
                          ካብቲ ዯቂቕ ናብቲ ፍሩይ 
                  (መብርሂ ንኹሇን ውድባትን ወብሳይታትን) 
                             ወሌዯየሱስ ዓንዯማርያም 

 
እዙ ጽሑፍ’ዙ ብዚዕባ ኣካሇጽጉማን ኣብ ከተማ ሺካጎ ሰሜን ኣሜሪካ ዜተኻየዯ ጉባኤ ኾይኑ፡ ተወሳኺ 

መብርሂ ንምሃብ’ዩ። እቲ ጉባኤ ዜሓገጎ ሕግታትን ዜሓንጸጾ መዯብ ስርሓትን ንህዜቢ ኣቃሉሑ’ኳ እንተኾነ፡ 
ስርሑ ኣሳሌጦ ንኽረክብ ብተዯጋጋሚ መብርሂ ምሃብ ኣገዲስነት ኣሇዎ እብሌ። ብዓቢኡ እዙ ጉባኤ’ዙ ካብቲ 
ዯቂቕ ናብቲ ፍሩይ፡ ካብቲ ቀረባ ኸኣ ናብቲ ርሑቕ ዜጠመተ ኾይኑ ኣብ ርእሲ ምውዓለ፡ ብማዕሪኡ ከኣ፡ ኣብ 
ሌዕሉ’ዙ ጉባኤ’ዙ ጉጉይ መረዲእታ ሇዎም ዛጋታት ውሑዲት ሰሇይኮኑ፡ ባህርያትን ትሕዜቶን’ዙ ጉባኤ’ዙ 
ክበርሃልም ይግባእ፡ ዜብሌ እምነት ኣልኒ።  

ዓወቱን ጸገሙን ክሮቑሕ ካብ ተበገስኩ፡ ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ’ዙ ጉባኤ’ዙ ክጠቅስ ኣገዲሲ’ዩ። ነዙ ጉባኤ’ዙ 
ክውን ዜገበረ፡ እቲ ኣብ ወርሒ ሕዲር 2008 ዜተበገሰ ጎስጓስ’ዩ። ነዙ ጎስጓስ’ዙ ጠንቂ ኾይኑ በገሰ ኸኣ፡ ኣብ 
መዯበር ከሰሊ ዜርከቡ ኣካሇጽጉማን ብጋጠሞም ሕጽረት ዓመታዊ ባጀት ከም ምዃኑ ይፍሇጥ። እዝም 
ኣካሇጽጉማን እዙኣቶም፡ እዙ ኹለ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ሓሌዮት ሰውራዊ ባይቶ ይእሇዩ ከምዜነበሩ ኩለ ዛጋ 
ዜፈሌጦ’ዩ። እዙ ውድብ’ዙ ዓቕሚ ምስ ሓጸሮ፡ እቲ ጉዲይ ኣብ ህዜቢ ተቓሉሑ፡ ግደሳት ዛጋታት ተበጋጊሶም 
ንህዜቢ ርዲእ ብምባሌ፡ ንክሌተ ዓመት ዜዓምም ገንብ ከዋጽኡ በቕዑ።  

በቲ ካብ ህዜቢ ዜረኸብዎ ኣወንታዊ ግብረ-መሌሲ ተተባቢዕም ከኣ፡ “ጉዲይ ኣከሇጽጉማን ካብ ፖሇቲካዊ 
ዓንኬሌ ወጺኡ ግብረ-ሰናያዊ ማሕበር ክኸውን፡ ከምኡ’ውን እቲ ዜቐውም ማሕበር ንኹለ ኤርትራዊ ዛጋ 
ዜሓቑፍ ክኸውን ይግባእ፡” ዜብሌ ሰፊሕ ሓሳባት ኣቐሌቀለ። ነዙ ቅደስ ሓሳባት’ዙ ክውን ንምግባር፡ ጉባኤ 
እተዲለ ኣሰናዲኢት ሽማግሇ መሪጾም ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዲን ተንቀሳቐሱ። ኣብ ዜሓሇፈ መጀመርያ 
ሰሙን ወርሒ ሓምሇ ከኣ፡ ኣብ ከተማ ሺካጎ ሰሜን ኣሜሪካ ብምእካብ፡ ኣብ ጉባኤኦም መሪሕነት መሪጾም 
ዕሊማታት ማሕበር ኣነጺሮም ሕግታቱ ኣጽዱቖም። መዯብ ስርሖም’ውን ተሉሞም ንህዜቢ ብምቅሊሕ፡ ክሰርሑ 
ጀሚሮም ኣሇዉ።    

ኣገዲስነት’ዙ እዙ ጽሑፍ’ዙ እንታይ’ዩ ዜብሌ ሕቶ ከም ዜስዕብ ይርድኣኒ። ኮይኑ ድማ፡ ነቲ ኣብ ሌዕሉ 
ኩነታትን ምሕዯራን ኣከሇጽጉማን መዯበር ከሰሊ ሰሪቱ ዜዋቓዕ ዜነበረን ልን ፖሇቲካዊ ሕሜት፡ ነዙ ቅደስ 
ስራሕ’ዙ ከይዕንቅፎ ዜብሌ ስክፍታ አሕዱረ፡ ጉባኤ ሺካጎ ፍረዮ ውሳኔታት ብተዯጋጋሚ እነተበርሀ ንኣሳሌጦ 
ስራሕ ክሕግዜ ይኽእሌ’ዩ ዜብሌ ርእይቶ ሰሇልኒ’ዩ። ነቶም ኣካሇጽጉመን ንኸይሕገዘን ንኸይርድኡን ጃሊ 
ዜገብሩ ሕሜታት ይንዚረበሇምን ይንሰምዖምን ኣይኮናን። እቲ ድሩቕ ሕግታትን ውሳኔታትን ጉባኤ፡ ንልና 
ዜንባላታት ንኽዓግቶ ክሕግና እንተይኮይኑ፡ ስሇምንታይን ንምንታይን’ለ ከብርሃሌናን ከረድኣናን 
ኣይክእሌን። ብዓቢኡ ከኣ እቶም ሕግታትን ውሳኔታትን ግብራውነት ንኽሇብሱ፡ ተኻፋሌነት ህዜቢ ምስ 
ዜዓዜዜ’ዩ። ኣብ ሌዕሉ ማሕበሩ እምነት ይብለ ህዜቢ ግና ክካፈል ኢሌካ ይሕሰብ’ዩ። ስሇዙ እቲ ስዯተኛ 
ህዜቢ ኣብዙ ይፖሇቲካዊ ቅደስ ማሕበር’ዙ እምነት ኣንቢሩ ንኽንቀሳቐስ፡ ክንዚረበልም ልና ነገራት 
ክንዚረባልም፡ ከነሌዕልም ልና ኣርእስትታ’ውን ከነሌዕልምን ብግሌጺ ከነቃሌሖምን ኣልና። እዙ ግለጽነት’ዙ 
እምነት ናይቲ ዜተመርጸ ቦርድ ምዃኑ ከይጠቐስክዎ ክሓሌፍ ኣይዯሌን። 

 ካብቲ ዯቂቕ ናብቲ ፍሩይ ድሃበ ኣተሓሳስባ ጉባኤ፡ ብስፍሓቱን ነዊሕ ዜጠመተ ሓፈሻዊ ዕሊማኡን 
ንምርድኡ ቀሉሌ’ኳ እንተኾነ፡ ንማሕበር ኣካሇጽጉማን ክዕንቅፎ ዜኽእሌ ኣለታዊ ኣረኣእያታት እንታይ’ዩ? ል 
ስክፍታት ካብ ምንታይ’ዩ ነቒለ? ዜብሌ ነጥብታት ክንዚረበለ ኣገዲሲ’ዩ እብሌ። እዙ ማሕበር’ዙ ኣብዙ ዯረጃ 
ዕድሜኡ ማሇት ገና እግሪ ኣብ ምትካለ፡ ኣብ መጻኢ ታሪኹ ተጎዜጒዝም ክጎዓዘ ይዯሌዮም ዓንቀፍቲ 
ሕሜታት ከሌግስለ ይዯሉ። ከሌግሶም ዜኽእሌ ከኣ ብወገኑ ከይተሓሇሇ ንምንቅስቓሱ መግሇጽን መብርህን 
ብምሃብ ግለጽነት ብምዜውታር’ዩ። እዝም ዕንቅፋታት እዙኣቶም ካብ ውድባዊ ቁርቁስን ካብ ክርክር 
ወብሳይታትን ዜብገሱ ፖሇቲካዊ ሕሜታትን’ዮም። እዝም ነገራት እዙኣቶም፡ ነዙ ማሕበር’ዙ ክጸሌውዎ 
ከምይብልምን ከምይምሌከትዎን፡ እቲ ማሕበር’ውን ይፖሇቲካዊ ምዃኑ ጉባኤ ኣብ ሕጊ’ኳ ኣስፊርዎ ኣል 
እንተበሌና፡ እቲ ጎዲኢ ሕሜትሲ ኣየሌገሰን። ስሇዙ ነዙ ቦርድ’ዙ ይምሌከቶ ክነሱ፡ እንተድኣ ከይተኣረመ ቀጺለ 
ከሳርሓና ከምይክእሌ ብሩህ ስሇዜኾነ፡ ንኣከሇጽጉማን ብዜምሌከት ካብ ውድባዊ ቁሩቁስ ዜነቅሌ ዜነበረን ልን 
ሕሜታት ዯው ንኽብሌ፡ እቲ ስዯተኛ ህዜቢ ጸማም እዜኒ ንኽህቦ ንሓቶ ኣልና።  

እቲ ሕሜት እንታይ ይብሌ? ብቐዲማይ ዯረጃ ካብ ውድባትን ኣባሊተንን ዜብገስ’ዩ። ጉዲይ 
ኣከሇጽጉማን ኣብ ትሕቲ ሰውራዊ ባይቶ’ዩ ነይሩ! ዜተዋጽአ ገንብ፡ እዙ ውድብ’ዙ’ዩ ዜጥቀመለ! እንታይ 
ኢሌኩሞ ተዋጽኡ! ኣባሊት ሰውራዊ ባይቶ’ዮም ካይድዎ! ሕጂ’ውን እንተኾነ ከምኡ’ዩ ዜኸውን! ካብኡ 
ኣይወጽእን’ዩ!... እታ ኣሳናዲኢት ሽማግሇ መራኸቢኣ ንመስከረም ወብሳይት ጥራይ’ያ ትጥቀም፡ ጉዲይ 
ኣካሇጽጉማን ኣብኡ ጥራይ’ዩ ዜቃሊሕ፡ እዙ ወብሳይት’ዙ ድማ ከምዙ’ዩ ከምቲ’ዩ፡ እንታይ’ዩ ነገሩ!...ዜብሌ 



ሕሜታት ከይቅጽሌ የፍርሓኒ። ኮይኑ ግና ኣብ መወዲኣታ ጽሑፈይ ከብርሆ ከምዜኾንኩ እቲ ጉባኤ ነዙ 
መፍትሒ ረኺብለ ኣል ዜብሌ እምነት’ውን ኣልኒ።  

ንሕሌናና ኢሌና ክንፈርድ እንተድኣ ኾይና፡ ጉድሇታት ነይርዎ ኣይነበሮን ካሌእ ኣርእስቲ ኾይኑ፡ 
እዝም ኣብ መዯበር ከሰሊ ዜርከቡ ኣከሇጽጉማን፡ እዙ ኹለ ዓመታት ብሰውራዊ ባይቶ ይእሇዩ ብምንባሮም፡ እቲ 
ስዯተኛ ህዜቢ ብፍሊይ ድማ እቲ ተጋዲሊይ ነበር ከመስግን ይግባእ። እዙ ተበጊሱ ል ግብረሰናያዊ 
ምንቅስቓስ’ዙ ከምዜዕወት ምለእ ምትእምማን’ኳ እንተሃሇወኒ፡ ምናሌባት ክሰግሮ ይክእሌ ዕንቅፋታት 
ኣጋጢምዎ እንተይተዓዊቱ፡ ጸቢቑ ሓሚቑ እዝም ኣካሇጽጉማን እዙኦም  ሕጂ’ውን እንተኾነ ኣብ ሰውራዊ 
ባይቶ ዶ ኸይኮኑ ክወድቁ? ኣነ ብወገነይ (መብዚሕትኡ ነዙ ጽሑፍ ንብቦ ል ተጋዲሊይ ነበር’ውን እንተኾነ)፡ 
ኣብ ሕዲር 2008 ንኣካሇጽጉማን ንምሕጋዜ ጎስጓስ ይግበር’ል ምስ በለኒ’የ፡ ከም ህዜበይ ዋጻእኩ። ቅድሚኡ 
ኪረዮም ይምፍሊጠይ ሕፍረት እስምዓኒ። እወ! ኣብ ሰማንያታት፡ እቲ ዜኸኣሇ ብጻይ ውቅያኖሳት ተሳጊሩ 
ናብራኡ ከኣ ኣጣጢሑ። እቲ ይከኣሇ ብጻይ ከኣ ኣብ መዯበር ከሰሊ ተሪፉ፡ ተረሲዑ።  

ድሕሪ ስሊሳ ዓመት፡ እዙ ጎሰስ እንዲበሇ ዜተቐሌቀሇ ተክሮ’ዙ፡ ንኹለ ስዯተኛ ተጋዲሊይ ነበር ኣብ 
ሕፍረት ዜሸመመ’ዩ። ኣብዙ ኩነታት’ዙ ትከሇ ስሚዒታት ተተናኺፉ ከኣ “ጠሉምናዮም ኢና!” ብዜብሌ ቴማ 
ኣብ መርበባት ኢንተርነት ብዘሕ ጣዕሳታት ተጻሒፉን ተገጢሙን። ህዜቢ ንኽሕግዜ ከኣ ኣሊዓዒለ። 
ሓጊዘ’ውን። ብዓቢኡ ከኣ እዙ ጎስጓስ’ዙ ብሓፈሽኡ ስዯተኛ ህዜቢ ዜነጠፈለ ኾይኑ፡ ኣባሊት ውድባት’ውን 
እንተኾነ ግብረሰናያዊ ናይ ሕሌና ስራሕ ምዃኑ ኣሚኖም፡ ነቲ ኣብ ሞንጎ ውድባቶም ል ቁርቁስ ስጊሮምን 
ንጸግዒ ገዱፎምን፡ ንዜረሳዕናዮም ብጾትና ክንረድእ ኣልና እንዲበለ ዜተኻፈሌዎ ቅደስ ስራሕ’ዩ። በዙ 
ምኽንያት’ዙ ከኣ ኣድማዒ ኮነ። እዙ ክንዕቅቦ ልና ንጥፈት’ዩ። እቲ ሽዑ ዜነጠፈ ዛጋ ከኣ ከም ኣባሌ ማሕበር 
ኣከሇጽጉማን ሰሜን ኣሜሪካ ንፈሌጦ። 

ነዙ ተሞክሮ’ዙ ብምግንዚብ ከኣ፡ ሕጂ’ውን ስዯተኛ ህዜቢ ንኣካሇጽጉማን ከምዜሕግዜ እምነት ኣልኒ። 
ኮይኑ ግና፡ ጉዲያት ብኹለ ሸነኻቱ ክንርእዮ እንተድኣኾይና፡ ዜሓሇፈ ተሞክሮ ስዯትና ምግምጋም ኣገዲሲ 
እመስሇኒ። ምንቅስቓስ ይፖሇቲካዊ ማሕበራት ንጋጠምዎ ዕንቅፋታት ክሰግሮም ወይ ክፈትሖም ስሇይከኣሇ፡ 
ክሳብ ዕሇት ልሚ ኣድማዒ ዜኾነ ማሕበር ኤርትራውያን ኣብ ሃገር ስዯት ክምስረት ኣይተኻእሇን። እቲ 
ፖሇቲካዊ ሕሜት ግና ቀጻሉ ኾይኑ ተሪፉ ኣል። ከምኡ ብምዃኑ ከኣ ንነብስና ኢና ጎዱእና። ካብዙ ኣለታዊ 
ተሞክሮ’ዙ ክንምሃር ኣልና። ተማሂርና’ውን እብሌ። ጎስጓስ ሕዲር 2008 በተን ሰሇስተ ወርሒ ዜገበረን 
ግብረሰናያዊ ስራሕ ከምዙ’ለ ምዕዋቱ ውጽኢት ተሞክሮና’ዩ። 

እቲ ዓንቃፊ ሕሜት ግና ኣይዯቀሰን። ከም ጠሌን ማይን ዜረኸበ ጻህያይ ግራት ከኣ ከም እንዯገና 
ክቕሌቀሌን ክበጋገስን እሰምዕ። ከሳርሓና ኣይኮነን። እተን ወብሳያታትና እንተኾና’ውን ከምተን ውድባትና ኣብ 
ሞንጎአን ውድድርን ክርክርን ከምሇወን ይፈሌጥ ዛጋ ኣል ኣይብሌን። ንሳተን ግብረሰናያዊ ማሕበራት 
ይኮናስ ነናተን ፖሇቲካዊ ኣርእስቲ ሃሌይወን፡ ንኣተሓሳስባ ህዜቢ ክጸሌዋ ዜፍትና እየን። ንሱ’ዩ ስርሐን። 
ማሕበር ኣካሇጽጉማን ግና ኣብ ሽካጎ ተጋቢኡ፡ እዙ ጉዲይ’ዙ እትወና ኣይኮነን’ዩ ዜብሌ ል። ስሇዜኾነ ከኣ፡ 
ጠንቂ መጉዲእቲ ዛጋ ንጎድኒ ገዱፉ፡ ኣብቲ ሳዕቤን ኣብቲ ኣካሊዊ  ምስንካለን ምጽጋሙን የድህብ። ነዙ 
ሳዕቤን’ዙ ንምቅሊሌ ዜተሓባበሮ ከኣ የመስግን። 

ጎስጓስ ሕዲር 2008 ንመስከረም ወብሳይት ከም ይሓሌፍ ተጠቒምለ’ዩ። እቲ ዋና ወብሳይት ዜኾነ 
ኣሇም ጎይትኦም፡ ኣብዙ ግብረሰናያዊ ስራሕ’ዙ ተሓባቢሩን ተሓጋጊዘን። በዙ ወብሳይት’ዙ ዜተገብረ ጎስጓስ 
ኣዕዊቱ’ዩ። ምኽንያቱ በቲ ኣሳናዲኢት ሽማግሇ ንቀሇቶ ሓሳባት ተሰማሚዑ ዜገበሮ ተኸፋሌነት ነዙ ቅደስ 
ስራሕ’ዙ ገሌገሇ’ዩ። ብዜገበሮ ምትሕብባር ኸኣ፡ ማሕበር ኣከሇጽጉማን ከሲቡ እምበር ኣይተጎዲአን።  

ስሇዜኾነ ከኣ ኩሊተን ወብሳይታት ንጉዲይ ኣካሇጽጉማን እንተድኣ ተሓባቢረን ዓጸፌታ ዓወት ከም 
ዜሕፈስ ብሩህ ስሇዜኾነ ክትሓባበራ ይዕድመን። ንማሕበር ኣካሇጽጉማን ሰሜን ኣሜሪካ በቲ ተበጊሱለ ል 
ዕሊማ ከንብብኦ እሊቦ። ንዜገብሮ ጎስጓስ፡ ውጽኦ ዕድመ ይኹን መግሇጺ ጽሑፋት ተቐቢሇን ምስ ቃሌሓ ዓቢ 
ሓገዜ’ዩ። ንኣብነት’ዙ ሓባሪ ጽሑፍ’ዙ ኣብ ኩሇን ወብሳይታት ይሰዶ ኣሇኹ። ኩሊተን ከውጽእኦ ድማ ተስፋ 
እገብር። እዙ ማሕበር’ዙ፡ ዕሊምኡ ፖሇቲካዊ ይኮነስ ግብረሰናያዊ’ዩ። 

ነዙ ንምትግባርን ክዉን ንምግባርን ድማ’ዩ፡ መስራቲ ጉብኤ ማሕበር ኣካሇጽጉማን ኣብ ሺካጎ ሰሜን 
ኣሜሪካ ዜተጋብአ። እቲ ጉባኤስ ተጋብአ ብጭብጢ ግና እንታይ ኣፈረየ? ኢሌኩም ትሓቱ ትኾኑ። ማሕበር 
ኣከሇጽጉማን ሰሜን ኣሜሪካ ይፖሇቲካውን ይመኽሰባውን ግብረሰናያዊ ማሕበር ከም ዜኾነ ኣብ ኣሜሪካ 
ሕጋውነቱ ተፈሉጡ ክንቀሳቐስ ተፈቕድለ ኣል። እዙ በቲ ኣሳናዲኢት ሽማግሇ ዜተገብረ ጻዕሪ’ዩ። እቲ ጉባኤ 
ፍረየን ዓበይቲ ሰሇስተ ቁምነገራት ድማ ከምዙ ዜስዕባ እየን።    

እቲ ትርጉም ኣካሇጽጉም ሰፊሑ፡ ጠንቂ መጉዲእቱ ብየገድስ ንኹለ ኣካሇጽጉም በሇ ዛጋ 
ብይኣፋሊሊይ ዜሓቁፍ ኮይኑ ኣል። እዙ ሰፊሕ ሓሊፍነት’ዙ ካብ ሰውራዊ ባይቶ (ሕጂ ኣብ ሰሌፊ ተቐይሩ ል 
ውድብ) ኣብ ህዜቢ ዜመሓሊሇፈለ መሰጋገሪ ጉባኤ ኮይኑ ውዒለ ክብሃሌ ይከኣሌ። እቲ ዜሇዓሇ ጽፍሒ 
መሪሕነት ማሇት ኣቦ-ወንበርን ዋና ጸሓፍን ህዜባዊ ርክባትን፡ ንኣባሊት ውዯብ ወይ ሰሌፊ ይኮኑ ዛጋታት ሂቡ፡ 
ዕድመ መሪሕነት ንኽሌተ ዓመት ወሲኑ። ኣብ መዯብ ስርሑ፡ እቲ ቀንዱ ኣገዲሲ ዜኾነ ጉዲይ ምቁጽጻርን 



ግለጽነትን መፍትሒ ረኺብለ ኣል ክብሌ እኽእሌ። እዙ ከኣ ኣከሇጽጉማን ኣብ ዜርከብለ ስፍራታት ስዯት፡ 
ንኣብነት ኣብ ሱዲንን ኢትዮጵያን… እንዲኸዯ፡ ብቐጥታ ብምርኻብ ንጥፈታት እትቆጻጸርን፡ ገምጋምን 
መጽናዕትን እተቕርብ፡ ጸብጻባ ከኣ ንህዜቢ እተቃሌሕ ሽማግሇ ኣብ ሽደሽተ ወርሒ ከምዜሰድድ ተሰማሚዑ። 
እዙ ነጥብታት’ዙ፡ እቲ ክኸውን እንዯሌዮ ቁምነገራት ስሇዜኾነ፡ ኩሊትና እንተድኣ ከምዜሰርሕ ጽዒርናለ፡ 
ከነድምዓለን ከቕስነናን ዜኽእሌ ሰናይ ስራሕ’ዩ። ሽሕኳ ብጾትና ረሲዕና ኢሌና እንተኣስቆርቆና፡ እቲ ኣገዲሲ 
ነገር፡ ረሲዕካ ምዜካር፡ ወዱቕካ ከኣ ምትሳእ ምኽኣሌ’ዩ።    

ስሇዜኾነ ኸኣ፡ ምስ ወዯቕና ክንትስእ ስሇእንዯሉ፡ ትኣሳስረናን ትሓባብረናን ፋቕረናን፡ ዓወትና 
ጥራይ ይኮነስ ውድቀትና እውን’ዩ። ንኣካሇጽጉማን ዛጋታት ምሕጋዜ፡ ንሕቶ ሰብኣዊ ርህራሄ ዜምሌስ ሞራሊዊ 
ተግባር’ኳ እንተኾነ፡ ነዙ ጉዲይ’ዙ ብዜምሌከት “ካሌእ ዜዯሇ ይኹን! ባዕለ ይፈሌጥ! ንዓይ ጥራይ ኣይኽፍኣኒ!” 
ብማሇት ንሕሌናና ምስራሕ ቆሊሕታ በቒቕናሊ፡ ተሰባቢራ ኣብ መሬት ፈፈው ክትብሌ ከይተፈሇጠና ከኒብና በጃ 
ሂብናያ እንተበሌኩ ምግናን ኣይኮነን። ንነብስና ንኽንከሊኸሌን ምኽኒት ክንህበሊን ክንብሌ፡ መነባብሮ ስዯት 
ኣንጊዑና፡ ዓዱ ውሒጡና፡ ኣተዓሻሽዩና፡ ናብራ ከቢደና በርቲዕና ንብሌ ንኸውን። እወ! ኣብ ምዕራብ ዓሇም 
ክሌተ ግዛ ኣብ መዓሌቲ ባኞ ንገብር፡ መግቢ ኣኺለ ተሪፉና ምብሊዕ ይኣብየና፡ ንኽዯን ንረግጽ ነጋይጽ፡ 
መካይን ንቐያይር፡ መናድቕ ገዙእና መርቑሌና እንዲበሌና ሂር ዜበሇ ጓይሊ ንተክሌ። ኮይኑ ግና እዙ ኹለ 
እንገብሮ ምንቅስቓስን እነቕርቦ ምኽኒታትን፡ ነታ ክትቀስን እንዯሌያ ሕሌናና ይኹን ነቲ ከሳርሓናን ጥዑይ 
ዜምድናታት ክፈጥረሌናን ዜኽእሌ ሞራሌ፡ ዜከናኸንን ዜምግብን ኣይኮነን።  

ውጺኢቱ ከኣ፡ ዕባራን ጥሙይን ሕሌና ተሰኪምና ንጉዓዜ ኣልና። በዙ ምኽንያት’ዙ ከኣ ኢና ብጾትናን 
መጋድሌትናን ረሲዕናዮም ዜነበርና። ኮይኑ ግና ዜወዯቐ ሕሌና ጸገሙ ተረዱኡ፡ ንምፍትሑ ምስ ዜተኣሳሰርን 
ዜተሓባበርን፡ “እንታይ ድኣ’ዩ ነገሩ፡ ከብድናስ መሉኡ ቆርበትና’ውን ተኸዱኑ፡ ቅሳነት ግና ሓርቢትና፡” ኢለ 
እሂን ምሂን ምስ ዜብሃሃሌ፡ ክትስእ ይኽእሌ’ዩ። ምኽንያቱ ባዶሽ ወይ ይምለእ ጎዶል ኮይኑ ክተርፍ 
ስሇይዯሉ። ስሇዙ እቲ ንኣካሇጽጉማት እንገብሮ ርህራሄ፡ ጸገሞም ንምቅሊሌ ጥራይ ይኮነስ፡ እግረ መገደ’ውን 
ጸገምና ፋኹስ ንጥፈት’ዩ። ማሕበር ኣካሇጽጉማን ሰሜን ኣሜርካ ነዙ ክሌተ ዜጥቕሙ መድሃኒት ብምርዲእ፡ 
ንኣካሇጽጉማት ንርዲእ፡ ንሕሌናናን ሞራሌናን ክንምግብ ከኣ ንስራሕ ኢለ ተበጊሱ’ል። እዙ ማሕበር’ዙ 
ንሕሌናና ዜምግብ ፈሇግ ኮይኑ፡ ኣብ መንብሮ ኣካሇጽጉማን ዛጋታት ነባሪ መሰረት ክገድፍ ድማ ኩሊትና 
ንዕብየቱ ክንትሓባበር እምሕጸን።                                              

                                        
                                               
 
                                                               ወሌዯየሱስ ዓንዯማርያም 

                                                                      ሳንፍራንሲኮ ካሉፎርንያ 
                                            16 ሓምሇ 2010 


