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ክቡራን ኣንበብቲ 
 

 

ብመጀመሩያ ሃገራዊ ሰሊምታይ ብምቅዲም ምስ ነብሰይ ከሊሌየኩም። ኣነ ካብቶም ዋዕሊ 

ንዱሞክራሲያዊ ሇውጢ ዜተሳተፍን በቲ ዜተኻየዯ ዕውት ናይ ህዜቢ ታሪኻዊ ኣኼባ ከም 

ኮምሽነር ተመሪጸ ዓቅመይ ፍቅዶ ኩለ ኣብ ምብርካት ሇኹ ኤርትራዊ ዛጋ እየ። 
 

ኮምሽን ኣብ ዜሓሇፍ ሽደሽተ ኣዋርሕ ኣብ ዜተፈሊሇ ሃገራት ኮሚቴታት ኣብ ምቋም እዩ ዜሰርሕ 

ል። ኣባሊት ኮሚቴ ኮምሽን ብኸመይ ክምረጹ ከምሇዎም ዜወጸ መምርሒ የሇን። እዙ ዓይነት 

ኣሰራርሓ ምጽኦ ሳዕቤን ድማ ገም ኢሌና ብሓባር ክንርእዮ ኢና። 
 

ብሓፈሽኡ ኣብ ከባቢ ኮምሽን ክፍጸሙ ዜጸንሑን ሇውን ንኣሽቱን ዓበይቲን ጌጋታት 

መዕረምታ ክረኽቡ እዮም እንዲበሌኩ በብምዓሌቱ ክጽበ እኳ እንተጸናሕኩ ሕጂ ግን እቲ ብህዜቢ 

ዜተመርጸ ኮምሽን ብህዜቢ ዜተነብረለ ሓሊፍነት ንጊዑ ካብ ጌጋ ናብ ጌጋ እናኸዯ ክዕብ 

ሕሌናይ ስሇየኽኣሇኒ ንምእራሙ ካባይን ካብ ካሌኦት ግደሳት ኮምሽነራትን ጥራይ ከይተጸበና 

ኩሌና ሃገራውያን ምእንቲ ክንሰርሓለ ድኽመታትና እነሆ ናብ ህዜቢ የብል። 
 

ክቡራን ኤርትራውያን ናፈቅቲ ሇውጢ 
 

ከምቲ ኣቦታትና ክምስለ ዜብለዎ “ምስ ጠረጥካ እግሪ ይእከብ ምስ ሰሓትካ ምኽሪ ይርከብ” 

እንዱዩ መቸም፡ ንሕና ኤርትራውያን ንናጽነት ከቢድ ዋጋ ከፊሌና ከነብቅዕ በቲ ዜረኸብናዮ 

ዓወት ተናጊዕና ነቶም ናጽነት ኣጨቢጦምና ኢሌና ዜሓሰብናዮም ጠሇምቲ ሕድርን መብጽዓን 

ብግርህነት ሙለእ እምነት ሂብና ንኹለ ነገር ጌጋ ክኸይድ እንዲርኣና ልሚ‟ዶ ጽባሕ ክዕረ 

እንዲበሌና ብተስፋ ክንጽበ እነሆ ልሚ ብርሰት ሃገርን ህዜብን ንዕብ ኣሇና። ብሰንኪ‟ዙ ድማ 

እቲ ቀዯም ንመሬታዊ ሓርነት ዜኸፈሌናዮ ከይኣክሌ ልሚ‟ውን ንመሰሌ ሰብኣዊ ሓርነት ንቃሇስ 

ኣሇና። እሞ‟ኸ ድኣ ከምቲ ነቶም ጠሇምቲ ሕድሪ እንዲጣቓዕና ኣብ ሕቆና ተሰቂልም ዯምና 

ክመጽዩ ፍቀድናልም ካሌኣይ ጌጋ ዯጊምና ክንጋገ ንፍቀድ‟ዶ ኣይንፍቀድ እዩ እቲ ነገር። 

 

ኣነ ብወገነይ ካብ ህዜቢ ዜተረከብኩዎ ክቡር ሓሊፍነት ንጉጉይ ዕሊማ ከይጥቀመለ ኣይፋሌ ኢሇ 

ኣሇኹሞ ኩሊህና ኤርትራውያን ሃገራውያን‟ውን መሌስና ኣይፋሌ ይኹን። „‟ቆርበት ብርሑሱ 

ቆሌዓ ብንኡሱ” ከምዜበሃሌ እዙ ንኮምሽን ተዋሂቡ ል ሌዑሌ ሓሊፍነት ስጋዕ ሕጂ ዜኸዶ ጉዕዝ 

ከመይ ይመስሌ? ዜብሌ ገምጋም እንዲገበርና ብኣግኡ ነቶም ዜተርኣዩ ድኽመታት 

ከይተገራህናን ሸሇሌ ከይበሌናን ነቲ ዜእረም ኣሪምና ነቶም ዜንቀፍ ብይ ቀሌዓሇም 

እንዲነቀፍና ንቅድሚት ክንምርሽ ኣሇና እንዲበሌኩ ናብቲ ምጽኣኒ ቀንዱ ጉዲይ ይኣቱ። 

ኩሊህና ከምንከታተል ሇና እዙ ሇንቅነ ንሰምዖ ሇና ሕማቅ ዛና፡ ምፍሊይ ሰሌፊ ዱሞክራሲ 

ህዜቢ ኤርትራ ካብ ኪዲን ብዓይኒ ኮምሽን ብኸመይ ይረእ ዜብሌ እዩ። 
 

እቶም ክቡራን ኤርትራውያን ተጋባእቲ ዋዕሊ ንዱሞክራሲያዊ ሇውጢ፡ ካብቲ “ኣሕዋት ክሓብሩ 



ጸሊኢ የባርሩ” ዜብሌ ኣምር ተበጊሶም ዓወትና ሙለእ ክኸውን‟ሲ ኩሊህና ኤርትራውያን 

ፖሇቲካዊ ኣረኣእያናን ፍሌሌያትናን ብየገድስ ኣንጻር መሇኽትን ዓመጽትን ብትብዓት ዯው 

ምባሌና ጥራይ ብሓዯ ሓቢርና ክንዜትን ክንመክርን ብሓዯ ድማ ክንዕወት ንኽእሌ ኢና ዜብሌ 

እምነት ነቂልም ኩለ ሃገራዊ ዜሳተፎ ጉባኤ ክካየድ ወሲኖምን ብይ ሻራዊ መርገጺ እትዓይን 

ንኹለ ሃገራዊ እተሳትፍን 53 ዜኣባሊታ ኮምሽን ኣቑሞም። እቲ ሽግር እዚ ኮምሽን እቲ 

ዜተነብረሊ ሓሊፍነት ትፍጽም ብይምህሊዋ እዩ። 
 

እዙ ኣጋጢሙ ል ሕዜን ዛና ንርእሱ በቲ ቆይሙ ል ኮምሽን ናብ ንቡር ንምምሊሱ ጻዕርታት 

ምክያድ‟ሲ ይትረፍ፡ ከም መግሇጺ ጓሂ ብመንገዱ ኮምሽን ወግዓዊ ቃሌ ይምስማዕና ንርእሱ 

ኮምሽን ወገን ሒዘ ክንብሌ የድፍረና። እንተ ኣነ‟ሞ ካብዙ‟ውን ንሊዕሉ ሕዜን ናይ ሻራዊ 

መርገጽ ካብ ኣቦ መንበር ኮምሽን ኣቀዱመ ኣብ ሓዯ እዋን ስሇዜሰማዕኩ እቲ ኮምሽን ወገን ሒዘ 

ዜብሌ እምነት ጋህዱ ኮይኑሇይ ጸኒሑ እዩ። 
 

ክቡራን ኤርትራውያን ኣንበብቲ 
 

ውጽኢት ቃሌስና ኣብ ገሇ ክፋሌ ኤርትራ ጥራይ ይኮነስ ኣብ ሙለእ ኤርትራ ሰሊም 

ዱሞክራሲን ፍትሕን ክንብ እዩ። ነዙ ምእንቲ ክረጋገጽ ድማ ተሳትፎ ኩልም ኤርትራውያን 

ብይ ሃይማኖታዊ፣ኣውራጃዊን ዓላታዊን ፍሌሌያት ክህለ ይግባእ። ሰሌፊ ዱሞክራሲ ህዜቢ 

ኤርትራ ኣብ ጉባኤ ምእንታን ክሳተፍ ዜግባእ ጻዕርታት ንክካየድ ሓዯ ካብቲ ብዘሕ ውሳኔታትን 

ሇበዋታትን ዋዕሊ ንዱሞክራስያዊ ሇውጢ እዩ። እንተኾነ ኣቦ መንበር ኮምሽን ከምቲ ምስ ካሌኦት 

ዜብል፡ ምሳይ‟ውን ብዚዕባ ሰሌፊ ዱሞክራሲ ህዜቢ ኤርትራ ኣመሌኪትና ዜተዚረብናለ እዋን 

“ኔው በልም እዙኣቶም ጸገም እዮም። እዙኦም ኣብ ጉባኤ ተረኺቦም ኣይተረኺቦም ምጽኡዎ 

ሇውጢ የሇን ዯይ መብዚሕትኦም ካብ ሰራየ እዮም” ምስበሇኒ ብሓቂ ሰንቢዯ እየ። ስሇዙ ኣንበብቲ 

ካብ ኣቦ መንበር ኮምሽን ከምዙ ዓይነት ቃሌ እንተተሰሚዑ ማእን ጉዕዝና ናበይ ገጹ ምዃኑ 

ምርድኡ ከቢድ ኣይመስሇንን። 
 

እንበኣርከስ ምፍሊይ ሰሌፊ ዱሞክራሲ ህዜቢ ኤርትራ  ካብ ኪዲን ንመብዚሕትና ኤርትራውያን 

ኣብ ነካይዶ ሇና ቃሌሲ ከም ዓቢ ኪሳራ ዜጥመት እኳ እንተኾነ፡ ብኣቦ መንበር ኮምሽንን 

መሰሌቱን ግን ክጽበዩዎ ዜጸንሑ ድሌየቶም እዩ ሰሚሩልም። እቲ ሕዜን ኣቦ መንበር ኮምሽን 

ኣሳታፍን ጠርናፍን ንሇበዋታት ዋዕሊ ብጻዕሪ ዕውት ድኣ ክኸውን ኔሩዎ እንበር ባዕለ 

ብዜፈጠሮ ጸቢብን ድሑርን ኣተሓሳስባ ተገዙኡ ነቶም ንዓመታት ነዙ ከምዙ ዓይነት ድሑር 

ኣተሓሳስባ ዜተቃሇሱን ኣብ ምቅሊስ ዜርከቡን ከም ኩሊህና ንፈሌጦ ብኣውራጃዊ ይኮነስ እቶም 

ብሕብረ ብሄራዊ ዜሌሇዩ ኣባሊት ሰሌፊ ዱሞክራሲ ህዜቢ ኤርትራ 
 

ብኣቦ መንበር ኮምሽን ይሽሞም ከወሃቡ ግቡእ ኣይኮነን ጥራይ ይኮነስ ምስቲ ተዋሂብዎ ል 

ህዜባዊ ሓሊፍነት ይቃዯው ተግባር እዩ። 

ብኻሌኣይ ዯረጃ ከም ጌጋ ኮይኑ ዜስምዓኒ ኣብ ውሽጢ ኮምሽን ብወግዒ ይተርበለ ውሳኔ 

ይተውሃበለ ክንሱ ብኮምሽን ይፍሇጡን ምስ ኣቦ መንበር ኮምሽን ናይ ቀረባ ርክብ ሇዎምን 

ምናሌባት‟ውን ብገሇ ረብሓታት ክተኣሳሰሩ ዜኽእለ ናይ ኮምሽን ይኮነስ ናይ ኣቦ መንበር 

ኮምሽን ፍለያት ኣማኸርቲ ጉዲይ እዩ። መቸም ምኽሪ ዜዯሌን ተሞክሮ ክኢሊታት ዜውከስን 

ሇባምን መስተውዓሌን መራሒ ምዃኑ ይርድኣኒ እዩ። እቲ ንዓይ ጽሕፈኒ ል ጉዲይ ግን 

ንኣቛውሙኡ ዜምሌከት እዩ። ጉዲይ ኣማኸርቲ ብሓዯ ውሌቀ ሰብ ዜምዜን ዜውሰንን ይኮነስ 

ብመሊእ ኣባሊት ኮምሽን ወይ ድማ ብዜወሓዯ ብፈጻሚት ሽማግሇ ኮምሽን ክውሰን ሇው ጉዲይ 



ይመስሇኒ። ኣማኸርቲ ዓበይቲ እንተኾይኖም‟ውን ማዮም ዜሰተዩ ተሞክሮ ዜዯሇቡን ኣብ 

ተፈሊሇየ ጉዲያት ንከማኽሩን ዜተፈሊሇየ ሙያዊ ብቕዓት ሇዎምን ይሻራውያን ክኾኑ ድኣ 

ምተገብእ እንበር፡  ንኮምሽን ተጠቂሞም ንዜዯሌዩዎ ስውር ረብሓታት ንምርካብ ብሑጋ 

ንዜኣትው በሇጸኛታት ኣይኮነን። ገሇ ካብኣቶም‟ውን ሕለፍ ታሪኾም ብምውካስ ኣብ ዜኾነ ናይ 

ህዜቢ ሓሊፍነት ክስኩዑ ይክእለ ውሌቀሰባት እዮም። ስሇዙ ዜመጽእ ል ወርሒ፡ ወርሒ 

ሇካቲት ንመሊእ ኣባሊት ኮምሽን ኣብ ዜግበር ኣኼባ ነዙ ጉዲይ ዓቢ ጠመተን ኣቓሌቦን ተዋሂብዎ 

ኣማኸርቲ ብኹልም ኣባሊት ኮምሽን ዜተመርጹን ኩለ ዜፈሌጦም ህዜባዊ ሓሊፍነት ዜስምዖም 

ናይ ዜኾነ ፖሇቲካዊ ውድብ ጸግዒ ይብልም ክኾኑ ከምሇውም ካብ ብሕጂ ክንሓስበለ ሇና 

ጉዲይ እዩ። 
 

ዜኾነ ውሳኔ ኮምሽን በታ ፈጻሚት ሽማግሇ ኮምሽን ጸዱቑ እቲ ሓበሬታ ናብ ጨናፍር ኮምሽንን 

ናብ ህዜብን ክዜርጋሕ ይግብኦ። ኮይኑ ግን ገሇ ገሇ ኮምሽነራት ንዖዖኦም ዜመስልምን በቶም 

ሊዕሇዎት ሓሇፍቲ ኮምሽን ይተማእከሇ ውሳነታትን መሌእኽታትን ናብ ህዜቢ ክዜርግሑ 

ይረኣዩ።  እቲ ጸገማት ኮይኑ ዜረኣየኒ ምእኩሌ ዜኾነ ኣሰራርሓ ካብ ሊዕሉ ንታሕቲ ይወርድ 

ምህሊው እዩ። እዙ ርኡይ ጌጋታትን ኩነታትን ከይተኣረመ ብሇዎ መሌክዕ እንተቀጺለ ግን 

ስርሓት ኮምሽን ነንሕድሕደ ይቃዯውን ይዚመድን ክኸውን እዩ። ከም ውጽኢቱ ድማ 

ኣለታዊ ሳዕቤን ከኸትሌ እዩ። 
 

ካሌእ ከም ናይ መጨረሽታ ኣብ ጽሑፈይ ቕርቦ ናይ ትዕዜብተይ ውጽኢት ጉዲይ ኣባሊት 

ኮምሽን ኣብ ቶሮንቶ እዩ። ኣብ ሞንጎ ኣባሊት ኮምሽን ቶሮንቶ ተፈጢሩ ል ሽግራት ድሮ ሌዕሉ 

ሰሇስተ ወርሒ እኳ ኣቑጺሩ እንተሃሇወ፡ ብኮምሽን ገሇ መፍትሒ ከይተናዯየለ ከም ሇዎ 

ይቕጽሌ ምህሊው እዩ። እዙ ክብሌ ከሇኹ ነቶም ተመሳሳሉ ሽግራት ሇዎም ኣብ ካሌኦት ሃገራት 

ዜርከቡ ዯገፍትን ኣባሊትን ኮምሽን ንጊዔ ኣይኮንኩን። እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ብዚዕባ ቶሮንቶን 

ሽግራቱን ንበብኩዎ ጽሑፍ ብኣባሌ ኮሚቴ ቶሮንቶ ኣቶ ሃይሇ መንገሻ ንናይ 22 ታሕሳስ 2010 

ናይ‟ቲ ከተማ ናይ ኮሚቴ ኣኼባ ኣመሌኪቱ ዜቐረበ ጸብጻብ እዩ። 

 

http://genbartoronto.com/TORONTO%20Inferno%20RTF%20Fire%201A%201A1A1A1A1A.ht

ml 

 

http://genbartoronto.com/TORONTO%20Inferno%20RTF%20Fire%202Bb%202b2b2b2b2b2b2

b.html 

ካብዙ ጽሑፍ እዙ ዜተማሓርኩዎ ዓቢ ነገር እንተሃሌዩ፡ እቲ ስጋዕ ሽዑዑ ሽግር ክሌተ ሰባት 

ማሇት ኣቶ ሃይሇ ክፍሊይን ኮምሽነር ክብሮም ዯብሩን ጥራይ ይኮነስ ኣባሊት ኮምሽን ቶሮንቶ 

ኣብ ክሌተ ተገሚዖም ምህሊዎምን ብሓዯ ሰሚሮም ክሰርሑ ብኣቦ መንበር ኮምሽን ሰሜን ኣሜሪካ 

ኣቶ ሃይሇማርያም ተስፋይ ዜተገብረ ፈተነ ከይተዓወተ ምትራፍ እዩ። ኮምሽን ዋሊ ኩነታት 

ምስተበሊሸወ‟ውን ይኹን ከምዙ ዓይነት ፈተነ ምክያደ ንእዶ እኳ እንተኾነ ብድሕሪ‟ዙ 

ይዕውት ፈተነ‟ዙ ኮምሽን ሰሜን ኣሜሪካ ብኣካሌ ዜረኣዮን ቅድሚ‟ዙ ናይ ዕርቂ ፈተነ ብ 30 

ሕዲር 2010 ብኮምሽን ሰሜን ኣሜሪካ ዜተዲሇወ ምስቲ ኣብ ባይታ ል ክውንነት ናይ ሰማይን 

ምድርን ፍሌሌያት ሇዎ ጸብጻብ ናብ መርበብ ሓበሬታ መስከረም ኔት ምዜርጉሑ እዩ። 
 

http://meskerem.net/ENCDC-NA-

No%2030%20REPORT%20ON%20THE%20TORONTO%20CONFERENCE-

CONGRESS%20ISSUES.pdf 

http://genbartoronto.com/TORONTO%20Inferno%20RTF%20Fire%201A%201A1A1A1A1A.html
http://genbartoronto.com/TORONTO%20Inferno%20RTF%20Fire%201A%201A1A1A1A1A.html
http://genbartoronto.com/TORONTO%20Inferno%20RTF%20Fire%202Bb%202b2b2b2b2b2b2b.html
http://genbartoronto.com/TORONTO%20Inferno%20RTF%20Fire%202Bb%202b2b2b2b2b2b2b.html
http://meskerem.net/ENCDC-NA-No%2030%20REPORT%20ON%20THE%20TORONTO%20CONFERENCE-CONGRESS%20ISSUES.pdf
http://meskerem.net/ENCDC-NA-No%2030%20REPORT%20ON%20THE%20TORONTO%20CONFERENCE-CONGRESS%20ISSUES.pdf
http://meskerem.net/ENCDC-NA-No%2030%20REPORT%20ON%20THE%20TORONTO%20CONFERENCE-CONGRESS%20ISSUES.pdf


 

ነዙ ጽሑፍ እዙ ምስ ኣንበብኩ ምስቲ ኣቀዱምና ብውሽጢ ንረኽቦ ዜነበርና ሓበሬታታትን 

ሓቅታትን ይዚመድ ሓበሬታ ናብ ህዜቢ ምቅራቡ ናይ ብሓቂ የሕዜነንን ኣብ ክንዱ እቶም 

ዲሇውዎ ሰባት‟ውን ሓፊረ። 

 

ኣብዙ ከይጠቐስኩዎ ከይሓሌፍ ይዯሉ ጉዲያት እንተሃሌዩ እዙ ሰነድ እዙ ኣቐዱሙ ናብ 

መብዚሕትኦም ኮምሽነራት ብኣቦ መንበር ኮምሽን ዜተርግሐን መእረምታ ይተገብረለን 

ከምሇዎ ናብ ህዜቢ ንንባብ ንክበቅዕ ድማ ብኮምሽን ውሳነ ይተዋህቦ እዩ። ካብ ወጸ ግን ኣብቲ 

ክበሃሌ ይነበሮ ኣተኩረ ንእሽተይ ክብሌ ኣፍቅደሇይ። ኩሊህና ክምንበብናዮ እቲ ጽሑፍ ንኣቶ 

ሃይሇን ንኣቶ ክብሮምን ከም ገርህታት መሳኪንን ብናይ ገዚእ ርእሶም ይኮነስ ብዯገ ብዜመጸ 

ሽርሕታት ዜተጸሌውን ብሰንኩ ድማ ግዲያት ኮይኖም ከምሇው ጌሩ‟ውን የቕርብ። ኣብዙ 

ክንዜንጉዖ ይብሌና ሓዯ ጉዲይ፡ እዝም ክሌተ ውሌቀ ሰባት እዙኦም፡ ህዜቢ ወኪልም ኣብ ዋዕሊ 

ዜተሳተፍ ኣብ ሌዕሉ ምዃኖም ብፍሊይ ኮምሽነር ኣቶ ክብሮም ዯብሩ ነቲ ከቢድ ዕሊማ ሇዎ 

ህዜባዊ ሓሊፍነት ንክፍጽም ካብቲ ዜመጸለ ሃገር ዜተሳተፍ ኣባሊት ተመሪጹ እዩ። እሞ ነዝም 

ክሌተ ሰባት ናይ ገዚእ ርእሶም ኣተሓሳስባ ይብልም ብኻሌኦት ከምኦም ዯቂ ትሽዓተ ወርሒ 

ከም ሮቦት ንቀሳቕስዎም ጌርካ ኣብ ጽሑፍካ ምቅራብ ነዝም ክሌተ ውሌቀ ሰባት ጥራህ ይኮነስ 

ነቶም ይውክለና እዮም ኢልም ዜሇኣኹዎም ህዜቢ‟ውን እንተኾነ ሇፋ‟ዶ ኣይኮነን? መሌሱ 

ነቶም ኣዲሇውቲ ናይ‟ቲ ጽሑፍን ንኣንበብትን ይገድፎ። 

 

ንሕና ከም ኮምሽነራት ክንምረጽ ኮሇና በቲ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ተኣጉደ ል ሓዊ ኣጥፊእና 

ንህዜብና ዜሑሌ ናይ ንፋስ ኣየር ንክተንፍስ ክንሕግዜ ድኣ‟ምበር ኣብ ውሽጥና ንዜተፈጥረ ሓዊ 

ምጥፋእ እንተስኣናስ ካሌእ ይተራእየ ሓዊ ክንውሌዕ ግን ሓሊፍነት ዜተነብረሌና 

ኣይመስሇንን። እዙ ክብሌ ከሇኹ ኩልም ዯሊይ ሰሊምን ሇውጥን ናይ ቶሮንቶ ሽግር ብኸመይ 

ይውገድ ኢልም እንዲ ተጨነቑ ኣብ ዜርከቡለ እዋን ኮምሽን ሰሜን ኣሜሪካ ንኻሌኦት ምስዙ 

ጉዲይ ምንም ምትሕሓዜ ይብልም ኣብ ምምጻእ ሃገራዊ ሇውጢ ካብቲ ኩሊህና ነካይዶ ሇና 

ጻዕርታት ብምንም ዓይነት ይፍሇ እጃሞም በርክቱ ሇው ገሇ ኣባሊት ፈጻሚት ሽማግሇ 

ዜርከቡዎ ናይ ፓሌቶክ ኣባሊትን ካሌኦት ግደሳት ሃገራውያንን ኣብዙ ናይ ቶሮንቶ ሽግር ኢድ 

ከምሇዎም ጌርካ ቕርብ ሰባብ ጠቐነ ኣብ ሌዕሉ ሓዊ ሓዊ ዜውሌዕ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብቕዓት 

ኮምሽነራትና ኣብ ምፍታሕ ሽግራትን ግርጭትን ኣለታዊ ምዃኑ ግሃዯን ውሌቃዊ ጽሌእን 

ቅርሕንትን ንምርኣይ ብኮምሽን ዜተዋህበካ ሓሊፍነት ከም ጉሌባብ ተጠቒምካ ኣብ ሌዕሉ ንጹሃን 

ወፍሪ ጸሇመ ዜተኻየዯለ ህያው ኣብነት እዩ። እቲ ገርም ክሇዓለ ሇዎም ዓበይቲ ኣርእስታትት 

ከም እኒ ሓሳቦም ብነጻ ስሇዜገሇጹ ኣብ ሌዕሉኦም ዜወረዯ ናይ ህይወት ምፍርራሕ ኣብቲ ኣብ 

ሞንጎ ኣባሊት ኮምሽን ቶሮንቶ ተኽፊቱ ል ናይ ስራሕ ፍሌሌያትን እሱ ውረዶ ናይ ሕድ ሕድ 

ቅርሕንትን ኣብቲ ዜተርግሐ ጽሑፍ ክዜከር‟ውን ኣይተዯሌየን። ንሕና ከም ኮምሽነራት 

ክንቀውም ከሇና ተበዱሇ ንዜበሇ ክንሰምዕ፡ ግቡእ ፍትሒ ኣብ ጊዙኡን ኣብ ስዓቱን ክንህብ 

ድኣምበር ነቲ ከነገሌግል ዜመረጸና ህዜቢ ረጊጽናን ንዒቕናን ረብሓ ናይ ሕድሕድና 

ኮምሽነራት ክንሕለ ሓሊፍነት ኣይተውሃበናን። ከምኡ እንተኾይኑስ እቲ ንቃሇሶ ሇና ስርዓት 

ተግባሩ እሱ ስሇዜኾነ ቃሌስና ትርጉሙ ከይስእን ይሰግእ። 
 

ኣብ መጨረሽታ እዙ ኣቕሪበዮ ሇኹ ጽሑፍ ካብቲ ብዘሕ ትዕዜብተይ ብጭሌፋ ጭሌፍ ኣቢሇ 

ድኣምበር ባሕሪ ትዕዜብተይ ገና ብሙለኡ ምህሊው እንዲገሇጽኩ በብእዋኑ ናብ ህዜቢ ከቅርቦ 

ምዃነይ ይሕብር። እዙ ክብሌ ከሇኹ ግን ትዕዜብተይ ብሙለኡ ነቶም ዕሊማ ናይ ዋዕሊ 

ንዱሞክራሲያዊ ሇውጢ ንጊዖም ብኢዯ ዋኒኖም ከምቃሕቱኦም ዜኸደ ሇው ድኣምበር ነቶም 



ዕሊም ዋዕሊ ከዕውቱን ንጎሓሊለ ክእርሙ ሇይትን ቀትርን ጻዕሪ ኣብ ምግባር ዜርከቡ ዜበዜሑ 

ኮምሽነራት ከምይምሌከት እንዲሓበርኩ ናይ ልሚ ጽሑፈይ ኣብዙ ይዚዜም። 
 

ሽመይ ጠቂሰ ክጽሕፍ ምመረጽኩ፡ ግዲስ ኣንጻር ኮምሽን ጽሒፍካ ኢልም ክሰጉኒ ስሇዜኾኑ፡ 
ኣብ ውሽጢ ኮይነ ክቃሇስ መሪጸ ኣሇኹ። 
 

ሓዯ ካብቶም 53 ኮምሽነራት 

29/01/2011 

 


