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                                           ዕለት 02/10/2019                                   

              ናብ ዝምልከቶም ኩሎም!!! 

     ክቡራትን ክቡራንን ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ኣባላትን ደገፍትን ተሓባበርትን ማሕበር 
ረዲኤትን ምዕባለን ኤርትራ ድሕሪ ክቡር ሕውነታውን ብጻያውን ሰላምታና ኣብ እተካይድዎ 
ዘለኹም ዘይሕለል ንህዝባዊ መሰለን ክብርን ዓወትን ኣሳልጦን ክትጓናጸፉ ብሽምናን ብሽም መላእ 
ስደተኛታት ኣሓትኩምን ኣሕዋትኩምን ኤርትራውያን ልባዊ ትምኒትና ክንገልጸልኩም ንፈቱ።      

     ክቡራት፥ በቲ እስኻትኩም/ክን ብሓሳብ ፣ ብንዋት ፣ ብጉልበትን ብገንዘብን የዕጢቕኩም/ክን፡ 
ብእምነት መሪቕኩም ነቲ ውጹዕ ህዝቢ መልእኽትኹም ከነብጽሕ ዝለኣኽኩምና እነሆ ካብ 
ብብዝሑ ብውሑዱ ሓጺር ጸብጻብ ናይ 2019 ክንቅርበልኩም ብጽሞና ክትካታተሉና ብኽብሪ 
ንዕድም። 

     ድሕሪ ነዊሕን ኣድካምን ዕዉትን ጉዕዞ ኤውሮጳን ሰምየን ኣመሪካን ነቲ ህዝባዊ መልእኽቲ 
ንምፍጻምን ተግባራዊ ንምግባርን ጉዕዞ ንኢትዮጵያ ብ 26.05/2019 ብምብጋስ 27/05/2019 
ብሰላም ኣዲስ ኣበባ ብምእታው ኩነታት ከምቲ ናይ ትማሊ ስለ ዘይጸንሐ፡ ማለት፥ ኣብ ኩሉ 
ክፍልታት ናይ ኣራ ናይ ቦታ ምልውዋጥ ስለ ዘጋጠመ ምስ ኩሉ ክፍልታት ስራሕ ናይ ምልላይ 
ንጥፈትና ጀመርና፡ ሰፊሕ ኣኼባታት ብምክያድ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብምፍላጥ መንነት 
ማረምኤ ዝገልጽ ሰርቲፊኬት ንዳይረክተር ኣራ ኣበርኪትና። 

      እቲ ኣኼባ ዳርጋ 4 ሰዓታት ዝወሰደ ኾይኑ ብጣዕሚ ውህደት ዝነበሮ ሞራል ዝህብ ብምንባሩ 
ንምሉእ ኣባልን ፈታውን ደጋፍን ማሕበር ረዲኤትን ምዕባለን ኤርትራን ንኹሉ ደላይ ፍትሕን 
ህዝብና ከነበስር ከለና ደስታና ወሰን የብሉን። ምምሕዳር ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን 
ኣጀንሲ ዓቢ ሕውነታዊ፡ ምትብባዕን፡ ኣስቶምህሮን፡ ምኽርን፡ ከይተወሰነ ቤት ጽሕፈቶም ካብ 
ማንም ግዜ ንላዕሊ ምሉእ ምትሕብባር ከም ዝገብረልናን ከም ዝተሓባበረናን ቃል ብምእታው ኣብ 
ማንም ግዜ ንማረምኤ ክፉት ምዃኑ ኣራጋጊጾምልና። 

     ብዝተዋሃበና ልዑል ምትብባዕ ተበጊስና ናይ ኣካያዲት ሽማግለ ሰፊሕ ኣኼባታት ብምክያድ 
መደብ 2019 ብዘለና ጭቡጥ ባጀት ኣብ ምንታይን ከመይን ቅድምያ ዝዋሃቦም ዕማማት ምስ 
ARRA ብምልዛብን ብምስራዕን ምውሳን ዝብል ኣትኩሮን ሓላፍነት ዝመልኦን ኣገዳሲ ኣኼባ 
ብምክያድ ኣብዞም ዝስዕቡ ጉዳያት ብምሉእ ድምጺ ወሲኑ። 

1. ማሕበር ዓቕሙ ብዘፍቅዶ ኣብ 4 ናይ ስደተኛታት ካምፕታትን ከምኡ ውን ክንንን ቅኒቶን 
ማለት፡ ኣብ ማይዓይኒ ፣ ዓዲሓርሽ ፣ ሕጻጽ ፣ ሽመልባን ክንንን፥ ቅኒቶን  ናይ ዓይኒ 
ሕክምና ምክያድ ዝብል፥ 

2. ንክንንን ቅኒቶን ቤት ትምህርትን ክሊንክን ምስራሕ ፣ ነተን ማይ ምትዕርራይ 
(መንተናንስ) ፣ ንተማህሮ ናይ ትምህርቲ ኣቑሑት ምብርካት ዝብል 
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3. ንመንእሰያት ኣብ ኣርባዕቲኤን ካምፕታት ንዘለዎም ማሕበራትን ፈደርሽንን ከም ሓደሽቲ 
ማሕበር 2019 ተቐቢልካ ናይ ስፖርት ዕጥቅን ናይ ገንዘብ ሓገዝን  ብምሃብ ምትብባዖም 
ዝብል፥ 

4. ንናይ ኣእምሮ ሕሙማት ፣ ንማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ፣ ንማሕበር ስንኩላን ፣ ንማሕበር 
ሽማግለታት ፣ ንማሕበር ሽኮርያ ሕሙማት ፣ ንማሕበር ኤች ኣይቪ ሕሙማት ደገፍ ኣብ 
ካምፕ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ተወሲኑ ከይተርፍ ናብ ሕጻጽን ሽመልባን ክሰፍሕ ዝብል፥ 

5. ተወሰኽቲ ሓደሽቲ ማሕበራት ናይ መናእሰይ ስነጥበባውያን ኣብ ሕጻጽን ሽመልባን 
ንመሳርሒ ሙዚቃ ዝኾኖም ናይ ገንዘብ ደገፍ ዝብል፥ 

6. ኮምኡ ውን ብፍሉይ ውሳኔ ተራእዩ ንኽልተ ስድራቤት ዘለዎም ከቢድ ጸገም ተራእዩ  
ግዝያዊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክግበረሎም ዝብል፥ 
 

       ክቡራንን ክቡራትን፥ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘረ ናይ ቦርድ ውሳኔታት ንምትግባር ብዙሕ ግዜን 
መጽናዕትን ብፍላይ ድማ ምስዚ ዘለናዮ ኣሸጋርን ተሃዋሲ መድረኽን ጸጥትኡ ብዝሓለወ ኣዝዩ 
ጥንቁቕ ብዝኾነ ኣግባብ ክኸውን ከም ዘለዎ ንምግንዛቡ ከቢድ ኣይመስለናን ባዕልኹም ብቐረባ 
ትካታተልዎ ዘለኹም ኣሰካፊ ኩነታት እዩ ዘሎ።                                                                

      ብዝኾነ ንምትግባሩ ስለ ዝሓረና ነቲ መደብ ብዕቱብ ጀሚርና ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝዕደግ ነገራት 
ከም እኒ ደብተራት ፣ እርሳስ ፣ መደምሰስ ፣መጽረቢ ፣  ናይ እግርን ናይ ኢድን ኮዓሳሱ ምስ 
መንፍሒ ፖምፓ ፣ ቁምጣን ማልያን ፣ ናይ ሽኮር መዕቀኒ መሽናት ኣብ ርእሲ ካብ ጀርመን 
ዘእተናዮ መነጸራት ናይ ቀርባ ምርኣይ ጸገም ዘለዎም ሕሙማት ካብ 1.00 --- 4.00 ዘሎ ዓቐናት 
ምስ ናይ ዓይኒ ሰብ ሞያ  እንዳ ተማኸርና ብምሽማት በብመዓልቱ ናብ ናይ ኣራ መኽዘን 
ብምውህላል ምርብራብና ቀጸልና። 

     ቀንዲ ናብ ኣራ መኽዘን ምምልላስና ማሕበርና ዝውንኖ መኽዘንን መኪናን ስለ ዘይብሉ እዩ። 
ብዝኾነ ኩሉ ዝሽመት ዘበለ ምስ ወዳእና ንሓለፍቲ ናይ ሎጀስቲክስ ኣራ ብዕላዊ ሰነድ  ናይ 
ዝተሸመቱ ኣቑሑት ሊስታ ኣስረኪብና ንመኻዚኖኦም ከብጽሑልና ብጽሑፍ ሓቲትና ሕቶና 
ቅቡል ኮይኑ ጠርኒፎም በኣጋባብ ኣብጺሖሙልና። 

      ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን፥ ኣሓትን ኣሕዋትን ነዚ ክንገብር ከለና እስኽን/ኹም ብመንፈስ፡ 
ብሓሳብ ምሳና ኣብ ጎንና ከም ዘለኹም ስለ ንተኣማመን ድኻም፡ ተስፋ ምቑራጽ፡ ዝብሃል ኣብ 
መዓልታዊ ጉዕዞና ፈተነ ከየጋጥመና ውዕል ምስ ነብስና ኣቲና ኢና ጀሚርናዮ። 

      ድሕሪ እዚ ነዊሕን ኣህላኽን ቅድመ ምቅርራብ ምፍጻም ንመደባት ብቐደም ተኸተል 
ንምፍጻሞም ቅድሚ ጉዕዞና ምጅማር፡ ካብ ዝተፋላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ኣባላትን፡ 
ፈተውትን፡ ደገፍትን ነዚ ሰናይ ስራሕ ብቐርባ ዝከታተሉ ደለይቲ ፍትሕን ብተኻታታሊ ብዝሃቡና 
ጸጥታዊ ሓበሬታ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኩነታት ጸጥታ  ክንን ቅኒቶን ብረቂቕ ክጽናዕ ከም ዘለዎ 
ኢና ርኢና።  

      ከምቲ ለባማት ወለድና ዝመሰልዎ ኣዴኻ ዝበለትካ ኣይትግበር ዕዳጋ ዝጸናሓካ ግበር ኮይኑ 
ነገሩ በቲ ውሳኔ ናይ ቦርድ ኣብ ክንን ቅኒቶ እቲ ፕሮጀክት ብቕቡል ምኽንያት ክካየድ ከም 
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ዘይክእል ካብ ብመንገድና ዘጽናዕናዮ ህልዊ ኩነታት ስለ ዘራጋገጽና እቲ   ክሳብ ሕጂ 
ዝተገብረሎም ኩሉ ዓይነት ደገፋት ብልቢ እንዳ ኣመስገኑ ማለት፡ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ጽሩይ 
ማይ ወዘተ ተረፈ---- ንኹሉ ነዚ ዓወታት ተግባራዊ ክኸውን ግዲኦም ንዝተጻወቱ ኣብ መላእ ዓለም 
ዝርከቡ ኣባላትን ፈተውትን ደጊሞም ልባዊ ምስጋና ኣቕሪቦም።   

      በዚ ምኽንያት እታ ካብ ህዝቢ ብህዝቢ ናብ ህዝቢ ዝብል ሰናይ ዕጥቂ ማሕበርኩም ዝኾነት 
(ማረምኤ) ነቲ ዝተመደበ ባጀት ክንን ቅኒቶ ናብ ብሃረርታ ዝጽበይዎ ዉጹዓት ስደተኛታት 
ኣርባዕቲኡ ካምፕታት በብደረጅኡ ከነማሓድሮ ወሲንና። 

      ክቡራንን ክቡራትን ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽናዮ መስርሕ ጉዕዞ ረዲኤት ብተግባር ከነፈጽሞ ስለ 
ዝተወሰነ ብ ዕለት፡10/08/2019 ምስ ኣካየድቲ ቤት ትምህርቲ ማዕበል ተራኺብና መደብ ሰሪዕና፡ 
ንተማሃሮን ወለዶምን ናይ ሕክምና ዓይኒ ናይ ትምህርቲ ኣቑሑት ኣገልግሎት ክንህብ 
ተሳማሚዕና። 

      በዚ ዝተባህለ ስምምዕ ድማ እቲ ናይ ረዲኤት ዕማም ተግባራዊ ንምዃን ንዕለት 14/09/2019 
ኣብ ቤት ትምህርቲ ማዕበል ስግርዶብ ክንገብሮ ተሳማሚዕና።  

      ነቲ ተመዲቡ ዘሎ ሰፊሕ ስራሕ ናይ 4 መዓስከር ሰደተኛታት ኤርትራውያን ንምውዳቡ  
ብዕለት 12/08/2019  ምስ ሓለፍቲ ናይ ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኤጀንሲ (ኣራ) 
ንምርኻብን፡ ንክንንን ቅኒቶን ዝኸውን ረዲኤት ካብ መኻዚኖ ምውሳድን ጉዕዞና ኣምራሕና ናይ 
3.30 ሰዓታት ዝወሰደ ኣገዳሲ ኣኼባ ብምክያድ ነቲ ን ወርሒ ጥቅምቲ ዝግበር ናይ ማሕበር 
ረዲኤትን ምዕባለን ኤርትራ ሕክምናን ሰሚናራትን ዓቢ ዕማም ናይ ዝተፋላለዩ ረዲኤትን ብእዋኑ 
ንኽዳሎ ተሳማሚዕና ብኡ መሰረት  ድማ ንኹሎም ኣካየድቲ እቲ መዓስከራት መምርሒ ከም 
ዝላኣኸሎም ተገይሩ። 

      ከም መደብ ነቲ ናይ ክንን ቅኒቶ ንምስላጥ ካብ መቐለ 13/09/2019 ተበጊስና ብዘት ብምሕዳር 
ካብ ሽረ ናይ ዓይኒ ብዓል ሞያ (ኦፕታልሚክ) ምስቲ ንብረት ካብ ኣኹሱም ክመጹ ተገብረ። 

      በቲ ዝተመደበ መዓልትን ሰዓትን፡ ማለት፡ ዕለት፡ 14/09/2019 ኣብ ቤት ት/ቲ ማዕበል ስግር 
ዶብ ብምርኻብ ተረዳእቲ ካብ ክልቲኡ ዓድታት ብርክት ዝበሉ ክመጹና ብህርፋን ተጸበና ግና 
ብናይ ኣውዳኣመት ምኽንያትን ኮምኡ ውን ናይ ክራማትን ካልእ ምኽንያትን ብዙሓት   
ተረባሕቲ ክኾኑ ኣይከኣሉን። 

    ብዝኾነ ብርክት ዝበሉ ወለድን ተማሃሮን ነቲ ናይ ዓይኒ ሕክምና ናይ ትምህርቲ ኣቑሑትን ፣ 
ጫማን ትሕቲ ስረን ክረኽቡ ከለዉ 22 ሕሙማት ናይ መነጸር ተጠቀምቲ ክኾኑ ከለዉ 2 
ካብኣቶም ቆልዑ እዮም። እቲ ዝነበረ ናይ ሓደ መዓልቲ ዕዉት ህዝባዊ ኣገልግሎት በቶም 
ተሳተፍቲ ብዝተገብረሎምን ብዝግበረሎምን ዘሎ ማሕበራዊ ረዲኤት ብልቢ ብምምስጋን 
ንኹሎም ኣባላት ማረምኤን ደገፍትን ደጊሞም ብምምስጋን ቀጻሊ ደገፍ ክግበረሎም ተላብዮምን 
ኣማሕጺኖምን። 

   



4 
 

     ብዝምድናዊ ኣዛራርባ ዕዉት ረዲኤት ንወለድን መናእሰይን  ድሕሪ ምክያድ ብኣድላይ 
ማሕበራዊ ጉዳይ ምስ ኣካያዲት ሽማግለን ሓለፍቲ ኣራን ንምርኻብ ንኣዲስ ኣበባ ብዕለት፥
18/09/2019 ተመሊሰ። ምስ መሪሕነት ኣራ ዳግም ብምርኻብ ክሳብ ሽዑ ዘካየድናዮም ዕዉት 
ስራሓት ብምሕባር፡ ብዝሒ ፍልሰት ስደተኛታትን ጸገማቶምን መፍቲሒኡ ብዝምልከት ብሰፊሑ 
ብፍላይ ድማ ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ብዝምልከት ብዝላዓለ ኣትኩሮ ክረአ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት 
ብሰፊሑ ተማያይጥናን ተራዳዲእናን። 
 
      ከምኡ ውን ምስ ኣካያዲት ሽማግለን ወከልትን፡ ብኣዝዮም ዝተሸገሩ ውልቀ ስድራ  
ብዝምልከት ብሕጊ ማሕበር ክሳብ ሕጂ ንታሕቲ ወሪድና ንውልቀታት ክንረድእ ኣይጸናሕናን 
እሞ እንታይ ንግበር ዝብል ሓላፍነት ዝመለኦ ብሰብኣዊ ርሕራሔ ተራእዩ ደገፍ ክግበረሎም 
ኣካያዲ ሽማግለ ማረምኤ  ርእዩ። 

   

      ክቡራትን ክቡራንን፥ ኣባላትን፥ ደገፍትን፥ ተሓባበርትን፥ ነዚ ኣብ ላዕሊ ብሓጺሩ ክግለጽ 
ዝጸንሐ ንምዕዋቱ ከምቲ ዝድለ ኩሉ ነገር ሕዙእ ይጸንሓካ ማለት ከም ዘይኮነ ንኹልና ሩዱእ 
ይመስለና፥ ብዙሕ ትዕግስትን ተጻዋርነትን  ዘድልዮ እዩ። 

 
  ብዕለት 03/10/2019 ነቲ ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ዝጽበየና ዘሎ ግዙፍ ተልእኾ ናይ መዓስከር 
ስደተኛታት ኤርትራውያን ማይ ዓይኒ ፣ ዓዲሓርሽ ፣ ሕጻጽን ሽመልባን ንምዕዋቱ ብዙሕ ቅድመ 
ምቅርራብ ስለ ዘድልዮ ብዕለት 08/10/2018 ኣብ ዝተፋላለየ መኽዘናት ዝነበረ ተረፍ ኣቑሑት 
ጽዒንና ናብ ዋና መኽዘን ኣብቲ ዝበዝሐ እኩብ ንብረትና ኣብጺሕና።                                                         
 
    ንጽቢሒቱ ዕለት 09/10/2019 ኣብ ሽረ ምስ ሰብ ሞያ ናይ ዓይኒ ውዕል ክንኣስር ቆጸራ ስለ 
ዝነበረና ኣብ ቦታ ናይ ቆጸራ ብምርካብ ድሕሪ ነዊሕ ውረድ ደይብ ማለት፥ ብጠቕላላ ኣብዚ ሃገር 
ናይ ዓይኒ ሰብ ሞያ ብጣዕሚ ሕጽረት ስለ ዘሎ ካብ ዓቕሚ ማሕበር ንላዕሊ እዮም ሓቲቶሙና 
ካልእ ኣማራጺ ስለ ዘይነበርና ብዝበልዎ ዋጋ ክንሳማማዕ ግድን ነይሩ፡ ምስ እዞም ክልተ ሰብ ሞያ 
ድማ ውዕል ኣሲርና።       
     ከም ውዕል መሰረት ግና ጉልበቶም ከይሓብኡ ምስቲ ኩሉ ሃሩርን ዘይምቹእ ሃዋሁውን 
ጽቕጥቅጥ ብዝሒ ተረዳእትን ተሓዊስዎ ን12 ሰዓታት እንዳ ሰርሑ ኣብ  6 መዓልቲ ክሳብ 1756 
/ሓደ ሽሕን ሸውዓተ ሚእትን ሓምሳን ሽዱሽተን/ ሕሙማት ከስታናግዱ ኸለዉ ካብኣቶም 959 
/ትሽዓተ፥ሚእትን ሕምሳን ትሻዓተን  ናይ መነጸር ረዲኤት ረኺቦም እዮም።                                            
ብመንጽር ስረሖምን ተገዳስነቶምን ክምዘን ከሎ ዝተኸፈሎም ዓስቢ ናይ ማሕበርና ውሱን ዓቕሚ 
ኮይኑ እምበር ከምዘይማጣጠን ድሒሩ በሪህልና፥ ብሓፈሻዊ ገምጋምና ውጺኢት ስረሖም ብጣዕሚ 
ዕዉት ምንባሩ ካብ ARRA & UNHCR ምስክር ወርቐት ክንረክብ ኣብቂዕና እዩ። ዋጋ ናይ 
ዓስቦም እቲ ስራሕ ተጀሚሩ ክሳብ ዝፍጸም 15,800 ብር /ዓሰርተ ሓሙሽተ ሽሕን ሸሞንተ 
ሚእትን/ ብር ተኸፊሎም። ከም ዝተቐበሉ ብፌርመኦም ዝተሰነየ ሰነድ ኣቕሪቦም። 
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     ንዝተመደበ መደባት ብቐደም ተኸተል ንምትግባሩ ዕለት 10/10/2019 ኣንጊህና ምስ ናይ 
ሰምየን ናይ ARRA ሓለፍቲ ሓጺር ኣኼባ ብምክያድ፡ ብዝተመደበትልና መኪናን ሹፈርን 
ንብረትና ጽዒንና ንማይ ዓይኒ መዓስከር ስደተኛታት ጉዕዞና ጀመርና፡ ብሰላም ኣቲና፡ ቀጥታ ምስ 
ዝጽበዩና ዝነበሩ ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ሕጽር ዝበለ ኣኼባ ብምክያድ ብቐደም ተኸተል ክስርዑ 
ዘለዎም ሰሪዕና መደብና ብናይ ዓይኒ ሕክምና ጀመርና፡ ጎኒ ጎኒ ናይ ማሕበር ኣረጋውያን ሰፊሕ 
ሰሚናርን ንናይ ማሕበሮም ትካላት ዝኸውን ገንዘባዊ ሓገዝ ብዝሓተትዎ ደብዳበ መሰረት 
ብኮሚተ ዝተወስነ ናይ 12,000 ብር /ዓሰርተ ኽልተ ሽሕ/ ብር ኣብ ቅድሚ ምሉእ ኣባልን ናይ ኣራ 
ተዓዘብትን ተዋሂቦም። እቲ ሰሚናር ብጣዕሚ ልዙብን ምርድዳእን ዝዓሰሎ ስለ ዝነበረ ብማረምኤ 
ዝተገብረሎምን ዝግበርሎምን ዘሎ ኩሉ ዓይነት ምትብባዕን ግዝያውን ዘላቕን ደገፋት ብልቢ 
ብምምስጋን እቲ እኼባ ብጭርሖን እልልታን ብዓወትን ተዛዚሙ። ዝዋሃቦም ገንዘባዊ ሓገዝ 
ተጠቒሞም ኣብ ናይ ማይን ለስላሳን መካፋፈሊ ከፊቶም ነጢፎም ይንቃሳቐሱን ሕድሕዶም 
ይተሓጋገዙን እዮም። ናይ ዝተቐበልዎ ብመራሕቶም ዝተፈረመ ናይ ምስጋና ሰነድ ሂቦም። 

 
      ኣብ ዕለት 11/10/2019 መደቡ ሒዙ ሕክምና ዓይኒ እንዳ ተኻየደ ከሎ ጎኒ ጎኒ  ናይ ማ/ ደቂ 
ኣንስትዮ ማይዓይኒ ሓንቲ ካብተን ጥርኑፋትን ሓያልን ማሕበር እያ።  ስለዚ ሰፊሕ ሰሚናርን 
ንማሕበራዊ ትካላተን መማዕበሊ ዝኾነን ገንዘባዊ ሓገዝ ብደብዳበ ንማረምኤ ስለ ዝሓተታ 
ብኮሚተ ዝተውሰነ ድሩት ሓገዝ ንምሃብን ውን እዩ። እቲ ሰሚናር ብዘደንቕ ተሳትፎ ኣዳራሽ 
መሊኡ ዓይኒ ሓሳድ ይደፈን ዘብል እዩ ነይሩ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ጥርናፊኤን እንዳ ሓየለ ከም 
ዝኸደ ዘመስክር ምዉቕ ሰሚናር ብምክያድ ድርብ ወጽዕኤን ብቓልሰን እምበር ስጦታ ከም 
ዘይረኽበኦ ብምውቕ ዝበለ ስሚዒት እዩ ተኻይዱ።                                      
 
     ብማረምኤ ክግበረለን ዝጸንሐን ዘሎን ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ተጠቒመን ትካላት ከም ቤት 
መግብን፡ ካፈተርያን፡ ወኒነን ማሕበረን ብዕጽፊ ከም ዝማዕበለኦ ካብቲ ዝነበረ ሰፊሕ ኣኼባ 
ክንርደኦ ክኢልና፡ ንቐጻሊ መዕበይ ትካላተን ዝኾነን ናይ 15,000 ብር ዓሰርተ ሓሙሽተ ሽሕ/ ብር 
ኣብ ቅድሚ ወከልቲ ህዝብን ኣባላተንን ተዋሂብወን። ናይ ዝተቐበላ ብመራሕተን ዝተፈረመ ናይ 
ምስጋና ሰነድ ሂበን። 

   
      ኣብ መዛዘሚ እቲ ዘሕብን ኣኼባ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ኣባላትን ደገፍትን ማረምኤ 
ልባዊ ምስጋና ብምቕራብ ብፍላይ ድማ ንየሕዋተን ደቂ ኣንስትዮ ረዲኤተን ከኻዕብታ ተላብየንን 
ኣማሕጺነንን። 

      በዚ ዝተጠቕሰ ዕለት ናይ ሕክምና ዓይኒ እንዳ ተኻየደ፥ ኣኼባና ብምቕጻል ምስ እንዳ 
ኣሕዋት ማሕበር ትንሳኤ ማይዓይኒ (ኣእምሮ ዝሓመሙ) ምስ ኣቦ ወንበር ወኪል ህዝቢን ኣብ 
ቦታኦም ብምኻድ ኩነታቶም ንምዕዛብ ዑደት ገርና ምኽንያቱ ኣብ 2018 ዝገበርናሎም ናይ 
50,000 ብርሓምሳ ሽሕ/ ብር፡ ኣብ መዓላ ምውዓሉ ንምቍጽጻር ውን እዩ ነይሩ፡ ገንዘብ ዘይገብሮ 
የብሉን ካብ ዝተጸበናዮ ንላዕሊ ክንክን ረኺቦም መደቀሲኦምን መግቦምን መዛናግዒ ተገይርሎም 
ናብ ኖርማል ሂወቶም ዝተመልሱ ከም ዘለዉ ውን ብኣካየድቲ እቲ ማሕበር ኣብቲ ዝተኻየደ ኣኼባ 
ተሓቢሩ። ንቐጻሊ መካናኸኒ ዝኾኖም ብደብዳቤ ብዝሓተትዎ መሰረት ናይ 30,000 ብር ሰላሳ 
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ሽሕ/ ብር ሓገዝ ተዋሂብዎም። ከም ዝተቐበሉ መራጋገጺ ብ ኣካየድቲ ማሕበር ብዝተፈረመ ናይ 
ምስጋና ሰነድ ሂቦም።  

     ንመላእ ደገፍትን፡ ፈተውትን ኣባልን፡ ማረምኤ ናይ ምድሓን ሂወት ኣሓቶምን ኣሕዋቶምን 
ዝተገብረሎም ሓገዝ ልባዊ ምስጋና ብምቕራብ ንመጻኢ ናይ ሳይካትሪስት ሰብ ሞያ ክላኣኸሎም 
እቶም ኣካየድቲ ተላብዮም። 
 
       ሕጂ ውን እቲ ውዕሎ ከም ዘለዎ እንዳ ቐጸለ ማለት፤ ናይ ዓይኒ ሕክምና መደብ ሒዙ እንዳ 
ኸደ ምስ ማሕበር ስንኩላን ስደተኛታት ኤርትራውያን ማይ ዓይኒ ሰፊሕ ሰሚናርን በቲ 
ንትካላቶም መዕበይ ብደብዳበ ዝሓተትዎ መሰረት ሰፊሕ ኣኼባ ድሕሪ ምክያድ ስንኩልን 
ስደተኛን ምዃን ነቲ ስደት ዝያዳ ከም ዘግድዶ ኣብቲ ሰሚናር ብምጥቃስ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ 
ክሰምሩን ክፋቐሩን ማሕበሮም ከጠንክሩን ሕድሕዶም ክዳጋገፉን ሰፊሕ ኣስቶምህሮ ተዋሂቡ 
ንዘለዎም ናይ ቤት መግብን እንዳ ሻሂን ትካል መዕበይ ዝኾኖም ኮምኡ ውን ንዘለዎም ናይ 
ስንክልና መርድኢ ዝኾኖም ናይ 12,000 ብር ዓሰርተ ክልተ ሽሕ/ ብር ደገፍ ኣብ ቅድሚ ናይ 
ህዝቢ ወከልትን መላእ ኣባልን ተዋሂቦም። ናይ ዝተዋህቦም መራጋገጺ ብመራሕቶም ዝተፈረመ 
ናይ ምስጋና ሰነድ ኣረኪቦም። 
 
      ዕለት 12/10/2019 ገና ኣብ ማይዓይኒ ኢና ንርከብ ሎሚ ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ናይ ዓይኒ 
ሕክምና ኣካይዳና፥ ድሕሪ ፍርቂ መዓልቲ ናብ ዓዲ ሓርሽ ክንጓዓዝ ኢና። 
 
      ከምቲ ልሙድ ናይ ተሪፎምና ዘለዉ ማሕበራት ሰሚናራት ከነካይድ ብማሕበር መንእሰያት 
ስደተኛታት ኤርትራውያን ማይዓይኒ ኾይኑ ኣብ 2019  ሓድሽ ተወሳኺ ማሕበር ንረዲኤት 
ማረምኤ ኮይኑ፡ ብጣዕሚ ብኣዝዩ መሳጢ ዝኾነ ብዓቐኑን ብዓይነቱን ዝናኣድ ሰፊሕ ተሳታፊ 
ዘካተተ ብምንባሩ ማረምኤ በዚ ዕድል ተጠቒምና ምጥርናፍ መንእሰያት ሓደን ሓደን ዘይባሃሎ  
መድሕን ሃገር ስለ ዝኾነ ብስፖርት ተመልሚሎም ክዓብዩን ናብ ዘየድሊ ብልሽውና ከይወድቁ 
ማረምኤ ግዲኡ ከም ዝዋጻእ ብምርግጋጽ ሰፊሕ  ኣስተምህሮ ማለት ግደ መንእሰይ ኤርትራን 
ዘጋጥሞ ዘሎ ሰፍ ዘይብል በደልን መፍቲሒኡን ዝብሉ ኣገደስቲ ኣርእስቲ ኣልዒሉ ተማያይጡ። 
ካብ ሒዝናሎም ዝመጻእና ናይ ስፖርት ቁምጣን ማልያን ፣ ናይ እግርን ናይ ኢድን ኳዓሳሱ ምስ 
መንፊሒኡን ኮምኡ ውን ነቲ ፈደርሽን መማዕበሊ ስፖርት ዝኸውን ናይ 25,000 ብር ዕስራን 
ሓሙሽተን ሽሕ/ ብር ኣብ ቅድሚ ናይ ህዝቢ ተወከልትን መላእ ኣባልን ኣበርኪትናሎም። ከም 
ዝተቐበሉ ናይ ምስጋና ሰነድ ብፌርማ መሪሕነት ዝተፈረመ ሂቦም።        
 
     ድሕሪ ዕዉት ሰሚናር መናእሰይ ምስ ማሕበር ብሩህ ተስፋ (HIV/AIDS ዝነብሩ) ስደተኛታት 
ማይ ዓይኒ ተራኺብና ዘድሊ ምኽርን ምትብባዕን ድሕሪ ምልጋስ ንቤት መግብን እንዳ ሻህን ቡንን 
ትካሎም መዕበይ ናይ 10,000 ብር ዓሰርተ ሽሕ/ ብር ረዲኤት ተገይርሎም። እቲ ቫይርስ 
ንምክልኻሉ ጥዑይ መግቢ ምምጋብ ስለ ዘድልዮ እቲ  ዝዋሃቦም ሓገዝ እኹል ስለ ዘይኮነ 
ብዝካኣል መጠን እቲ ሓገዝ ክዓቢ ብትሕትና ሓቲቶም ብዝግበረሎም ዝጸንሐን ዘሎን ተጠቒሞም 
ትካሎም ከም ዘማሓየሹ ብልቢ ንኹሎም ለገስቲ ማረምኤ ኣመስጊኖምን ንቐጻሊ ብዝላዓለ 
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ረዲኤት ክግበረሎምን ድማ ኣማሕጺኖምን ተላብዮም። ናይ ዝተቐበልዎ ናይ ምስጋና ሰነድ 
ብመሪሕነቶም ዝተፈረመ ኣቕሪቦም። 
 
     እቶም ናይ ሽኮር ሕሙማት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብማሕበር ተወዲቦም ይማሓደሩ ስለ ዝነበሩ 
ብማረምኤ ናይ ገንዘብ ሓገዝን ናይ ደም መዐቀኒ መሽንን ክዋሃቦም ጸኒሑ እዩ ብሕማቕ ኣጋጣሚ 
እቲ ማሕበር ፈሪሱ ስለ ዝጸንሐ ለብዘበን ናይ መዐቀኒ ደም መሽናት ጥራይ ንውልቀታት 
ተዋሂቦም። 
 
     ኣብ መወዳእታ ምስ መውዓሊ ህጻናት ማይዓይኒ ሓጺር ምልላይ ንምግባር ካብ ክንን ዝተረፈና 
ጥራውዝቲ ፣ እርሳስ ፣ መደምሰስን መጽረብን ነቶም ህጻውንቲ መታባብዒ ኣበርኪትና፡ ኣብቲ 
ኣጋጣሚ እቶም ንጹሃት ህጻውንቲ ብመዝሙርን ጨብጨባን ምስ ተቐበሉና ዝተስመዓና 
ሕንቕንቕ መግለጺ ቃላት ኣይርከቦን፥ እቲ ብመዝሙር ዝተኸፍተ ብመዝሙር ብድምቀት 
ተዛዚሙ ንመጻኢ ናይ ማረምኤ ኣትኩሮ ናብዞም ህጻናት ዕንባባ ሃገር ከም ዝኸውን በዚ ኣጋጣሚ 
ክንስምረሉ ይግባእ። 
 
     ክቡራትን ክቡራንን፥ ደለይቲ ፍትሕን ሰላምን ጉዕዞና ንዓዲ ሓርሽ ቅድሚ ምቕናዕና ኣብ 
ማይዓይኒ ክንደይ ሕሙማት ዓይኒ ተሓኪሞም ብሰነድ ተታሒዙ ናብ ARRA & UNHCR ኮፒ 
ስለ ዝዋሃብ ዝተራኣዩ ሕሙማት ብዝሒ 382 ሰለስተ ሚእትን ሰማንያን ክልተን/ ክኾኑ ከለዉ 305 
ሰለስተ ሚእትን ሓሙሽተን/ ናይ መነጸር ረዲኤት ረኺቦም። 45 /ኣርባዓን ሓሙሽተን/ ሕሙማት 
ናቶም ዓቐን ኣይረኸቡን ብቖጸራ ወይ ሪፈር ተባሂሎም። 
 
     ቀዳም 12/10/2019 ድሕሪ ቀትሪ ከም መደብና ኣብ ዓዲ ሓርሽ ብምርካብ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ 
ረዲኤትን ናይ ዓይኒ ሕክምናን ንምርካብ በብማሕበሩ ተወዲቦም ክጽበዩና ጸንሑ፡ ብመጀመርታ 
ናይ ሕክምና ቦታ ክሳብ ዝዳሎ ነቲ ህዝቢ ብትዕግስቲ ክስራዕ ግዜ ከይነባኽንን ትሕዝቶና ንኹሉ 
ከምዘይኣክልን ግና ነቶም ኣዝዮም ዝተጎድኡን ህጹጽ ረዲኤት ዘድልዮም ክሳብ 300 /ሰለስተ 
ሚእቲ/ መነጸር ክንዕድል ከም ንኽእል ምኽንያቱ ሕጻጽን ሽመልባን ውን ይጽበዩና ከም ዘለዉን 
ክንሕብሮም ከለና ናይ ምስግሳግ ባህሪ ከርእዩ ከም ዘለዎም ብሰሚናር መልክዕ ኣብሪህናሎም። 
ሕክምና ዓይኒ ብኣግባብ ተጀሚሩ መቸም ሃሩርን ናይ ህዝቢ ጽቕጥቅጥን ተሓዊስዎ ምቹእ  
ኣይነበረን። 
 
      ጎኒ ጎኒ ነቲ ዝሰፈሐ ፕሮግራም ንምክያድ ናይተን ተወዲበን ዝጽበያና ዘለዋ ናይ ህዝቢ 
ማሕበራት ሰሚናር ብማሕበር ኣረጋውያን ዓዲ ሓርሽ ሰሚናርና ጀሚርና ሽማግለን ስደተኛን 
ምዃን ቀሊል ከም ዘይኮነ ንርደኦ ጉዳይ እዩ፡ ስለዚ ብዝመጾ ተቐቢልካ ሕድሕድካ ተላዚብካ፥ 
ተሳኒኻ፥ ተዳጋጊፍካ፥ ንስደት ካብ ምግጣሙ ካልእ ኣማራጺ ስለ ዘይብሉ ብማሕበር ተጣናኺሮም 
ሕድሕዶም ክዳጋገፉን ነቲ ንኡስ ወለዶ ኣብነት ኮይኖም ክኣልይዎን ክመርሕዎን ከም ዝግበኦም 
ማረምኤ ኣዛኻኺርዎም። ክሳብ ሕጂ ብዝተገበረሎምን ዝግበረሎም ዘሎን ኩሉ ዓይነት ደገፍ 
ብልቢ ንኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ኣባላትን ደገፍትን ፈተውትን ማረምኤ ኣመስጊኖም።                                                                     
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     ብደብዳቤ ክርድኡ ብዝሓተትዎ መሰረት ብኮሚተ ዝተወሰነ ናይ 12,000 ብር ዓሰርተ ክልተ 
ሽሕ/ ብር ነቲ ናይ ዝተፋላለየ መካፋፈሊ ትካሎም መዕበይ ዝኾኖም ተዋሂቦም። ብመሪሕነት 
ዝተፈረመ ናይ ምስጋና ሰነድ ሂቦም። 
  
      ቀጺልና ብፕሮግራም መሰረት ምስ ማ/ደቂ ኣንስትዮ ዓዲሓርሽ ሓንቲ ካብተን ዝዓበያ 
ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስደት ምዃና ዘመስከረት እያ። ሰሚናር ንምጅማር ኣብ ኣዳራሽ 
መርገጽ እግሪ ዘይርከቦ ብዝሒ ተሳተፍቲ ብምንባሩ መልእኽቲ ማረምኤ ንምትሕልላፍ ምቹእ ስለ 
ዝነበረ እቲ ዝረአ ዘሎ ፍልሰት ናይ ስደት ብሰንኪ ዘይምስማርናን    ፍቕርን ስኒትን ኣብ ሞንጎና 
ዘይምንጋስን ቀንዲ ጠንቂ ምዃኑ ብሰፊሑ ተገሊጹ፡ እተን ተኣከብቲ ብወገነን ነዚ ድሑር ሕማም 
ሰጊረን ንድርብ ወጽዐአን ክስዕራ ሰጢመን ክውደባ እቲ ናይ እንካን ሃባን ሰሚናር ብሰፊሕ ምስ 
ገለጸ ብዕግበትን፡ ብደስታን፡ ብዕልልታን፡ ብጭርሖን፡ ብርእይቶን፡ ሕቶን፡ ለበዋን፡ ብዓወት 
ተዛዚሙ። ንዘለወን ትካላት ናይ መመሸጥን ጠሓኒትን መማዕበሊ ብዝሓተተኦ ናይ ሓገዝ ደብዳቤ 
መሰረት ብኮሚተ ዝተወሰነ ናይ 15,000 ብር ዓሰርተ ሓሙሽተ ሽሕ/ ብር ኣብ ቅድሚ ናይ ህዝቢ 
ተወከልትን መላእ ኣባላተንን ተዋሂበን። ከም ዝተቐበላ ብመሪሕነት ዝተፈረመ ሰነድ ሂበን። 
 
       ክቡራንን ክቡራትን፥ መድብና ብምቕጻል ሕጂ ውን ከምቲ ልሙድ ኣሳራርሓ ምስ ማሕበር 
ንቡርነት ምስ ሓላፍነት (HIV AIDS ዝነብሩ) ኣሓትን ኣሕዋትን  ኣኼባ ክግበረሎም ጸኒሑን 
ኣሎን፥ እቲ ሕማም መግብን ጽርየትን ዘድልዮ ምዃኑ ብሰፊሑ ብምልዛብ ተራዳዲእና፡ ክንድቲ 
ክንሕግዞም ዝግባእና  ኣይንሓግዞም እምበር ብዓቕሚ ማሕበር ክሕገዙ ጸኒሖምን ኣለውን እዮም። 
በዚ መሰረት ንዝተገብረሎም ሓገዝ ብልቢ  ንኹሉ ኣባልን ፈታውን ማረምኤ ብልቢ ብምምስጋን፡  
ንዘለዎም ናይ ለስላሳ መካፋፈልን፡ ናይ ቢልያርዶ መጻውትን ትካል መዕበይ ብድብዳቤ ሓገዝ ስለ 
ዝሓተቱ ናይ 10,000 ብር ዓሰርተ ሽሕ/ ብር ኣብ ቅድሚ ኣባላቶም ሓገዝ ተዋሂቦም።  ከም 
ዝተቐበሉ ብመሪሕነቶም ዝተፈረመ ሰነድ ሂቦም። 
 
      ሰንበት 13/10/2019 እቲ ቅዱስ ስራሕ ቀዳም ኣይብል ሰንበት እዩ ዝቕጽል ሕክምና ዓይኒ 
ብመደቡ እንዳ ቐጸለ ኸሎ፥ እቲ ናይ ህዝቢ ሰሚናር ውን ብማዕረ እዩ ዝኸይድ፡ ስለዚ ምስ ማሕበር 
ብሩህ ተስፋ ናይ (ኣእምሮ ሕሙማት) ዓዲ ሓርሽ ተራኺብና ንምእማኑ ዘጸግም ብዝሒ ናይ 
ኣእምሮ ምዝንባል ካብ ኩሉ ጾታ ክትዕዘብ ከለኻ ክሳብ ክንደይ ህዝብና ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ 
የሰንብደካ፡ መብዛሕትኦም/ትአን ትሕቲ 35 ዓመት እዮም። እቲ ኣኼባ ብወግዒ ተጀሚሩ እቶም 
ሕሙማት ብዝርደኦም ናይ ምትብባዕ ኣጆኹም ቋንቋ ሞራል፥ ተስፋ፥ ዝህብ ኢና ጀሚርናዮን 
ወዲእናዮን። 
 
ከም ኣብ 2018 ዝሓበርናዮ ናይ 50,000 ብር ሓምሳ ሽሕ/ ብር ንምምሕዳሮም ሂብናዮም ከም 
ዝነበርና ዝዝከር እዩ ብሰንኪ ናይ ቀዳሞት ምምሕዳር ኣራ ቦታ ዘይምሃብ እቲ ዝተመደበ 
ፕሮጀክት ክዕወት ኣይካኣለን ብጽቡቕ ኣጋጣሚ ግና እተን ገንዘብ ኣብ ባንክ ተዓቒበን 
ብምጽንሐን ምስቲ ሓድሽ ኣማራራሓ ናይቲ ማሕበርን ናይ ኣራን ተላዚብና ኣብ ርእሲኡ 20,000 
ብር ዕስራ ሽሕ ብር ወሲኽና ቦታ ክዋሃቦም በዘን 70,000 ብር ሰብዓ ሽሕ ብር፥ ቁምነገር ክገብሩለን 
ወዲእና። ኣብ ቅድሚ ወከልቲ ህዝቢ ድማ ሓገዝ ሂብናዮም። ከም ዝተቐበሉ ብፌርማ ኣማራርሓ 
ናይ ምስጋና ሰነድ ሂቦም። 
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      መደብና ብምቕጻል ምስ ማ/ስንኩላን ዓዲ ሓርሽ ኣብ ናቶም ኣዳራሽ ተራኺብና ሰፊሕ 
ሰሚናርን ክትዕን ብምክያድ ከም ማሕበር ዝላዓለ ተሞኩሮ ናይ ነብስኻ ምኽኣል ስለ ዝኾኑ ናይ 
ዝተፋላለየ ንኡስ ንግድታት ወኒኖም ኣብ ሃይማኖታዊ በዓላት ናይ እስልምናን ክርስትናን ብሓብር 
ንኣባላቶም ብማዕረ እንዳ ኣማሓደሩ ነንዊሕ ዓመታት ክኸዱ ጸኒሖምን ኣለዉን በተን ማረምኤ 
መርገጽ እግሪ ዓመት ዓመት እትህቦም ተበጊሶም ጉልበቶም ከይበቐቑ ሰብ ቆጺሮምን ዘስርሕወን 
ትካላት ከም መቐምቀሚ ፣ ዱኳን ፣ እንዳ ዝተፋላለየ መካፋፈሊ ዝሑል መስተ ወዘተ ይውንኑ 
እዮም። ብዝሓተትዎ ናይ ትካላቶም መዕበይ ደብዳቤ መሰረት ናይ 13,000 ብር ዓሰርተ ሰለስተ 
ሽሕ/ ብር ተዋሂብዎም። ከም ዝተቐበሉ ብፌርማ መሪሕነቶም ናይ ምስጋና ሰነድ ሂቦም። 
 
     ክቡራንን ክቡራትን እቶም ናይ ዓይኒ ሰብ ሞያ ሎሚ ኣብ ዓዲሓርሽ ወዲኦም ሰኑይ /ጽባሕ/ 
ናብ ስረሖም ክምለሱ ስለ ዝኾኑ ናይ ሓደ መዓልትን ፈርቓን ውጺኢት ስራሖም እነሆ፡ ጠቕልላ 
ተሓከምቲ 582 /ሓሙሽተ ሚእትን ሰማንያን ክልተን/ ኽኾኑ ከለዉ 265 /ክልተ ሚእትን ስሳን 
ሓሙሽተን/ ናይ መነጸር ሓገዝ ክረኽቡ ከለዉ 38 /ሰላሳን ሸሞንተን/ ብቖጸራ ተፋንዮም። እዚ 
እቶም ሰብ ሞያ ብዋጋ ንሓደ ሰብ ክትምንዎ ኸለዉ ክሳብ 2500 /ክልተ ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን/ 
ብር ንሓደ ተሓካሚ ከም ዝኾነ ገሊጾም። 
 
      ሰኑይ 14/10/2019 ምስ ተሪፎሙና ዘለዉ ማሕበራት ንምርኻብ ኣንጊህና ምስ ማ ሕበር 
መናእሰይ ዓዲ ሓርሽ ንምርኻብ ኣብ ዝተመደበልና ናይ ኣኼባ ኣዳራሽ ተረኺብና ኣብ ሓጺር ግዜ 
እቲ ኣዳራሽ ብመንእሰያት ዕልቕልቕ ምስ በለ ብዓይኒ ሓሳድ ይደፈን ኢና ነቲ እኼባ ከፊትናዮ፡ 
ሰፊሕ ኣስቶምሁሮ ድሕሪ ምሃብ ንመናእሰይ ዕድል ተዋሂቡ ዘለዎም  ጸገማትን ሰናይ 
ትምኒታቶምን ብምግላጽ ንኣብ ዲያስፖራ ዘለዉ ኣቦታቶምን ኣዴታቶምን ኣሓቶምን ኣሕዋቶምን 
ዝያዳ ኣትኩሮ ክገብሩሎም ተላብዮም። ብማሕበር ረዲኤትን ምዕባለን ኤርትራ ዝተገብረሎም 
ኩሉ ዓይነት ረዲኤት ብልቢ ኣመስጊኖም። ሒዝናሎም ዝመጻእና ናይ ስፖርት ዕጥቂ ከም ናይ 
እግርን ኢድን ኳዓሳሱ ምስ ፖምፓ፡ ኮምኡ ውን ማልያን፡ ቁምጣን፡ ነቲ ፈደረሽን መማዕበሊ 
ዝኾኖም ናይ 25,000 ብር ዕስራን ሓሙሽተን ሽሕ/ ብር ኣብ ቅድሚ ተወከልቲ ህዝብን መላእ 
ኣባልን ተዋሂቦም። ከም ዝተቐበሉ ናይ ምስጋና ሰነድ ብመሪሕነት ዝተፈረመ ሂቦም።                 
 
     ቀጺልና ምስ ማሕበር ሽኮርያ ዓዲ ሓርሽ ኢና ተራኺብና ሕማም ሽኮርያ ብጣዕሚ ሓደገኛ 
ሕማም እዩ ምኽንያቱ ቃንዛ ስለ ዘይብሉ የዳናግረካ እዩ ሰላሕታ ቀታሊ ሕማም እዩ ዝብሃል፡ 
ብምጥንቃቕ ግን ክትቋጻጸሮ ይካኣል እዩ ዝብል ሰፊሕ መግለጺ ድሕሪ ምሃብ ንሒዝናሎም 
ዝመጻእና ናይ ሽኮር መዕቀኒ ማሺናትን ንናይ ማሕበሮም ናይ ቤት መግብን ቡንን መማዕበሊ 
ዝኸውን ናይ 10,000 ብር ዓሰርተ ሽሕ ብር ሓገዝ ተዋሂብዎም፡ ኣባላቱ ካብ ኩሉ ጾታ እዮም፡ ከም 
ዝተቐበሉ ብመሪሕነት ዝተፈረመ ሰነድ ኣስረኪቦም። ክሳብ ሕጂ ብማሕበር ረዲኤትን ምዕባለን 
ኤርትራ ክግበረሎም ዝጸንሐን ዘሎን ኩሉ ዓይነት ምትብባዕን ሓገዝን ብልቢ ንኣባላቱን ደገፍቱን 
ብምምስጋን ደገፉ ክዓቢ ተላብዮም።  
 
      ድሕሪ ኩሉ መደባትና ብዓወት ምዝዛም ኣብ ዓዲሓርሽ ብኹሎም ማሕበራትን ብናይ ኣራ 
ምምሕዳርን ተወከልቲ ህዝብን ዝተዳለወ ብጣዕሚ ልብኻ ዝትንክፍ ግብጃን ናይ ህዝባዊ 
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ኣገልግሎት ማረምኤ ኣፍልጦን ምስክር ወረቐት ብክቡር ፍሬም ዝተዳለወ 9 ሽልማት ናይ 
ምስጋና ኣበርኪቶም ኣብቲ በዓል ናይ ኩሎም ማሕበራት ወከልትን ወከልቲ ህዝብን ወከልቲ 
ኣራን፥ ዝተኻፈልዎ ሰፊሕ ናይ ምሳሕ ግብጃ እዩ ተገይሩ። እቲ መድብ ዋላ ብኹሎም 
ማሕበራትን ወከልትን ይዳሎ እምበር ማሕበር ስንኩላን ዓዲሓርሽ ኣብ ምውዳቡ ዝላዓለ ግደ ከም 
ዝተጻወቱ ተመስኪርሎም። 
 
     ሰሉስ 15/10/2019 ናብ ሽረ ተመሊስና ኣብ ማይዓይንን ዓዲሓርሽን ዘካየድናዮ ዓቢ ዓወት 
ብሰነድ ቕዳሕ ንቤት ጽሕፈት ኣራ ቅዳሕ ንምሃብን ዝነበረ ዕዉት ስራሕን ገለ እርማት ዘድልዮን 
ብጸብጻብ መጠን ክንሕብርን ክንግምግምን ንመጻኢ ናይ ሕጻጽን ሽመልባን መደብ ክንሰርዕን 
ዊዒልና። 
 
    ረቡዕ 16/10/2019 ኣንጊህና ካብ ሽረ ናብ ሕጻጽ ተበጊስና ሰዓት 8 ንጉሆ ብሰላም ኣቲና፡ ምስ 
ወኪል ኣራ ብምርኻብ ቅድሚ ናብቲ ስሩዕ መደብና ምእታዉ ምስ ወከልቲ ህዝቢ ተራኺብና ኩሉ 
ዘምጻኣና ዓላማን ዘለና ትሕዝቶን ብዝርዝር ሓቢርና ብኡ ደረጃ ነቲ ተረባሒ ከዳልዉልና 
ጽቕጥቅጥን ረብሻን ከይርከብ ብዝብል ቅድመ ምቅርራብ እዩ፥ እቲ ኣኼባ ብሱልን ምርድዳእ 
ዝዓሰሎን ነይሩ። 
 
     ክቡራንን፥ ክቡራትን፥ ብቐደም ተኸተል ክጽበዩና ዝጸንሑ ማሕበር ስንኩላንን ማሕበር 
ኣረጋውያንን ክኾኑ ኸለዉ እቲ ኣዳራሽ መሊኡ ምስቲ ሃሩር ናይ ሕጻጽ ተሓዊስዎ ተጻዋርነት 
ዘድልዮ ህሞት እዩ ነይሩ፥ ብዝኾነ እቲ ሰፊሕ ሰሚናር ብዛዕባ እዞም ክልቲኦም ዉጹዓት ናይ 
ዉጹዓት ማለት፥ ስንኩልን ስደተኛን ኣረጊትን ስደተኛን ምዃን  እቲ ስደት ኣዝዩ ዘኽብዶ ስለ 
ዝኾነ ፍሉይ ናይ ምትብባዕን ዝያዳ ሕድሕድ ምጥርናፍን ስለ ዝጠልብ ብስፊሑ ድሕሪ ምዝኽኻር 
ዘለዎም ጸገማትን ሽግርን፥ ንቕድሚት ክግበረሎም ዝደልይዎ ለበዋን ሕቶን ርእይቶን መድረኽ 
ንዖኦም ተዋሂቡ ክሳብ ሕጂ ዝተገብረሎም ኩሉ ዓይነት ምትብባዕን ደገፍን ብምምስጋን 
ንቕድሚት ማረምኤ ብፍላይ ነዚ ዘለዎም ስንክልናን ዕብየትን ሪኡ ደገፉ ከኻዕብት ተላብዮም። 
ብደብዳቤ ሓገዝ ብዝሓተትዎ መስረት ንማሕበሮም ትካል መማዕበሊ ዝኾኖም  ናይ 15,000 ብር 
ዓሰርተ ሓሙሽተ ሽሕ/ ብር ንማሕበር ኣረጋውያን ፣ 13,000 ብር ዓሰርተ ሰለስተ ሽሕ/ ብር 
ንማሕበር ስንኩላን ተዋሂቦም። ናይ ዝተቐበልዎ ብመሪሕነት ዝተፈረመ ሰነድ ኣረኪቦም። 
 
      መደብና ብምቕጻል ምስ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ሕጻጽ ክኸውን ከሎ እቲ ማሕበር ካብ 
ዝተጸበናዮ ንላዕሊ ማዕቢለንን ተጠርኒፈንን መሰለን ባዕለን ከም ዝካላኸላ ምዃነን ዘመስክራ ኮይነን 
ኢና ረኺብናየን ኣዳራሽ መሊኡ ምኽኣል ስኢንወን በዚ ሃሩር ኣብ ደገ ደው ኢለን ነቲ ሰሚናር 
ብተገዳስነት ክካታተለኦ ምርኣይ ንባዕሉ ዘሐጉስ ምዕባለ እዩ። ኣብ ማይዓይንን ዓዲ ሓርሽን 
ዝተራእየ ምዕባለ ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ሕጻጽ ብሓጺር ግዜ በጺሐነኦ ክብሃል ይካኣል። እቲ 
ሰሚናር ነዊሕን ኣገዳስን እዩ ነይሩ፡ ቀንዲ ትሕዝትኡ ድማ ምጥርናፍ ደቂ ኣንስትዮ ቀንድን 
ቀንድን ዋሕስ ዓወትና ምዃኑ ዘመልክት እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ማረምኤ ኣብ ጎኒ ማሕበረን ደው 
ከም ንብል ደጊምና ነራጋግጽ ብምባል እቲ ኣኼባ ብርእይቶን ሕቶን ለበዋን ብዓወት ተዛዚሙ። 
ንትካለን መማዕበሊ ብደብዳቤ ብዝሓተተኦ መሰረት ናይ 20,000 ብር ዕስራ ሽሕ/ ብር ሓገዝ 
ተዋሂበን። ከም ዝተቐበላ ብፌርማ መሪሕነተን ሰነድ ሂበን።                                      
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      ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ካብ ጸሓይ በርቂ ክሳብ ጸሓይ ትዓርብ ካብ ሰሚናር ናብ ሰሚናር 
ምጉያይ እዩ ምኽንያቱ በቲ ዝተወሰነ መዓልታት ኣብ ቆጸራና ክንርከብ ስለ ዝህልወና ኩለን 
ደቓይቕ ክንጥቀመለን ኣሎና። ሕጂ ኣብ ማሕበር መናእሰይ ሕጻጽ መአከቢ ኣዳራሽ ንርከብ በቲ 
ዝተመደበ ሰዓት እቲ መንእሰይ ብብዝሒ ዕልቕልቕ ኢሉ ቦታ ክሳብ ዝጸብብ መልአ ብእንቋዕ 
ድሓን መጻእኩም ዝብል መኽፈቲ ኣኼባ ብኣቦ ወንበር ተኸፊቱ መድረኽ ንማረምኤ ተዋህበ፡ 
ብወገንና ነቲ መድረኽ ተጠቒምና ንመንእሰያት ከነማሓላልፎ ዘለና መልእኽቲ ማለት ግደ 
መንእሰይ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብን ሃገርን ዝላዓለ ተሰካሚ ሕድርን ለዋጢ ሓይሊ ምዃኑ ብዕዘት 
ድሕሪ ምስትምሃር፥ እቲ ነዚ ዕድል እዚ ዝኾለፈ ኩሉ ዓይነት በደላት ንምስዓር ብውሽጥን ብደገን 
ዝርከብ ናይ መንእሰይ ሓይሊ ተውዲቡ ስደት ይብቃዕ ኢሉ፥ ነብሱን ህዝቡን ሃገሩን ከድሕን 
ይግባእ መንእሰይ ብድሑር ዝምባሌታት ክዳናገር ኣይብሉን ብምባል እቲ መድረኽ ንተሳተፍቲ 
ተኸፊቱ ብሕቶን ርኡይቶን ለበዋን ብዓቢ ስሚዒትን ናይ ሓድነት ጭርሖን ብዓወት ተዛዚሙ። 
ንማሕበሮም ናይ ስፖርት ዕብየት ሓገዝ ብደብዳቤ ብዝሓተትዎ መሰረት  ናይ እግርን ናይ ኢድን 
ኳዓሳሱ ፣ መንፍሒ /ፖምፓ/ ፣ ማልያን ቁምጣን ኮምኡ ውን ናይ 15,000 ብር ዓሰርተ ሓሙሽተ 
ሽሕ/ ብር፥ደገፍ ናይ ዝተቐበልዎ ብመሪሕነቶም ዝተፈረመ ሰነድ ኣቕሪቦም።  
 
      ሓሙስ 17/10/2019 ብመሰረት እቲ ተሰሪዑ ዘሎ መደብ ምስ ማሕበር ሽኮሪያ መዓስከር ሕጻጽ 
ኣንጊህና ብምርኻብ ንዘለዎም ጸገማት ብዝርዝር ድሕሪ ምርድዳእ ናይ መዐቀኒ መሽናት ሕጽረት 
ከም ዘለዎምን እቲ ዝዋሃቦም መግቢ ነቲ ሕማም ዘይማጣጠን ምዃኑን መናባብሮ ብጣዕሚ ከቢድ 
ምዃኑ ገሊጾም፥ ብወገንና እዚ ውሁብ ገርና ሕማም ሽኮርያ ብዙሕ ጥንቃቐ ናይ ኣማጋግባን 
ጽርየትን ዘድልዮ ከም ዝኾነን ካብ ሕርቃን ምቚጣብን ቀንዲ መድሃኒት ምዃኑ ኣብሪህናሎም 
ሽኮርያ ሰላሕታ ቀታሊ እዩ ስለዚ ብዙሕ ጥንቃቐ የድልዮ ድሕሪ ምባል፥ ንናይ ማሕበሮም እንዳ 
ቡንን ሻህን ትካል መማዕበሊ ብደብዳቤ ብዝሓተትዎ ሓገዝ መሰረት ናይ 10,000 ብር ዓሰርተ ሽሕ/ 
ብር ደገፍ ተዋሂቦም። ከም ዝተቐበሉ ናይ ምስጋና ሰነድ ብመሪሕነት ዝተፈረመ ኣቕሪቦም።                             
 
     እቲ ውዕሎ እንዳ ቐጸለ ምስ ማሕበር ስኒት( HIV AIDS) መዓስከር ሕጻጽ ኣብ ዝተገብረ 
ኣኼባ ብግልጺ ኢና ሚሂርናን ተማሂርናን ማለት፡ እቲ ሕማም ካብ ሕብረተሰብ ዘነጽል ከምዘይኮነ 
ከምቲ ዝውረዮ ብንፋስ ፣ ብስትንፋስ ፣ ብሰላም ምባል ከም ዝማሓላለፍ ጌሮም ዘውርዩ ኣፍልጦ 
ዝጎደሎ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ብግልጺ ወጺእኩም ክተምህሩሉ ይግባኣኩም ዝብል ኣታባባዒ ምኽሪ 
ብምሃብ እቲ ኣኼባ ብፍናን ተዓዊቱ። ተሳተፍቲ ብዝተገበረሎም ምትብባዕን ምኽርን ኮምኡ 
ውን፥ ንኽግበረሎም ዝጸንሐን ዘሎን ብልቢ ኣመስጊኖም። ንዘለዎም ናይ ማሕበሮም ትካል ናይ 
ዝሑል መስተ መማዕበሊ ብደብዳቤ ብዝሓተትዎ መሰረት ናይ 10,000 ብር ዓሰርተ ሽሕ/ ብር 
ሓገዝ ረኺቦም። ከም ዝተቐበሉ ብመሪሕነቶም ዝተፈረመ ናይ ምስጋና ሰነድ ኣቕሪቦም። 
 
     ኣብቲ ናይ ማሕበር መንእሰያት ከም መናእሰይ ዝተኻፈሉ ፍሉይ ሞያ ስነ ጥበብ ዘለዎም 
ብማሕበር ስነጥበበኛታት መዓስከር ሕጻጽ ተወዲቦም ዝንቃሳቐሱ ናይ መሳርሒ ሙዚቃ ጸገም ከም 
ዘለዎም እንዳ በኸዩ ስለ ዝገለጹ ካብ ዝነበረ ውሱን በጀት ንሙዚቃ መሳርሒ መግዝኢ ዝኾኖም 
ናይ 5000 ብር ሓሙሽተ ሽሕ/ ብር ሓገዝ ተዋሂቦም። ከም ዝተቐበሉ ናይ ምስጋና ብመሪሕነት 
ዝተፈረመ ሰነድ ኣቕሪቦም። 
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     ክቡራንን፥ ክቡራትን፥ ማሕበርኩም ማረምኤ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2018 ብዛዕባ ሓደ ፍሉይ 
ስድራቤት ኣብ ዝተፋላለየ ኣኼባታት ኣዘንትየልኩም ከም ዝነበርኩ ትዝ ይብለኒ ማለት፥ ከም 
መለለዪ ኣብ መዓስከር ሕጻጽ ትነብር ናይ ስንኩላን (wheelchair) ዝተቐበለት እያ ኣብ ናይ 
2018 ዝተዓደለ ፊልም ሓተታ ገርናላ ብዘይ ስክፍታ ታሪኽ ሂወታ ሓቢራትና ነይራ።  
      ፍርቱና ይሕደጎ ሃፍታይ ትባሃል ኣደ 4 ቆልዑ እያ ብዓል ቤታ ዮናስ ኤፍሬም ብርሃነ 
ይብሃል። ፍርቱና ብኣምላኽ ካብ ብርካ ንታሕቲ 2 እግሪ ዘይብላ እያ ተወሊዳ የማናይ ኢዳ ሰለስተ 
ኣጻብዕ እዩ ዘለዋ ብዘለዋ ስንክልና ዓጊቡ ክምርዓዋ ዝወሰነ ጅግና ዮናስ ብዙሕ ነገር ከም ዝጽበዮ 
ኣታሓታቲ ኣይመስለናን፡ ማረምኤ ከም ናይ ህዝቢ ማሕበር መጠን  ነዚ ኩነታት ብፍሉይ ሪኡ ናይ 
10,000 ብር ዓሰርተ ሽሕ/ ብር፥ ሓገዝ ወፍይሎም። ማረምኤ  ካብ መስከረም ጀሚሩ ንወርሒ 
1000 ብር ሓደ ሽሕ/ ብር መዕበይ ቆልዑ ዝሕግዝ ብዓል ጸጋ ኢትዮጵያዊ ረኺብና ድሮ ናይ 
መስከረምን ጥቅምትን ሰዲድናሎም ኣሎና። ከም ዝተቐበሉ ናይ ምስጋና ደብዳቤ ብፌርማ 
ኣቕሪቦም ኣለዉ። ሰናይ ንምግባር ንበገስ ሽግርና ብቐሊል ክድምሰስ!!!!!              
             
      ዓርቢ 18/10/2019 ኣንጊህና ካብ ሽረ ምስቶም ናይ ዓይኒ ሰብ ሞያ ሒዝና ተበገስና እቶም ሰብ 
ሞያ ዓርቢ ካብ መንግስታዊ ስራሖም ፍቓድ ወሲዶም ቀዳምን ሰንበትን ሓዊሶም ነቲ ስራሕ 
ይሰርሕዎ። ብሰዓትና በጺሕና ማእለያ ዘይብሉ ተኣኪቡ ክጽበየና ጸንሐ፡ ክሳብ ቦታ ናይ ሕክምና 
ዝዳሎ ሕጽር ዝበለ መግለጺ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ ግልጋሎት ሓበሬታ ሂብናዮም 
ማለት፥ ኣብ ሕጻጽ ሓደ መዓልትን ፈረቓን ክንሕክም ከለና ሓደ መዓልትን ፈርቓን ድማ ኣብ 
ሽመልባ እዩ ዝካየድ፥ ስለዚ ነቲ ግዜ ብኣጋባብ ክንጥቀመሉ ከም ዝግብኣና ተራዳዲእና ምዝገባ 
ተጀሚሩ ሓኻይም ስረሖም ጀመሩ። 
     ብዝሒ ተረዳእቲ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ኮይኑ ጽቕጥቅጥ በዚሑ ምስቲ ሓያል ረስኒ ነቲ ኩነታት 
የኽብዶ፥ ኣብ ቦቶኦም ኮንካ ክትርእዮ ከለኻ ግና እቲ ኩነታት ብሓቂ ትዕግስቲ ዘድልዮ እዩ። 
     ቀዳም፥19/10/2019 ኣንጊህና ካብ ሽረ ተበጊስና ሕጻጽ ብምእታው ነቲ ብንጉሆ ኣብ ታርታ 
ክጽበ ዝጸንሐ ተሓካሚ ስሉጥ ግልጋሎት ክረክብ ቀልጢፍና ጀሚርና፥ ምኽንያቱ ኣብ ሕጻጽ 
ክሳብ ፍርቒ መዓልቲ ስለ ንሰርሕ ምዝገባ ደው ኣቢልና ነቲ ኣብ ታርታ ዘሎ ክግልገል  ወሲንና 
ተገልጊሉ ድማ።  ኣብቲ ናይ ሓደ መዓልትን ፈረቓን ከቢድ ስራሕ ኣብ መዓስከር ሕጻጽ 467 
/ኣርባዕተ ሚእትን ስሳን ሸውዓተን/ ሰባት ክሕከሙ ከለዉ ካብኣቶም 238 /ክልተ ሚእትን ሰላሳን 
ሸሞንተን/ ናይ መነጸር ሓገዝ ረኺቦም 39 /ሰላሳን ትሽዓተን/ ድማ ንዝላዓለ ሕክምና ሪፈር 
ተባሂሎም ።              
    ጎኒ ጎኒ ኣብ መውዓሊ ህጻናት ሕጻጽ ተረኺብና ንዝነበረና ናይ ጥራውዝቲ ፣ እርሳስ ፣ 
መደምሰስ ፣መጽረብን  ቢሮን  ነቲ መውዓሊ ህጻናት ኣበርኪትና ኣብቲ ዝተገብረ ርኽክብ 
ብኣማኢት ዝቚጸሩ ህጻውንቲ ተሰሊፎም ብመዝሙርን ብጨብጨባን ተቐቢሎምና ማሕበር 
ረዲኤትን ምዕባለን ኤርትራ ብዛዕባ እዞም ህጻውንቲ ተስፋ ሃገር ንቕድሚት ብዝበለጸ መድብ 
ክሰርዓሎም  ከም ዘለዎ ርእዩ።   
 
    ቀዳም 19/10/2019 ፍርቂ መዓልቲ ጉዕዞና ናብ ሽመልባ ኣምራሕና መዓስከር ሽመልባ ናይ 
መጀመርታ መዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ኮይና፥ ሰለስተ ብሄራት ዝሓቖፈት ኮይና 
ብስኒት ብፍቕሪ እዮም ዝነብሩ። ኣቐዲሞም ተሓቢሮም ስለ ዝነበሩ ተዳልዮም ክጽበዩና ጸኒሖም 
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ካብ ሕጻጽ ንሽመልባ ናይ 60 Km. ርሕቀት ዘለዎ እዩ፥ ብሰዓትና በጺሕና ኣብ ናይ ሕክምና ቦታ 
ተረኺብና ህዝቢ ክጽበየና ጸኒሑ ኣብ 2018 ዝሰራሕናሉ ቦታ ኣዳሊና ናብ ስራሕ ኣቲና፥ ናይ 
ሽመልባ ፍሉይነት ብዝሒ ህዝቢ ኩናማ ስለ ዝኾነ በተርጓሚ እዮም ዝግልገሉ ብኡ መጠን ድማ 
ግዜ ይወስድ እዩ።                                         
      መደብ ሕክምና ኣዳሊና፥ ጎኒ ጎኒ ኣቐዲምና ምስ ወከልቲ ህዝብን ወኪል ኣራን ብዛዕባ 
ፕሮግራምናን ብቐደም ተኸተል ክስርዑ ዘለዎምን ሒዝናዮም ዝመጻእና ትሕዝቶን ብኸመይ 
ነጣዓዕሞምን ዝብሉ ብሰፊሑ ተላዚብናን ተሳማሚዕናን።                                           
      ቀጺልና ናይ ህዝቢ ሰሚናራትን ዘምጻእናዮ ረዲኤትን ከነሳልጥ ላዕልን ታሕትን ብምባል ምስ 
ማሕበር መናእሰይ ሽመልባ ሰፊሕ ኣኼባ ተኻይዱ ከምቲ ልሙድ ግደ መናእሰይ ተላዒሉ ድሕሪ 
ዝኣክል ክትዕ ናብ ርኡይቶን ሕቶን፡ ለበዋን ተኣትዩ በብደረጅኡ መልሲ ተዋሂቡ። እቲ ንኹለን 
መዓስከራት ዝተዋህበ ናይ ስፖርት ማልያን፥ ቁምጣን፥ኳዓሳሱ ናይ እግርን ኢድን ምስ 
መንፊሒኡን፥ ኮምኡ ውን፥ ብደብዳቤ ንፈደርሽኖም መማዕበሊ ስፖርት ብዝሓተትዎ ሓገዝ 
መሰረት ናይ 10,000 ብር ዓሰርተ  ሽሕ/ ብር ሓገዝ ተዋሂብዎም። ከም ዝተቐበሉ ብፌርማ 
መሪሕነት ዝተፈረመ ሰነድ ቀሪቦም።             
 
      ሰንበት 20/10/2019 ካብ ሽረ ምስቶም ናይ ዓይኒ ሰብ ሞያ ተበጊስና ሽመልባ ኣንጊህና ኣቲና፥ 
እቲ ህዝቢ ኣንጊሁ ክሕከም ኣብ ታርታ ክጽበ ጸኒሕና ቀልጢፍና ስራሕ ጀመርና፥ ሓካይም 
ስረሖም እንዳ ኣካያዱ፥ ንሕና ድማ ስራሕና ብምቕጻል ኣብ ዓቢ ኣዳራሽ ናይ ሓሙሽተ 
ማሕበራት፥ ማለት፥ ማ/ደቂ ኣንስትዮ፥ ማ/ስንኩላን፥ ማ/ ኣረጋውያን ማ/ ዊንታናን (HIV AIDS) 
ማ/ሽኮርያን ኣብ ሓደ ተጠርኒፎም በብመሪሕነቶም እንዳ ተማሓደሩ እቲ ሰሚናር ብወግዒ 
ብወኪል ኣራ ተኸፊቱ ሓጺር ናይ ማረምኤ ታሪኽ ድሕሪ ምግላጽ መድረኽ ንወኪል ማረምኤ 
ተዋሂቡ ሰፊሕ ኣስቶምሁሮ ብዛዕባ ኩነታት ህዝብና ዘሕልፎ ዘሎ ናይ ስደት መሪር ሂወትን 
ዘየቋርጽ ፍልሰትን ቀንዲ ውሽጣዊ ሓድነትና ስለ ዘይወነናን ዘየውሓስናን ስለ ዝኾነ እዩ። ብፍላይ 
ኣብ ስደት ጸላኢ ከይኣትወና ሓድነትና ነደልድል ብምባል እቲ ሰሚናር ብሕቶን፥ ርኡይቶን፥ 
ለበዋን ከምኡ ውን ክሳብ ሕጂ ንዝተገብረሎምን ንዝግበረሎም ዘሎን ንማረምኤን ኣብ መላእ 
ዓለም ንዝርከቡ ኣባላቱን ደገፍቱን ብልቢ ብምምስጋን ብዓወት ተዛዚሙ።                                                                      
   
ንማሕበር ሃናጾን ስነ ኣእምሮን ሽመልባ ብደብዳቤ ንትካላቶም መዕበይን ንስነ ኣእምሮ ዝሓመሙ 
መእለይን ዝኸውን ሓገዝ ብዝሓተትዎ መሰረት ናይ 15,000 ብር ዓሰርተ ሓሙሽተ ሽሕ/ ብር፥ 
ተዋሂቦም። ከም ዝተቐበሉ ብመሪሕነት ዝተፈረመ ናይ ምስጋና ሰነድ ኣቕሪቦም። 
  
ንማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ብደብዳቤ ንትካላተን መዕበዪ ብዝሓተቶኦ ሓገዝ መሰረት ናይ 11,000 
ብር ዓሰርተ ሓደ ሽሕ/ ብር ተዋሂበን። ከም ዝተቐበላ ብመሪሕነተን ዝተፈረመ ሰነድ ኣቕሪበን። 

 
 ንማሕበር ኣረጋውያንን ስንኩላንን ከም ጥርኑፍ ማሕበር ብደብዳቤ ንትካላቶም መዕበዪ 
ብዝሓተትዎ መሰረት ናይ 11,000 ብር ዓሰርተ ሓደ ሽሕ/ ብር ሓገዝ ተዋሂቦም። ናይ ዝተቐበሉ 
ብመሪሕነቶም ዝተፈረመ ናይ ምስጋና ሰነድ ኣቕሪቦም። 
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ንማሕበር ዊንታናን፥ (HIV AIDS) ንማሕበር ሽኮርያን ከም ጥርኑፍ ማሕበር ሰፊሕ ኣኼባ 
ብምክያድ እቲ ሕማም ብዙሕ ክንክንን ጽርየትን ኣማጋግባ ዝሓትትን ምዃኑ ድሕሪ ምልዛብ ዋላ 
ብዙሕ ኣይኹን እምበር፡ ንትካላቶም መዕበዪ ዝኾኖም ብደብዳቤ ብዝሓተትዎ መሰረት ናይ 
11,000 ብር ዓሰርተ ሓደ ሽሕ/ ብር ተዋሂቦም።                                                             
ከም ዝተቐበሉ ብመሪሕነት ዝተፈረመ ናይ ምስጋና ሰነድ ኣቕሪቦም። 
    
      ክቡራንን ክቡራትን ኣባላትን ፈተውትን ደገፍትን ማረምኤ ከምቲ ኣብ ላዕሊ መዓስከር 
ብመዓስከር ዝተገብረ ኣድማዒ ስራሕ ዝገለጽናዮ እነሆ ኣብ ሽመልባ ዘካየድናዮ ናይ መወዳእታን 
መዛዘምን ዕዉት ህዝባዊ ኣገልግሎት ናይ ዓይኒ ሕክምና 374 /ሰለስተ ሚእትን ሰብዓን ኣርባዕተን/ 
ሰባት ክምርመሩ ከለዉ 129 /ሓደ ሚእትን ዕስራን ትሽዓተን/ ሰባት ናይ መነጸር ሓገዝ ረኺቦም 33 
/ሰላሳን ሰለስተን/ ሰባት ድማ ንዝላዓለ ሕክምና ሪፈር ተባሂሎም። 
             
      ንማሕበር ሰላም ባንድ ሽመልባ ነቲ ክሳብ ሕጂ ካብ ማንም ረዲኤት ረኺቡ ዘይፈልጥ ነቲ 
ስደተኛ ብዓቕሞም ዘዛናግዑ ስነ ጥበባውያን ንገለ መሳርሒ ሙዚቃ ዝኾኖም ብደብዳቤ 
ብዝሓተትዎ መሰረት ነቲ ባንድ መበገሲ ዝኸውን ናይ 5000 ብር ሓሙሽተ ሽሕ/ ብር ሓገዝ 
ተዋሂቦም። ከም ዝተቐበሉ ብማእከልነቶም ዝተፈረመ ናይ ምስጋና ሰነድ ኣቕሪቦም።  
 
       ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዕዉት ጉዕዞ ኣብ መውዓሊ ሕጻናት ሽመልባ ንምልላይ ዑደት 
ብምግባር ዝነበረና ናይ ጥራውዝቲ ፣ እርሳስ ፣ መድምሰስን መጽረብን ኮምኡ ውን ንሓሙሽተ 
ተሸለምቲ ህጻውንቲ 2 ካብ ብሄር ኩናማ፥ 2 ካብ ብሄር ትግርኛ፥ 1 ካብ ብሄር ሳሆ፥ ናይ ኢድ ሰዓት 
ሽልማት ሸሊምና። ህጻውንቲ ብጣዕሚ ተሓጕሶምን ተታባቢዖምን። 
 
        ክቡራንን ክቡራትን፥ ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ደለይቲ ፍትሕን ሰላምን ብሓፈሻ  ብፍላይ 
ድማ ንኣባላትን ፈተውትን ደገፍትን ማሕበር ረዲኤትን ምዕባለን ኤርትራ ብዝገበርኩሞ ዘይሕለል 
ጻዕርን ሓልዮት ህዝብኹምን ማሕበርኩም ማሕበር ህዝቢ ዝኾነት ማረምኤ ብዘዕጠቕኩማ ዕጥቅን 
ስንቅን ተጠቒምና ዉጹዕ ህዝብና ክንበጽሕን ክንረድእን  ዝበቓዕና፥ ብኣኹምን ብኣኹምን ጥራይ 
ከም ዝተዓወተ በዚ ኣጋጣሚ ብሽምናን ብሽም እቲ ዝተረድኤ ስደተኛን ክብርን ሞጎስን 
ከነቕርበልኩም ከሎና፥ እቲ ካብ ማይ ባሕሪ ብጭልፋ ዝኾነ ረዲኤት ተጀሚሩ እምበር፥ ምስቲ 
ዋሕዚ ስደተኛ ህዝብና ስለ ዘይማጣጠን ሕጂ ውን ከም ትማሊኹም ከይተሓለልኩም፥ ብሓንቲ 
ዶላር፥ ብሓንቲ ኤሮ፥ ብሓንቲ ፓውንድ፥ ንመዓልቲ ግዴኹም ክትዋጽኡ ማሕበርኩም ማረምኤ 
ትጽውዕን ተማሕጽንን።  
 
       ከምቲ ንዝገበረልካ ግበረሉ ወይ ንገረሉ ዝብል ለባም ምስላ ወለዲ፥ ነዚ ኩሉ ኣብ ላዕሊ 
ዝተዘርዘረ ዕዉት ስራሓት ክንዕወተሉ ዝበቓዕና ካብ ዝጅመር ክሳብ ዝፍጸም ኣብ ጎንና ኾይኖም 
ኩሉ ዓይነት ምትሕብባር ማለት፥ ካብ ትራንስፖርት ጀሚሩ፡ ወዘተረፈ---ንዝገበሩልና መንግስትን 
ህዝብን ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ምምሕዳር ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኤጀንሲ 
(ARRA) ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ብሽም መላእ ኣባላትን ደገፍትን ተረዳእቲ 
ስደተኛታት ኤርትራውያንን ክቡር ልባዊ ምስጋናና ነቕርብ። ክሳብ ሽግርና መዕረፊ ዝረክብ 
ክቡር ደገፍኩም ከይፍለየና ብትሕትና ንሓትት። 
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                                            ምስ ክቡር ሰላምታ!!  
                                ኣማሓደርቲ ማሕበር ረዲኤትን ምዕባለን ኤርትራ   
                                             ካሕሳይ እሕደጎ  
                                            ፕሮጀክት ኦፊሰር። 
 
 
       
     
 

            
  
              
 
   
      
 
      

  
  
       
 
   
                    
                               
                  

        

           


