
‘ግመል ሰሪቒኩም ጉምቡሕ ጉምቡሕ’ ኣይትበሎ ንቦሎም ብሓባራ
ንኳደረታት ምሕደራ ማሕበር ኤርትራውያን ካናዳውያን ኣብ ኣንታርዮን

ምሕደራ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ዊኒፐግ

ኳደረ ተኽለ ንሓላፊኡ
ኣቶ ሰመረ እንዳሰገደ

ወ/ሮዛይድምስብዓል
ቤታ፣ኣዲኣ፣ሓማታን

ኣቶ ላምብሮስን ሓንጀመንጁን

ኣልሻባብ ህግደፍ ምስ ኣዘዝቶም
ኣቶ እስቲፋኖስን ኣቶ ተመስገንን

ግዜ ዘይጻዓድ ጹኑዕ ዳኛ ክባሃል ኣማን ብኣማን! ብህግደፍን ሰዓብቶምን ብሱዉር ማሕውርታቶም ኣብ
ልዕሌና ናይ ራዕድን ሽበራን ሃዋሁ ፈጢሮም ኣብዛ ሕግን ፍትሕን ዝሰፈራ ሃገረ ካናዳ ከይተረፉ
ከምዘይድፈር እምባ ተሓፊሮም ብሕሱም ከካላብቱና ከምጸንሑ ህያው ታሪኽ እዩ። ሕጂ ብኹርማጅ
ሕግን ፍትሕን ካናዳ ምስ ርዓዱ ኣብ እግሪ ህዝቢ ወዲቖም ንዑ ኣላቑሱናን ኣጣርዑናን ፐቲሽን
ኣፈራሙናን እንተበሉ ግዚኦም ከምዘኸተሙ ጥራሕ እዩ ዘርእየና። ሕጅስ እንሆ ሜዳ እንሆ ፈረስ!
ከም ቀድምኩ ንበይንኹም ኣጋልቡ ድኣ እምበር መጻድፍቲ ኣይትድለዩ ክባሃሉ እዩ ዘሎዎም!

ኣብዚ ሕጂ በጺሕናዮ ዘሎና ትስፍዊ መድረኽ ንኽንበጽሕ ግን ባዕሉ ንበይኑ ግዜ ዝፈጠሮ ዘይኮነስ
ምእንቲ ፍትሕንን ሓቅንን መሰል ህዝቦምን ዝሕተት ዋጋን መስዋእትን ዝኸፈሉ ደቂ ህዝቢ
ስለዝረኸብና ኢና። ልዕሊ ኹሉ ነቲ ንቡዙሕ ዓመታት ህግደፍ ገቢቱ ተቓጻጺሩዎ ዝጸንሐ መሳሪሒ
መራኻቢ ብዙሓን መንዚዖም ነቲ ተሓሪሙና ዝነበረ ናይ ሓበሬታ ዕድል ክኸፍቱልና ዘኻኣሉና
ዉፉያት ዜጋታት ሃገራዊ ምስጋና ይብጻሓዮም። ካብቶም ኣብ ካናዳ ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ ብዝላዓለን
መሪሕ መስዋእትን ተዋፍይነትን ከበርክት ድጸንሐንን ዘሎንን ኣሰናዳዊ ጋዜጣ መፍትሕ ኣቶ ኣሮን
በርሀ እዩ እንተባህለ ምግናን ኣይኮነን። ኣሰሩ ተኸቲሎም ዓይንናን እዝንናን ንኽንከፍትን መንነትን
እንታይነትን መጋበርያ ህግደፍ ቶሮንቶን ከባቢኣን ንኸነለሊ ፍሉይ ኣበርክቶ ዝግበርኩም
ኤርትራውያን ካናዳውያን ድማ ብርዑኹም ይጽናዕ! ክንስዕበኩም ስለዝኾና ደኺምና ከይበልኩም
ጽንዓትኩም ስጋብ ኣብ ሙሉእ ዓወት ንበጽሕ ክትቅጽልዎ ዘሎና ተስፋ ልዑል እዩ።

ኣብ 2011ብዙሓትን ጠቐምትን ጹሑፋት ወጺአንን ኣንቢብናየንን። ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ
ቶሮንቶን ከባቢኣን ንርከብ ኤርትራውያን ከም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ‘ተመን ምእንቲ ኸብዱ
ይኸይድ ብኸብዱ፣ ጭፍራታት ህግደፍ ኣብ ቶሮንቶን መናውራታቶምን’ ዘርእስታ ብኣቶ ተስፋይ
ሚካኤል ተጻሒፋ ዝወጸት ጽሕፍቲ ዘሕደረቶ ጽልዋን ሓድግን ፍናን ግና ኣይርኣናንን።



ሓደ ተዛራባይ ዓርክናን መሳርሕትንናን (ኣንስትና ነንሕድሕደን ክጻወታ ከሎዋ ንሞያና ያይሎት ናይ
ቶሮንቶ ኢለን ድጽውዖኦ!) ቀትሪ ኣብ ቲም ሆርቶን ዝባሃል እንዳ ቡን ክንቆርስ ኮፍ ኢልና ሪኡናስ
ዓረብያኡ ምስተን ናትና ኣቑም ኣቢሉ ይጽንበረና። ስራሕ ከመይ ኣርፊዱ ኢሉ ከም ቀደሙ ክንዲ
ዝሓተና እዛ ወጺኣ ዘላ ዊኪሊኪ ኣንቢብኩማ’ዶ ኢሉ ብፍሽኽታ እንዳስሓቐ ሓተተና። ንሕና ድማ
ብሕትኡ ግር ኢሉና ነየነቲ ኢኻ ዊኪሊኪ ትብላ ዘሎኻ ኢልና ንሓቶ እሞ፣ ንሱ ድማ ትቕብል
ኣቢሉ ከተዛርቡኒ ደሊኹም እምበር እዛ ብዛዕባና ኣብ ኣሰና ወጺኣ ዘሎ ጽሕፍቲ እምበር እንታይ
ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ዊኪሊኪ ገዲሱኒ ኢሉ ካብ ጃኬቱ ሓንቲ ቅዳሕ ናይታ ጽሕፍቲ ኣውጺኡ እንኩም
በለና። ሓደ ካባና ነታ ጽሕፍቲ ካብ ኢዱ ትቕብል ኣቢሉ ምስ ረኣያ ድማ ካዕካዕ እንዳበለ ንዓ
ንሎም ቁርሲ ካባይ ኢኻ በሎ። ኣስዒቡ ድማ ካብ ብዘይንርድኦ ቃላት ተጠቒምካ ዊኪልኪ ትብላ ድኣ
እዚ’ኣ ድኣ ካልኣይቲ ጂፒስ (GPS) ረኺብና ዘይትብል ምስ በሎ ስሓቕ ንስሓቕ ኮይና ንነፍሲ
ወከፍና ቅዳሕ ጂፒስና ተዓዳዲልና ንሰራሕና ተፋነና።

ከምቲ ኣቦታትና ክምስሉስ ንነገር ነገር የተስኦ ንሞት ጽጋብ የረስዖ ዝብልዎ፣ ኣነ ድማ እስከ ኣሰር
እዞም ጀጋኑና ክስዕብ ኢለ ድኣ እየ ዝፋታትን ዘሎኹ እምበር ሓይለይ ኣብ ምዝራብን ምዕላልን ድኣ
እምበር ምጽሓፍ ኣይኮነን። ካብቲ ጽሕፋቶም ዘነበብኩዎን ዝተረዳእኩዎን ገሊኡ ፈሊጠ ገሊኡ ድማ
ከይፈለጥኩ ንጻሕፍቲ ፍቓዶም ከይተወከስኩ ክዳጋግመለኩም ስለዝኽእል ድማ ኣቐዲመ ይቕሬታ
ይሓትት።

ኣብቲ መበገሲ ኣርእስተይ ክምለስ እምብኣርከስ፣ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ብዛዕባ ብህግደፍ ኣብ
ልዕሌና ኣብ ካናዳ ንቕመጥ ኤርትራውያን ካናዳውያን ብናይ ክልተ ካብ ሚኢቲ ዝፈለጥ ናይ ግብሪ
ስልዒት ድንጋገ ዝወረድ ዝጸንሐን ዘሎን ዝርፋ፤ ሰብኣዊ ግህሰት፤ ራዕድን ሽበራን ዘቃልሕ ሓቀኛ
ጹሑፍ ኣብ ናሽናል ፖስት (National Post) ብሓደ ካናዳዊ ጋዜጠኛ ወጺኡ። ከምኡውን ተመሳሳሊ
ትሕዝቶ ዘሎዎ ካልኣይቲ ጽሑፍቲ ድማ ኣብ ዊኒፐግ ፍሪ ፕረስ (Winnipeg Free Press) ተሓቲሙ
ኣንቢብናዮ።

ሰፊሕ ህዝብና ነቶም ዝወጹ ጹሑፋት ብቐንዲ ትሕዝቶኦም ንሕሰሙን ሽግራቱን ዘቃልሑ ስለዝነበሩ
ብሕልንኡ ሓንጎፋይ ክብሎምን ክምርቖምን ግድነት እዩ። ነቶም ነዞም ጹሑፋት ክዉን ንምግባር
ልዑል ኣበርክቶ ዝገበሩ ጀጋኑ ኤርትራውያን ካናዳውያን ጋዜጠኛታት ኣቶ ኣሮን በርሀን ኣቶ ገዛኢ
ሓጎስን ኣጋናዕ ክባሃሉ ድማ ይግብኦም።

ነገር መላኺ ጉርዲ የብሉን ከምዝባሃል ህግደፍ ካብ ናይ ምልክን ምግባትን ባህርያቱ ወጺኡ ህዝቢ
ኣንጊዱ ሓቅን ሓሶትን ትሕዝቶ ናይቶም ወጺኦም ዘሎዉ ጹሑፋት ንምልላይ ንህዝቢ ናይ ኩፉት
ምይይጥ ዕድል ናይ ምልጋስ ተፈጥሮ የብሉን። ስለዝኾነ ድማ ህዝቢ እኽሉን ጉርድን ናይቶም
ጹሑፋት ክመሚ ዕድል ከይረኸበን ‘ኣሉ ንኽስዖይ የዳሉ’ ዝብል ዝኣረገ ሜላኦም ተኸቲሎም
ብመጋባርያታቶም ብሽም ሓደ ዘይፖሎቲካውን ግብረሰናያዊ ተባሂሊ ብሕጊ ናይ ካናዳ ዝፍለጥ
ትካል- ማሕበር ኤርትራውያን ካናዳውያን ኣብ ኣንታርዮ- ናይ ኣፈርከቡ ግብረ-መልሲ ጹሑፍ ናብ
ናሽናል ፖስት ሰዲዶም ከምዝነበሩ ኣብ መስከረም መርበብ ሓበሬታ ተዘርጊሑ ሪኢናዮ።

ነዚ ናይ ሹካሹካን ተለመዴን ጽሑፍ (ሓደ ዘነበቦ ዓርክና ጋሳ ዘይጽሑፎ ጹሑፍ ኣውጺኦም ኣብ
ቅድሚ ካናዳውያን ኣሕፊሮምና ኢሉ ሻቕሎቱ ዝገለጾ) ክዝርግሑ ከሎዉ ዕላሙኡ መልእኽቱ
ካናዳውያን ብትሕዝትኡ ይኻዓቡና ኣይኻዕቡና ብዘይገድስ ንኤርትራውያን ካናዳውያን ካብታ
ንነብረላ ዘሎና ናይ ፍርሕን ራዕድን ስቕታን ሃዋሁ ወጺኢና ሓጎሶናን ደገፍናን ንኸይንገለጽ ናይ
ራዕዲ መጠንቐቕታን መዕበስን ምስዳድ እዩ ነይሩ። ዋላ ዕሹው ይውዓሉ ድኣምበር ንናሽናል ፖስት



እትረፍ ብኸምዚ ዝኣመሰለ ዝተሳናነዐ ጹሑፍ -ናይ ሓሶት ኣድራሻን ፈራሚ ዘይብሉን ክርከቡሉ
ዝኽእልሉ ሓቀኛ ሓበሬታ ዘየማለአ ጃንኪ መይል ተባሂሉ ክጋሕፍ ዝኽእል- ክፈራርሕዎም ዓቕሚ
ከምዘይብሎም ኣዳዕዲዕም ዝፈልጥዎ ጉዳይ እዩ።

ዝኣረገ ከልቢ ሓዲሽ ሜላ ኣይማሃርን እንግሊዛውያን ክምዝብልዎ፣ ህግደፍውያን መገባርያታቶምን
ኣብ’ዚ በጺሖሞ ዘሎዉ ናይ ኣፈርክቡ ሰዓት ሓድሽ ባህልን ኣገባብን ከተኣታቱዉ ምጽባዮም ምስ
የዋህነት ጥራሕ እዩ ክቑጸር ዝኽእል። ንቡር ዓለምለኻዊ ሕግን ስርዓትን ዝፈልጥን ዝኽተልን
መንግስታዊ ትካል ነይሩ እንተዝኾውን ነይሩ፣ ህግደፍ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝቐረበ ክሲ ፊት ንፊት
ንምምካት ምስ ዝምልከቶ ኣካል ኣብ ቤት-ፍርዲ እዩ ኣውሕስ ክባሃሃል ዝግበኦ ነይሩ። ነዚ ዓቕም’ዚ
ስለዘይወነኑ ኽኣ እዮም ናብተን ብሕጊ ናይ ካናዳ ተገዚአን ግብረ-ሰናያዊ ኣገልግሎት ንኽህባ ፍቓድ
ዝተለገሰለን ናይ ኤርትራውያን ካናዳውያን ትካላት ማለት ናይ ማሕበረኮም፣ ናይ መንፈስ፣ ናይ ደቀ-
ኣንስትዮ፣ ናይ መንእሰያት ተባሂለን ዝቖማ ማሕበራት ሕጊ ጢሕሰን መሳርሒኦም ንኽኾና ላዕልን
ታሕትን ዝብሉ ዘሎዉ። እዘን ትካላት ብሰንክ’ዚ ዝርእይኦ ዘለዋ ሕጋዊ ጥሕሰት ፍቓደን/ልቸንሰአን
እንተተሳሕበ ሰኽራምን ህግደፍን ንዕለቱ ከምዝባሃል ህግደፍ ዘዓጅቦም ኣይኮነን። ህግደፍን ጋሓፍን
ብዘይምግሓፍ ካልእ ምህዞ የብሎምን። ኣይኮነሎምን ድኣ እምበር ባህጎም ኩላተን ተዓጽየን ህዝቢ
መአከብን መዕቐልን ሲኢኑ ኣብ ትሕቲኦም ተዳንዩ ህይወት ኤርትራውያን ንዘለኣለም ክቃጻጸርዎን
ክግብቱዎን እዮም ዘደልዩ።

ነዚ እከይ ውጥን ንምትግባር ክኣ እዩ ኤርትራውያን ካናዳውያን ሰሚሮም ህይወቶምን መጻእ ህይወት
ደቆምን ከውሕሱ ኣብ ሓደ ማሕበረኮም ተጠርኒፎም ንዝገብርዎ ጻዕርታት ንምፍሻሉን ንምምካኑን
ከም ዕለታውን ቀዋምን ስርሖም ዝዓይሉ ድጸንሑን ዘሎዉን። ብዋጋ ህይወትናን ዋጋ ህይወት ደቅናን
ስጋብ ሕጂ ተዓዊቶም እዮም ክባሃሉ ዘይካኣል ኣይኮነን። ናህና ኣብ ስደት ከርተት ምባል ከይኣክል
ደቅና ኣደዳ ድንቁርና፣መኣሰርቲ፣ሞት፣ዝኽትምና፣ኣልቦነት ስራሕን ሓዳርን ኤርትራዊ መንነትን፣
ዘይቡሩህ መጻኢ ከምዝኾኑ ገይሮሞም እዮም። እዚ ድማ ኽኣ እዩ ናይ ህግደፍ እቲ ዝኸፍአንን
ዝዓበየንን በሰላን ሕማቕ ሓድግን ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብና ዝግድፎዎ ዘሎዉ።

እዞም ኣብ ቶሮንቶ ዝመደበሮም ወካይላት ህግደፍ ብዘይካ እዚ ዝተገልጸ እከይ ስርሓን ምስኡ
ተኣሳሲሩ ኣብ ልዕሊ ኢርትራውያን ካናዳውያን ዝፍጸምዎም ዝተፋላለዩ ናይ ዝርፋ፣ ራዕዲ፣
ምብትታን፣ ሰብኣዊ ግህሰትን ካልኦት ዓመጻትን እንተዘይኮኖም ካልእ ምስ መንግስቲ ካናዳ ይኹን
ካልኦት ዓለምለኻውያን ትካላት ዝገብርዎ ዕዮታት የብሎምን። እዚ ድማ ካብቲ ኣብ ህዝብና ንቡዙሕ
ዓመታት ደዛረበ ጉዳይ እዩ- መዝነትን ሓላፍነትን ናይዞም ወካይላት መንግስቲ ኤርትራ ኢና ዝብሉ
ንምንታይ ብዕሊ ዘይግለጸና ዝብል እዩ። በቲ ካብ ጅባ ህዝቢ ዝኽፈሎም ዶምዝ ኣብ ፈቐዶ ባራትን
ናይ ህዝቢ ውራያት እንዳሰኸሩን እንዳዓበዱን መሬት ቶሮንቶ ኣይትጹሩና ክብሉ ይሓድሩ ኣሎዉ።
መቸስ ናይ ህግደፍ ነገር እንተበልዐት ትተፍእ፣ እንተ ሰሓቐት ትኸፍእ እዩ።

ከምቲ ኣብ ኩሎም ካልኦት ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን፣ ድሕሪ ኣብ ህግደፍ ዘነበሮ እምነት
ተጠሊሙ ምትራፉን ተስፍኡ ምጽንቃቑን፣ኣብ ቶሮንቶን ከባቢኣን ዝርከብ ህዝብና ዝቐበጸን ዝረኸበን
ሓደ እዮም ኣብ ዝብሎም መደምደምታ በጽሐ። ካብኦም ርሒቑ መጽለሊ ዝኾንኦ ትካላት ንቖውም
ሀ ኢሉ ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ዓቖይታቶም- መብዛሕትኦም ኢትዮጵውያን ሞቦቆል ዘሎዎም- ሰዲዶም
ነተን ገና ሱር ዘይሰደዳ ናይ ግብረሰናያት ማሕበራት ኣብ ውሽጠን ኣትዮም ከምዝጋማማዓ ገብረወን።
ናይ ከምዚ ዓይነት ውዲት ቀዳመይቲ ግዳይ ዝኾነት ክኣ እታ ንኹላትና ኣኻኺባትና ዝነበረት ናይ
መጀመርታን ቦኽሪ ኤርትራዊት ካናዳዊት ትካል ማሕበረኮም እያ። እዚ ድማ እታ ካብ 1985



ተመሲሪታ ብሕጊ ናይ ካናዳ ተፈሊጣ ስጋብ እቲ ዝላዓለ ናይ ግብረሰናያዊ ናይ ግብሪ ምሕረት
ፓተንት (Charitable Status) ዝረኸበት ኣብ ቶሮንቶ ዝመደበራ ማሕበር ማእከል ማሕበረሰብ
ኤርትራውያን ካናዳውያን ኣብ ቶሮንቶ (Eritrean Canadian Community Centre of Metropolitan
Toronto- ECCC) ኣብ መሳርሒኦም ንምቕያራ ዝካኣሎም ገይሮም ምስ ፈሸሎም መተካእታኣ
ክትኾኖም ኢሎም ማሕበር ኤርትራውያን ካናዳውያን ኣብ ኣንታርዮ
(Eritrean Canadian Association of Ontario-ECAO) ትባሃል ብኦኦም ትዝወር ኣብ 2001 ካልእ
ማሕበረኮም ኣቖሙ።

ቡዙሓት ኣባላት ገሊኦም ፈሪሖም፣ ገሊኦም ተታሊሎም ካብ ECCC ወጺኦም ናብ ECAO
ተጸንበርዎም። ሓቅን ፍትሕን እንዳሓየለንን እንዳገንፈልን ኣብ ዝተራእየሉ መድረኽ ግን እዞም ክልተ
ጉጅለታት ብብሓደ ኢዶም ካብ ECAO እንዳስሓቡ መጹ። ብኸምዚ ድማ እቲ ማሕበር ካብቲ ካብ
700 ንላዕሊ ምዝጉባት ኣባላት ኣሎዉና ኢሎም ዝሃርሞዎ ዝነበሩ ጥሩምባ ሓሶት ወጺኦም ስቕታን
ዕግርግርን ቅልውላውን ዓሰሎም። ከም ውጽኢቱ ኽኣ እቶም ዝተረፉ ንጹሃት ሃገራውያን ራሕሪሖሞም
ድሕሪ ምኻድ እቲ ማሕበር ሚእቲ ካብ ሚእቲ ብህግደፍውያን ዝውነንን ዝማሓደርን መሳርሒ
እከይን ገበናዊ ስርሓቶም ከይኑ ኣብ’ዚ ሕጂ ዘሎዎ ኣይምዉት ኣይስሩር ኩነታት ከምዝወድቕ
ገበርዎ።

ንብዙሓት ወለዲ ንውላድኩም ኩዕሶ ከነጻውተልኩም እንዳበሉ ተሓታትነት ንመንግስቲ ይኹን
ንህዝቢ ዘይብሉ እዚ ዘይባሃል ገንዘብ ህዝቢ ክሰርቁ ተረኽቡ፣ ስርቆም ድማ ናብ ህዝቢ ድማ
ተቓልሐ። ብሰሩ ድማ ኣብ ነንሕድሕዶም ቅሉዕ ወጠጥ ተፈጥረ። ኣብ ህይወትና ሪኢናዮም
ዘይንፈልጥ ኣብ ቅድሚ ቆልዑትናን መንእሰትያናን ኣብ ነንሕድሕዶም ቀጻሊ ናይ ጸርፍን ኣምባጋሮን
ናዕቢ ፈጠሩ። ንኣብነት ኣብ 2011 ጥራሕ ስጋብ ሕጂ ናይ ሰለስተ ወቕቲ (Seasons) ዘኸፈለናዮ
ኣስታት $30,000 ዝኾውን ናይ ሕሳብ ቅብሊት ከይሃቡና ኣቶ እዮብ ፎቶ (ገባርን ሓዳግን ናይ
ECAO ናይ ስፖርት ፕሮግራም) ተቐቢሉ ንኣከየድቲ ECAO ኣይፈልጠኩምንን ኣሻፈረኝ ብምባል
ምስ ሓለፍቲ ህግደፍ ኣብ ፈቐዶ ባር ዓሰብ ክሰኽረሉን ክዕንድረሉን ሓግዩ። ነቶም ከም መንዲሉ
ንመጽረዪ ርስሓቱ ዝጥቀመሎም ኮቻት ዱኹም ጎንታቶም ኣዕርዩ ስለዝፍለጦ ደስክፍ ነገር የብሉን።
ወደ ሞይ ኣዛዚ ኣሰፋው፣ ሃይለ ደስታ፣ ሰሎሙን ዘቢብ፣ ሞኮነን ጸጋይ፣ ዳኒኤል ዮውሃንስ ኣብ ባር
ዓሰብ ዓርቢ ዓርቢ እንዳጋበዘ እንተደልዩ ይሰጎም እንተደልዩ ድማ ይጽዎዖም። ኣቶ እዮብን ኣቶ
እስቲፋኖስ ንጉሰ ናይ ሓደ ቅርሺ ክልተ ገጽ እዮም። ኣቶ ሰመረ ገብረማርያም ድማ ስጋብ ድስተን
ዝብላዕን ዝረኸበ ገንዘብ ህዝቢ ጠፊኡ ኣይጠፍአን ዝዓጅቦ ጉዳይ ኣይኮነን። እካ ድኣ ሓጎስን ፍስሃን
እዩ ድስሞዖ፣ ምኽንያቱ ህዝቢ ኣብ ዝተማቓቐለሉ ኩነታት ካብ ታሕታትነት ንኽድሕንን ዝያዳ ዕድል
ስለዝርከብን ብዓቢኡ ድማ ምስቲ ውጥን ህግደፍ መቓቒልካ ግዛእ ዝብል ስለድሳማማዕን።

ኣብ ከምዚ ቅልውላው እንዳሃለዉ፣ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ 2011 ድሕሪ ብቤት-ጽሕፈት
ህግደፍ ቶሮንቶ ዝተቖጽረትን ብኣቶ ተመስገን ትርፈ- ኣቦ መንበር ህግደፍ ቶሮንቶ- ካብ ዓድዋ
ትግራይ ዝመቦቆሉ ተወሊጀ ከምኡውን ካብ ጀብሃ ምስ ብረቱ ንደርጊ ዘሰለመ ወደገባ- ዝተማእከለትን
ኣምራጺት ሽማግሌ ኣቒሞም ውዲቶም ፈጺሞም ናይ ECAO ናይ ሓሶት ጉባኤ ጸዊዖም ህግደፍውያን
ባዕላቶም ንባዕላቶም ሓደሽቲ ኳደረታት መርጾም ወጹ። እዞም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ
ዝተኸትቡ ሓደሽቲ ኳደረታት ECAO ኽኣ እዮም ብቤት-ጽሕፈት ህግደፍ ዝተዳለወት ናይ ኩነናን
ኣሉ ቀጣን ጽሕፍቲ ተዳላቲሎም ከም ግብረ-መልሲ ብሽም ECAO ናይ ትሩፋ ጹሑፍ ንናሽናል
ፖስት ድሰደዱ።



እዞም ብሓለፍቲ ቤት-ጽሕፈት ህግደፍ ማለት ኣቶ እስቲፋኖስ ንጉሰ መሓሪን ኣቶ ሰመረ
ገብረማርያምን ንECAO ተቓጻጺሮም ኣብ ገበናዊ ስርሓቶም መሳርሒኦም ንምግባር የኽእሉና ኢሎም
ተሓርዮም ከም ሓደሽቲ ኳድረታት ምሕደራ ECAO ዝተኸትቡ-
ኣቶ ተኽለ እንግዳ፣ ወ/ሮ ዛይድ ገብረኣብ፣ ኣባላትን ሓለፍትን መንእሰያት ህግደፍ ቶሮንቶ ዝኾኑ
ሄኖክ ሞባእ፣ ሑሩያ ኣኽሊሉ፣ ዮናስ ዝባሃሉ እዮም። ከም መተሓፍስቲ ዝተወሰኹዎምን ግደ ግን
ዘይብሎም ኣባላት ህግደፍ ዝኾኑ ኣቶ ጸጋይ በንዚናን ኣቶ ዳያን ክኣ ይርከብዎም።

ኣቶ ተኽለ እንግዳ፣ ወ/ሮ ዛይድ ገ/ኣብ-መሪሓተን ዘላ፣ ኣልሸባብ ህግደፍ ቶሮንቶ-ሑርያን ሄኖክን

ናይ ECAO ጉዳይ ብሓጺሩ ኣድጊ ካብታ ሞታ ይገድድ ምጉታታ እንዳኾነ ይመጽእ ኣሎ። ህግደፍ
ዕርቃኑ ወጺኡ ህዝቢ ራሕሪሕዎ ነናብ ዝምልከቶ ትካል ከዕቅል ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኣብ ኣዝዮም
ውሑዳትን ካብ ታሪኻዊ ገበንን ጥለመትን፣ናይ መንነት ቅልውላው፣ ብስርቅንን ብልሽውናን፣
ብብሕታዊ በለጽን (ሰብ ሎታ መሬት) ዱኹም ውልቃዊ ባህርያት ድሳቐዩ ኣባላቱ ተሓጺሩ ከተርፍ
ተገዲዱ ይርከብ። ዝድለዩ ዓይነትን ብዝሕን ሰረት ህዝቢ ስለዘይብሎም ነተን ንህዝቢ ከገልግላ
ተባሂለን ዝቖማ ግብረሰናያት ማሕበራት ኣብ ውሽጠን ሰሊኾም ክቃጻጸርሎም ዝኽእሉ ዓቆይቶት
ንምርካብ ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ በጺሖም ይርከቡ። ከምዛ ኣረጊት ነጸላ እንዳሰፈየ ተገሊቡቡ ክነብር
ዝደሊ ህኩይን ድኻ ዓኻይ፣ ህግደፍ ድማ ሓደሽቲ ኣባላት ናይ ምርካብ ተኽኡሎኦም ተጸኒቒቕዎም
ነቶም ተሪፎሞም ብህዝቢ ግና ብኽልንትንኦም ዝኻዓቦም ዝኣረጉ እሙናት ኣባላቱ እንዳዋፈሩ ጥራሕ
እዮም እከይ ተግባራቶም ንኽፍጽሙ ዝቅጽሉ ዝርከቡ ዘሎዉ።

ካብዞም ተሪፎሞም ዘሎዉ እሙናት ዓቆይቶት እቶም ንኹሉ ዓይነት ሕሰረትን ውርደትን ሕፍረትን
ተጸሚሞም ኣብ ዝኾነ እከይን ኣዕናውን ስለያዊ ስርሓት ንምክያድ ድሕር ዘይብሉ እውናውያን ናይ
ህግደፍ ዕሉላት ኣቶ ተመስገን ትርፈን ኣቶ ተኽለ እንግዳን እዮም። ከም መብዛሕትና መሃይመነት
ዘይጥፍኡን ዓቕሞም ኣዝዩ ዱሩት ዝኾኑን ካልእ እትረፍ ሽግር ተረኺቡ ህዝቢ ንምድሓንን
ንምክልኻልን ኣብ’ዚ ዘሎናዮ መዋእል ሓበሬታ ቅንጣብ ናይ ምጽሓፍ ይኹን ናይ ምግላጽ ዓቕሚ
ዘይብሎም እዮም። እዚ ኽኣ እዩ ጉዳይና ክትሓስቦ ከሎና ኣይትበኪ እንድዩ ዘብክየኒ ዘብለና!
ንምንታይ ድኣ እዞም ክልተ ሰባት ሕልናን ዓቕምን ካብ ዘይሃለዎም ካብ ኤርትራውያን ንላዕሊ
ኤርትራውያን ክመስሉ ዝፍትኑ እንተበልና በዘን ኣብ ላዕሊ ዝተገልጻ ሕማማት ዝተለበዱ ስለዝኾኑ
እዮም። እንታይነት ተመስገን ትርፈ ካብ ግሪኽ ኣትሒዙ ኣብ ህዝባዊ ኣደበባይ ዝወጸን ኣብ ኣፉ
ዝበልዎ ብዓላቶም ቡዙሓት ኣባላት ህግደፍ ስለዝሰማዕናዮም እቲ ብዝያዳ ምድንጋራት ፈጢሩ
ድጸንሐን መብርሂ ዘድልዮን እንታይነትን መንነትን ተኽለ ሃይለ እንግዳ እዩ።

ምስ ኣዘዝቱ ኣቶ ሰመረ፣ኣቶ ተመስገን፣ኣቶ እስቲፋኖስ ኣቶ ተኽለ ናይ ኳደረ ስርሑ እንዳፈጸመ



ተኽለ ሃይለ እንግዳ ከማና ስርሑ ፓይሎት ቶሮንቶ እዩ። ኣብ ቅድሚ ስድራ-ቤቱን መጻኢት ሓዳሩን
ተማሂረ ንኽብል ምእንታን ምጽእ ምስ በለ ብገንዘብ መንግስቲ ካናዳ ኣብ Devry ዝባሃል ኣብ ሓደ
ዓመት ምድማርን ምጉዳልን መሂሮም ገንዘብካ መልሒጦም ከከም ጁባኻ ዲፕሎማ ይኹን ዲግሪ
ዝምጽውቱ ንሽሙ ኮሎጅ ተመዝጊቡ ኣብ ዓመቱ ብናይ ኢለክትሮንክስ ዲፖሎማ ተመሪቐ።
ከይዓወለ ከይሓደር ኽኣ ንመንግስቲ ካናዳ ዕዱ ምእንታን ከይከፍል ባንክራፕስይ/ምንዳይ(bankruptcy)
ኣውጁ ካብ ምኽፋል ዕዳኡ ተማሒሩ ኣብዛ ዲፕሎማ ዘይትሓትት ናይ ሓባር ናይ ዓረብያና ምድፋእ
ስራሕ ተጸንበረና። እዚ ዘርእየና ስጋብ ክንደይ ፍጥር ክብል ናይ ምትላልን ስርቅን ልምዲ ሒዙ
ከምዝተሰደ እዩ።

ንድሕሪት ተመሊስና ቅድሚ ምስዳዱ እንተድኣ ሪኢናዮ ድማ ዋላካ ንሰብ ብናይ ዘርኢ ሞቦቆሉ
ዘይኮነስ ብባህርያቱን ግብሩን ክንመዝኖ ጥራሕ ዘሎና ኢልና እንተኣመና፣ እዚ ሰብ’ዚ ከም
ኢትዮጵያውን ኢትዮጵያዊ ንነብሱ ድማ ሰለዘቕረበ ኣብ ግዜ ደርጊ እሙን ኣባል ኤስፓን ናይ ቀበሌ
ተሓዝ ገንዘብ ኮይኑ ኣገልጊሉ። ኣብ ሰመናያታት መንእሰይ ኤርትራ ንሳሕላ ትውሕዝ ንሱ ድማ
ንነብሱ ኮይኑስ ንቡዙሓት ንደገ ድወጹ ዝነበሩ መንእሰያት ጉቦ እንዳበልዐ ከሳልጥሎም ድሕሪ
ምጽናሕ ኩነታት ደርጊ እንዳጸበበ ኣብ ዝመጸሉ ንስደት ክዕቀብ ንግሪኽ ኣተወ። ከይጸንሐ ኽኣ
ንካናዳኡ ኣተወ።

ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ግብሩ ፈሊጡ ኣባል ህግደፍ ንምኻን ስለዘሰከፎ ናይ ዕዳጋ ዕግርግር ንሰራቒ
ይምቅር ከምዝባሃል ምስቲ ኣብ መወዳእታ 2000 ኣብ ውሽጢ ህግደፍ ዝተቐልቐለ ቅልውላው
ቡዙሓት ሃገራውያን ኣባላት ዝነበሩ ካብ ህግደፍ ስለዝስሓቡ ህግደፍ መእከቢ ናይ ተወልጀን ሕሉፍ
ገበናት ዝፈጸሙን ከይና ስለዝተረፈት ንሕሉፍ ገበናቱ ንምሽፋን ኣባል ህግደፍ ንኽኸውን ሙቹእ
ኩነታት ረኺቡ ተጸንበሮም። እቶም ጉዱሳትን ቡቁዓትን ገዳይም ኣባላት ህግደፍ ስለዝስሓቡ ድማ
ነዊሕ ከይጸንሐ ተሓዝ ገንዘብ ህግደፍ ቶሮንቶ፣ ተሓዝ ገንዘብ ሽማግሌ ብዓላት ህግደፍ፣ ተሓዝ
ገንዘብ ማዕከን ደቂ-ስዉኣት ብቐሊሉ ንኽኸውን ክኣለ። ብኸምዚ ድማ እሙን ናይ ኣቶ እስቲፍኖስ
ንጉሰ- ሓጎስ ክሻ ናይ ካናዳ ተባሂሉ ዝፍለጥ- ብምኻን ስጋብ ሕጂ ከገልግሎም ይርከብ።

እዚ’ኹሉ እንዳ ኣገልገሎም ግና ካብ ሕሉፍ ገበናቱን ኢትዮጵያዊ መቦቆሉ ተበጊሱ ናይ ኤርትራ
እምነት ይኹን ፍቕሪ ስለዘይብሉ ንኣቡኡ ወዲ 70 ዓመት ዝኾኑ ካብ ኤርትራ ንካናዳ ኣውጺኡ
ኣጣይሱ ከይኣኽሎ ነቲ ኣብ ኤርትራ ሓደ ተሪፍዎም ዝነበረ ሓዉ በረኸት ዝባሃል ብሱዳን
ከምዝሃድም ገይሩ ኣብ ዝሓለፈ ቐረባ ግዜ ንቶሮንቶ ኣምጺዎ ይርከብ።

ብዛዕባኡ ንሱ ጥራሕ ኣይኮናን ግና ከም መሳርሕቱ ዝገርመና። ነተን ድፍእ ኢልና ዝኣከብናየን
ዶላራት ካናዳ ንዓዲ ኣሽራሪፈ ክሰደልኩም ኢሉ ምስመጸና ብድፍረቱ ደንጺናስ ህግደፍ ከም ተሓዝ
ገንዘቦም ሓውላ ክሰርሓሎም ድኣ ሰዲዶሞ ከይኮኑ ወይ ድማ ብኸመይ ከምንሰድድ ክስልየና ሰዲዶሞ
ከይኮኑ ድኣምበር ከመይ ኢሉ ከምኡ ይገብር ኢልና ክንሓትት ፈተና። ኣብ መጨርሽትኡ ድማ ናይ
ብሕቱ ናይ ሓውላ ምኻኑን ምስ ሰብኣይ ሓብቱ ኣቶ ስዒድ ዝባሃል ሓላፊ ናይ ባጽዕ ናይ ግምሩክ
ዝነበረን ኣብ መጨርሽትኡ ብብልሽውና ተኣሲሩ ዝርከብ የካይዶ ምንባሩ ኣረጋጊጽና።

ነዞም ፓይሎት ቶሮንቶ ዝኾና ገንዘብ ንኽሰርቕ ኢሉ ብብሓደ እንዳገለለ ኣብ ቶሮንቶ ዝመደበሩ
ማሕበር/ዩንየን ኣውቲሳታት ታክሲ (Tax Drivers Union) ኣታሊሉ ወኪልና ክኸውን ክኣ ክኣለ። ኣብ
ርእሲ እዚ ኹሉ ተመዚዝዎ ዘሎ እዩ እምብኣርከስ ኣብ ቶሮንቶ ካልእ ኤርትራዊ ከምዘየለ ኳደረ
ምሕደራ ECAO ኮይኑ እንደገና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ብህግደፍ ዝተመዘ። ዋላካ ንነብሱ ከም
ሞኾሲ ገይሩ ይሰዳ ድኣምበር ኣብ ክንደይ ጻሕሊ እዩ እሞ ነታ ኢዱ ክመልሳ ዝደልያ ዘሎ ዝብል



መዓልታዊ መሕለፊ ግዜና እዩ። ክመጸና ከሎ ድማ እዚ ቃርማ ሕጂ ኽኣ እንታይ ተላኢኹ ከባጻጽሕ
መጺኡ ኢልና ዘረባና ኢና ንቕይር። መቸስ ናይ ኤርትራዊ ደም ድኣ የብሉን እምበር ካብዚ ዝኸፍእ
መግስጥቲ የለን።ሓደ ካብቲ ካልእ ዘገርም ናይዚ ሰብዚ፣ንብዓልቲ ቤቱ ኣብ ውራያት ጉዳይ ሃገር፣
ማሕበረሰብ፣ ቤተ-ክርስትያናትና ከተበርክት ኣምጺኡዋ ዘይፈልጥ ክንሱ ነቲ ኣንስትና ሰሪሔን
ዝመጸእኦ መግብን መስተን ከምዘበርከተሉ ክመስል ምስ ኣንስትና ተዳሪጉ ክሳስንን ክዕድልን ክትርእዮ
ከሎኻ እዩ።

ንደቁ ገንዘብ ምእንታን ከይከፍል ኣብ ናይ ስፖርት ፕሮግራም ከየካፈሎም ጸኒሑ ኣብ ግዜ ብዓላት
ሃገር ኽኸውን ከሎ ግን ያኣይ ደቁ ካብ ኤርትራውያን ቆልዑትና ንላዕሊ ኤርትራውነት ከምድስመዖም
ንኸምስል ደቁን ደቂ ተመስገን መራሕቲ መድረኽ ኮይኖም ይሰርዕዎም። ሕሉፍ ሓሊፉ መራሕ
ህግደፍ ኣብ ኒው ዮርክ ኣኼባ ኣብ ዝገበረሉ ንጋሉ ንኽትሓትት ዕድል ክምዝዋሃባ ተገይሩ- ኣረጊት
ኣብኡ ከይተረፈ ከምዘይ ኣህድመስ ንደቂ-ስውኣት ብኸመይ ጌርና ኢና ክንሕግዞም ንኽእል ኢላ ምስ
ዕድመኣ ዘይዳረግ ኣብ ዘይትፈልጦ ጉዳይ ንብዓት ሓርገጽ ከምትነብዕ ክኣ ገይርዋ።

ጋል ተመስገንን ጋል ሃይለን-መዓልቲ ሰማእታት ወዲ ሃይለን ወዲ ተመስገን-መዓልቲ ናጽነት

ዛንታን ባህርያትን ናይታ ካልኣይቱ ኳደረ ምሕደራ ECAO ኮይና ዝተመረጸት ወ/ሮ ዛይድ ገብረኣብ
(ዱባ)ምስ ናቱ ተመሳሳሊ እዩ። እዛ ሰብ’ዚኣ ከም ጋል ስኞራ ጉዳይ ኤርትራ ከም መሕለፊ ግዚኣ ኣብ
ሃገረ ኢጣልያ ዝተጸንበረቶ ድኣ እምበር ብተሞክሮ ዝሕለፈቶ ሕሰም ሃገር የብላን። ምስ ብዓል ቤታ
ኣዲኣን ሓማታን ኣብ ካናዳ ቅድሚ ሰብ ተጣይሳ ከምቲ ንሕና ነሕልፎ ዘሎና ሕሰም ፍቕሪ
ስድራቤትን ኣዝማድን ኣይስኣነትን። ምረት ቃልሲ ኤርትራ ኣብ ተለቪዥን ጥራሕ እያ ትፈልጦ።
ካብኣ ክንጽበዮ ዝግባኣና እንብኣርከስ ካልእ ናይ ሃገር ኣበርክቶ ዘይኮነስ እርኑብ ጠባይን ኣለካ በለካ
ዘይምባልን እዩ ነይሩ። እዛ ሰብዚ’ኣ ግና ከምኡ ዓይነት ጸጋታት ኣይተዓደለትን። ንመርዳእታ ክኾነና
ምእንታን ኣንስትና ዛይድ ዱባ ማዕርግ ኮይኑ ከይስማዓ ምእንታን ንሓቐኛ ባህርያታ ንምግላጽ
‘ቁጥሚ ቶሮንቶ’ ኢለን እየን ድጽውዕኣ።

ከም ቅዱስ መድሓኒኤን ንመራሒ ህግደፍ ኣምልኾአን እንዳርኣያ-ወ/ሮ ዛይድ ምስ ብዓል ቤታ፣ኣዲኣ፣ሓማታን

እዚ ድማ ኣልዕል ኣቢለን ኣይኮናን። እዛ ሰብ’ዚኣ ገርሂ ተመሲላ ነንስትና ኣዝርብ ኣቢላ ነቲ ካብታ
ሓንቲ ዝተባህለቶ ገሊቢጣ ነታ ካላእይቲ ነጊራ፣ ነቲ ካብታ ካላእይቲ ዝተባህሎታ ተመሊሳ ነታ ካልእ



ዘይነበረት ሓስያ እንዳነገረት፣ ዘይነበረን ጽልእን ቅርሕንትን ኣሕዲረን ናይ እግዛቢሄር ሰላምታ
ከምድስእና ዝግበረት እያ። እዚ ኹሉ ገይራ ድማ ንነብሳ ከም ዓራቒተን ኣቕሪባ ኣደ-መንበር
ሃ.ማ.ድ.ኤ ጨንፈር ቶሮንቶ ተሺማ ንቡዙሕ ዓመታት ከም ዋና ተላኣኻኺትን ኣሳሳኒትን ሓለፍቲ
ህግደፍ ኣገልጊላቶም። ብኸምዚ ድም ንሃ.ማ.ድ.ኤ. ፋሕ ብትን ኣኣትያ ኩላተን ምስ ገደፍኣ ክንዲ
ነቲ ማሕበር ህይወት ክትስካዓሉ ትጽዕር ጠንጢናቶ ኣብ እንዳ ቤተ-ክርስትያን መድሃኔ ኣለም
ደድሕሪ ኣንስትና ስዓበት።

ልማድ ምስ መግነዝ ከምዝባሃል ክኣ ኣብ ቤተ-ክርስትያን መድሃኔ ኣለም ድሕሪ ምምጻኣ ነዊሕ
ከይጸንሐት ኣንጻር እተን ዝተረፋ ኣባላት ሃ.ማ.ድ.ኤ ካልእ ማሕበር ደቀ-ኣንስትዮ ከተቐውም ህርድግ
በለት። ኣብ ቤተ-ክርስትያን ምህላዋ ዕሽስ ኢላ ከም ቀዳማ ክትሓምን ከም ዋና ኣባል ብዓላት
ሽማግሌ ህግደፍ ኣብ ውራያት ህግደፍ ሰበኻ ጉባኤ መድሃኔ ኣለም ኣንጻር ድልየትና ንኽንሳተፍ
ገላሊትን ጎስጋሲት ብምኻን ናይ ርኽሰት ባህርያታ ተታሓሓዘቶ። በዚ ከይተሓጽረት ምሕደራ ሰበኻ
ጉባኤ ብህግደፍ ዝተዓብለለት ኮይና ንኽትወጽእ ምእንታን ነቶም ክሳለሙን ጸሎቶም ገይሮም ካብ
ኩሉ ዓለማዊ ሓጥያት ሪሕቖም ክቖርቡ ዘመጹ ኣረጋውያን ከይተረፈት ንኹስቶ ንመንግስታ
ስለዝድግፍ ምረጹ ንኹስቶ ግን ንመንግስትና ስለድጻረር ኣይትምረጹ እንዳበለት ንቡዙሓት ንጹሃት
ሃገረውያን እንዳጸለመት ካብ ቦታ ናይ ሓላፍነት ከምዝግለሉ ዝገበረት እያ። እዝን ወዲ ከምዝን ክኣ
እዩ ከም ብዓል ዓባይ ክእለትን ቁምነገርን ተሓሲቢላ ምስ ኣቶ ተኽለ እንግዳ ከምቲ ንቤተ-ክርስትያን
መድሃኔ ኣለም ንኣቶ ሃይለ ሰኣላይ እሙን ኣባል ህግደፍን ማሕበር ሱዕድያ ዓረብ ተቐመጥቲ ነበር
ኣቦ-መንበር ሰበኻ ጉባኤ ከምዝኸውን ድሕሪ ምግባሮም ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ቁጽጽሮም ኣእቲናዮ
ኢሎም ዝጃሃርዎ ዝሓገዩ ንECAO ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ሙሉእ ብሙሉእ ንምእታው ኣደ-መንበር
ECAO ንኽትከውን ተመዚዛ ዘላ።

ህ.ግ.ደ.ፍ ንማሕበረኮምና ጥራሕ ኣይኮኑን ከም ዝፍንጨል ዝገበሩ። ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ እንዳበሉ
ንመተላሊ ከምዘይጨረሑ ነቲ ኣብ ሓደ ቤተ-ክርስትያን ተዋህዶ ተሳሊሙ ተሳኒዩ ብሓደ ዝጋዓዝ
ዝነበረ ህዝብና እውን ኣብ ክልተ ከምዝግማማዕ ጎይሮሞ እዮም። እዞም ንኽጋማማዕ ዝገበርዎ ኣካላት
መብዛሕትኦምን ወሳኒ ተራ ዝነበሮምን ኣባላት ህግደፍ እዮም ነይሮም። እቶም ኣብ ትሕቲ እንዳ
መድሃኔ ኣለም ኮይኖም ዝቐጸሉ ኣባላትን ሓለፍቲ ህግደፍ ዝኾኑ ከምኒ እስቲፋኖስ ንጉሰ፤ እስቲፋኖስ
ሃብቶም፣ መሓሪ ማና፣ ተወልደ ማና፣ ወዲ ሓወቦይ፣ ደበሳይ ግርማጽዮን፣ ዘመደ፣ ዛይድን ካልኦት
ኩላቶም ኣባላት ማሕበር ተቐማጦ ሱዕድያ ነበር እዮም ነይሮም። እቶም ካልኣይ ክፋል ድማ ኣብ
ትሕቲ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ-ክርስትያን ዝቐጸሉ ድማ ኣባላት ህግደፍ ኣቶ ግርማይ ተስፋማርያም፣
ኣቶ ሃይለ ዘወልዲ(ዋላካ ተሓቢኡ ንኢትዮጵያ ዝማላለስ ይኹን እምበር)፣ ኣቶ ታደሰ ሰዓረ
ዝተመርሑ እዮም ነይሮም። እዞም ክልተ ወገናት ብባህርዮቶምን ታሪኾምን ናይ ሓደ ቅርሺ ክልተ
ገጽ እዮም። ከምኡ ስለዝኾኑ ኽኣ እንዳ መድሃኔ ኣለም ደጋፊ መንግስትና ዘይኮነ ኣቦ-መንበር ሰበኻ-
ጉባኤ ኣይኮውንን ብምባል ብሓውሲ ኩዴታ ፈጺሞም መጀመርታ ንኣቶ ዘመደ ርእሶም ሕጂ ድማ
ንኣቶ ሃይለ ሰኣላይ (ኣቶ ሃይለ ሳኣላይ ቀንዲ ኣባል ማሕበር ተቐማጦ ሱዑድያ ነበር) ኣቦ-መንበራት
ሰበኻ ጉባኤና ከምዝኾኑ ገይሮም። እንዳ ቅዱስ ሚካኤል ድማ ንመንግስትና ይድግፍ እየ ኢሉ
ዘይፈረመ እትረፍ ንምርጫ ክቐርብ’ስ ንኣባልነት እውን ኣይፍቆዶን እዩ ዝብል ካብ ሕጊ ካናዳ ወጻኢ
ኣብ ዓንዲ-ሕጊ ቤተ-ክርስትያኖም ኣስፊሮሞ ይርከቡ። ክልቲኦም ድማ ንህግደፍ ዝያዳ እሙናት
መሲሎም ንኽርኣዩ ምእንታን ንህግደፍ ሎብይ ንምግባር ዘይገብርዎ ነገር የብሎምን።

እዚ ናይ ምፍንጫል ተርእዮ’ዚ ካብቲ ነቶም ምእመና ዘሕደረሎም መንፈሳዊ ሃስያ ንላዕሊ
ንማሕበረሰብና ኣብ ክልተ ዝገምዐን ዘይሓዊ በሰላ ዝገደፈ እዩ ነይሩ። ኣብ ነንሕድሕዶም ዘይወጽእ



ህልኽ ሓዲርዎም ትማል ትማል እግዛብሄር የለን ኢሎም ድሰብኩ ዝነበሩ ካድረታት ህግደፍን ጀብሃን
ከይተናስሑ ዝኣተውዎ ቤተ-ክርስትያናት ብዋጋ መጻኢ ቆልዕትናን መንእሰትያናን መጽለሊት
ኣደራሽ ሲኢኖም ካልኦት ኣህዛብ ድሰርሕዎ ኣብ እንዳ ማእከል ማሕበረኮም ዩኩርንያን፣ ሃንጋርያን፣
ክሮሻን ለሚና እንዳተኣከብና ንጃህራ ኣስታት 3 ሚልዮን ዶላር ኣውጽኦም ክልተ ናይ ተዋህዶ ቤተ-
ክርስትያናት ኣብ ሓደ ከተማ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ጥቓን ጥቓን ዝርከብ ከምዝግዛእ ገይሮም። እዚ
ምልክት ናይ ጥፍኣትን ድሕረትን ድኣምበር ምልክት ናይ ምዕባሌ ኣይኮነን። ጺምቢላዕሊ’ሲ ንነብሳ
ዘይኸደን ንጎልጎል ከምዝባሃል ንመን ንምንባይ እዩ እዚ ኹሉ ዝፈሰሰ ወጻኢታት! ኩነታት ቆልዑትናን
መንእሰያትናን ሽጉራትናን ኣብ ምንታይ ይርከብ ኣይንብልን’ዶ? ካናዳውያን ድዮም ክናብዩልና ንጽበ
ዘሎና። ምውናን ብዝሒ ቤተ-ክርስትያናት ዝጥቀም እንተዝነብር ነይሩ ድኣ ነዞም ኣሕዋትና ጸለምቲ
ካናዳውያን ቅጠቕሞም ዘይንርእዮም’ድኣ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ብሰንኪ ባእሶም ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብና
ዝፈጸምዎ ዕንወት ተዓሪቕና ኢና፣ ዝሓለፈ ንግደፎ ከምዘይበሉ ልቦም ከይንጽሁ ኣባል ቤተ-
ክርስትያና ኩኑ እንዳበሉ ክገሉን ንማሕበረሰብና ክጋዛዝዩን እንዳሓደሩ ንመን ንምእማን እዩ እዚ
ከንቱ ጻዕሪ ዝግበርዎ ዘሎዉ። እዚ ብዘይካ እቲ ካልእ ጠፊኡ ዝነበረ ናይ ኣውራጃ ሕማማት
ዘተኣታተውዎን ዝወልዕዎን እዩ። ኩነታት ህዝብና ኣብዚ ምብጽሑ ግና ንህግደፍ ቅሳነትን ዓወትን
እዩ።

እንብኣርከስ ወ/ሮ ዛይድ ገብረኣብ ካብዚ ዝኣመሰለ ድሕረባይታ ተቢጊሳ ዝላዓለ ዕንወት ኣብ ECAO
ንምፍጣር ከም እምንቲ ህግደፍ ዝተላእኸት ኳደረ ድኣ እምበር ከም ኣደ-መንበር ECAO ንኽንድ’ዚ
ዝኣክል ሓላፍነት ክትሽከም ዓቕሚ ስለዘላዋ ኣይኮነትን። ድርካቡ ክእለታ ብድሕሪት ኮይንካ
ምሕሳውን ምስዋርን ድኣ እምበር ነፍሰ ምትእምማን የብላን። ከምዚ ምኻና ድማ ኣብዚ ሕጂ
ዘካይድዎ ዘሎዉ ናይ ህግደፍ ናይ ኣሉ ቀጣንን ኩነናን ፐቲሽን ኣንጻር ናሽናል ፖስት ዘመተ በሪሁ
ይረአ ኣሎ። ከም ኣደ-መንበር ECAO ነቲ ዝተሰደ ጹሑፍ ካልእ እትረፍስ ኣድራሻኡ ክትእርሞን
ክትፍረመሉን ነይርዋ። ምኽንያቱ ዝኾነ ብሽም ECAO ዝወጽእ ጹሑፋት ብቐዳምነትን ዝላዓለን ንዓኣ
ዝሕትት ምኻኑ ትስሕቶ ዝብል ግምት ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ንምንታይ ድኣ ከምኡ ኣይገበርትን
እንተድኣ ኢልና፣ ብሓለፍቲ ህግደፍ ተደፊኣ ዘተግበረቶ ድኣ እምበር ዓጊባትሉ ባዕላ ዘበገሰቶ
ስለዘይኮነ እዩ። ብሓደ ወገን ከይትኽሰስ ብፍርሒ ስለዝተዋሕጠት። በቲ ካልእ ድማ ነፍሰ
ምትእምማን ስለዘይብላ ንሓለፈቲ ህግደፍ ሕጊ ንኽጥሕስ ኣብ ልዕሊኣ ዝገብርዎ ድፍኢት ንምግታእ
ዓቕሚ ስለዘይብላ። ብኸምዚ ድማ ኣብ ሓጺር እዋን ንነብሳን ነቲ ትመርሖ ዘሎ ማሕበርን ሒዛ ኣብ
ኣብ መውጽኢ ዘይብላ ቃልዕ ጎልጎል ተደርብያ ንርእያ ኣሎና።

እቲ ካብ ኩሉ ዘገርም ድማ ክንድዚ ዝኾውን ገበን ፈጺማስ ርእሳ ኣብ ትሕቲ ሑጻ ቀቢራስ ክትጋዓዝ
ምፍታኑ እዩ። ያኣይሲ ካብቶም ንናሽናል ፖስት ዘይሕጋዊ ጹሑፍ ብምስዳዳ ክስዕቡ ዝኽእሉ ሕጋዊ
ሳዕቤናት ንኻልኦት ዘይምልክቶም ከተጻጋጋዓሎም ከንቱ ፈተን ኣብ ምክያድ ትርከብ ኣላ። እዞም
ቆጺራቶም ዘላ ሕጋዊ ሳዕቤናቱ ከይፈለጡ ንጸቢብ ረብሕኦም ክብሉ ከምኒ ደበሳይ ግርማጽዮን፣
ብርሃነ ወዲ ገ፣ ፊሽ (ካብ ኤርትራዊ ንላዕሊ ኤርትራዊ ንኽመስል-ብዓል ሎታ መሬት)፣ ወዲ ፍስሃየ
(ዮሆና)፣ ቲቲ፣ ሞኮነን ወዲ ሻምበል፣ ዮውሃንስ ዘሚካኤል (ኣቦ መንበር ማሕበር ተቐማጦ ሱዑድያ
ነበር) ዝኣመሰሉን ካልኦትን ከም ነፊሒቶ ሕብሮም ዝቃያየሩ ከድሕንዋ ኣይክኡሉን እዮም።
ምኽንያቱ ናይ ኳደረታት ኳደረታት ድኣ እምበር ሕጋዊ መዝነት የብሎምን። ንሳቶም ዝኽሰሰሉ
ብሕጋዊ ዘይኮነስ ብሕልናዊ ዓይኒ ጥራሕ እዮም።



ኳደረታት ECAO ኣብ ኣኼባ ህግደፍ ንህዝቢ ኣገዲዶም ኣንጻር ናሽናል ፖስት ፐቲሽን እንዳኣፈረሙ

እንተ ናይቶም ኣባላት ህግደፍ ብምኻን ነዛ ውዕለት እንተፈጸምናስ ነተን ተታሊሎም ዝገዝአወን
ሎታት ገዛውቲ ንኽሰርሑ ከም መሳለጢ ሜላን ጉቦን ተባሂሉ ዝኣተውዎ ሕሱር ውዲት ክኸውን
ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ንዓይ ንነንጭዋስ (ህግደፍ) ኣብ ሎቖታ እዩ ውጽኢቱ። እንተዘይኮይኑ
ንሳቶም እዮም ዝያዳ ህሱያት ብስሊዒት ክልተ ካብ ሚኢቲ፣ ንሳቶም እዮም ድማ ዝያዳ ሰቦም
ብውሽጦም ድማ ዝቃውምዎ። እዚ ድማ ናይ ኣደባባይ ሚስጢር እዩ።

እኒ ዮውሃንስ ዘሚካኣል ምስ ተቓወምቲ ብድሕሪት ምእንቲ ሓድነት ህዝቢ ጠጠው ዝበልኩን
ዝተቓሊስኩን እንዳበሉ ንነብሶም ከም ጹቡቕ ታሪኽ ከምደይዘንትዉ በዚ ከም ኣቦ መንበር ማሕበር
ተቓማጦ ሱዕድያ ነበርን ምትእኽኻብ ጽበትን ድሕረትን በቲ ካልእ ክኣ ነታ ካድረ ዓማ ትብል
መንቅብ ንምድዕዓስ ኣብ ኣኼባታት ህግደፍ ሕሉፍ ህግደፍ መሲልካ ንኽትቐርብ መልሓስካ ወግሐ
ጸብሐ ወቒርካ ምምጻእ ክብረትካ ምሻጥ’ዶ ኣይኮነን። ኣፍካ ምሓዝን ስቕ’ኳን ክብረት እዩ።

ኣብ መጨርሽትኡ ኳደረታት ምሕደራ ECAO ንጎይቶታትኹም ህግደፍ ንምሕጋስ ተኸድዎ ዘሎኹም
ናይ ግመል ሰሪቕካ ጉምቡሕ ጉምቡሕ ጉዕዞ ሳዕቤናቱ ከቢድ ምኻኑ ተረዱእኩም ሕጋዊ ኣደብ
ግበሩ። ECAO ብሕጊ ካናዳ ዝግዛእ ካናዳዊ ትካል ድኣምበር ንብረትን መሳርሒ ህግድፍ ክትገብርዎ
ምድላዩኩም ቅቡል ኣይኮነን። መጀመርታ ገዛኹም ኣጽሪኹም ህላወኹም ኣረጋግጹ። ምእንቲ
ቆልዑትናን መንእሰያትናን ጹጉማትናን በታ ዘላትኩም ዓቕሚ ንኽትሰርሑ ጥራሕ ኢኹም ሕጊ ካናዳ
ዘፍቅደልኩም። ናይ ህግደፍ ናይ ፖሎቲካ ሹመኛታት ክትኮኑ እንተድኣደሊኹም ግና ኣብ
ዘይቦታኹም ኢኹም ዘሎኹም። እዚ ምኻኑ እንዳፈልጥኩም ንሰማይ ብዓሰርተ ኣጻብዕትኩም
ክትሽፍኑ ትኽእሉ መሲልኩም ሕጋዊ ትካላት ካናዳ ኣታሊልኩም ከምዚ ኣንጻር ናሽናል ፖስት
ፈጺምኩሞ ዘሎኹም ክትገብሩ መሪጽኩም ግና ንዓኻትኩምን ንጎይቶትኩምን ዝካላኸለልኩም ኣብ
ሓጽር ግዜ ክንርእዮ ኢና። ኣብ ካናዳ ካብ ሕጊ ካናዳ ዘምልጥ ትካል የለንን!

ኣቶ እስቲፍኖስ ንጉሰ መሓሪ ካብ ሰማንያት ኣትሒዙ ንኤርትራዊ ካናዳዊ ማሕበረሰብ ታሓታትነት
ዘይብላ ብሽም ኤርትራዊ ባህላውን በርገሳውን ማእከል (Eritrean Cultural & Civic Centre)
እትፈለጥ ግላዊት ክትከውን ዘይትርፋዊት ኩባንያ ህዝቢ ዘይፈልጣ ከምዝውንን እዚ ኣብ ታሕቲ ካብ
መርበብ ሓበሬታ ተረኺቡ ዘሎ ጭብጥታት ብዘይማትእ ዝሕብሮ ጉዳይ እዩ።

ኣቶ እስቲፋኖስ ንጉሰ መሓሪ- ዳይረክተር ECCC
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Eritrean Cultural & Civic Centre: 120 Carlton St. Toronto, ON M5A 4K2, Canada, Phone: (416) 516-1246

Website: Information not found
About Eritrean Cultural & Civic Centre: Eritrean Cultural & Civic Centre is a private company categorized
under Business Services (Unclassified) and located in Toronto, ON, Canada. Our records show it was established in
and incorporated in. Current estimates show this company has an annual revenue of $126,256 and employs a staff of
approximately 1.

Principal Estifanos Mehari

Eritrean Cultural & Civic Centre Business Information

Location Type Single Location
Annual Sales
(Estimated) $126,256

Employees
(Estimated) 1

SIC Code 7389, Business Services, NEC
NAICS Code 561499, All Other Business Support Services

Products,
Services and

Brands
Information not found

State of
Incorporation Information not found

Years in
Business Information not found

እንታይ ኣቕሑትን ኣገልጉሎትን ንዓመዊላታቱ ይቕርብ ንዝብል ሕቶ ኣብ ጽርግያ ቡሉርን ባር
ዓሰብ ከተውደኽደኻ እንዳዋዓልካ ዝቕረብ እንተድኣ ሃልዩ ካብ ኣፉ ንረኽቦ። ኣብዚ ሕቶ’ዚ ነፍሲ
ወከፍና ግምታት ክህልዎና ስለዝኽእል እቲ ፍርዲ ንግዚኡ ንህዝቢ ንግደፎ። እንተዘይኮነ ካብቲ
ዝምልከቶ ናይ ካናዳ ሕጋዊ ትካል ምርግጋጽ ከድልየና እዩ። ንምንታይ ኣብ ሓደ ኣድራሻ ምስ
ቆንስል ሃገረ ኤርትራ ይገብሮ ንዝብል ሕቶ እውን ቀሊል መልሲ ክንረኽበሉ ንኽእል ኣይመስልናን።
ካብ ሰማንያታት ኣትሒዙ እንተድኣ እዚ ትካል እዚ ኣስታት $126,000 ንዓመት ኣታዊ ሃልይዎ ኣብ
ዝሓለፉ ኣስታት ዕስራን ሓሙሽተን ዓመታት ክንደይ እኩብ ድምር ኣታዊ ገንዘብ ነይርዎን ኣብ
ምንታይ’ከ ተዘሪኡ ይርከብ ዝብሉ ሕቶታት እውን ክላዓሉ ግድነት እዮም። ሓቂ ትቐጥን እምበር
ኣይትስበር ከምዝብልዎ እቲ ጉዳይ ዘገም ኢልና ክንበጽሖ ኢና።

ካብ ቀረባን ነዊሕ ትዕዝብታትና ግና ምስ’ዚ ጉዳይ’ዚ ዝተኣሳሰር ሓደ ነገር ኣሎ ኣረጋጊጽና
ክንበጽሖን ክንብሎን እንኽእል። ንሱ ድማ ኣብ ዝርጋሐን ምእካብ ገንዘብን ባህላውን ስነጥበባውን
(ስዲታት ደርፊ፣ ዑደታት፣ ብዓላት፣ ትያትር፣ ፊልሚታትን ፖስቶራትን ማልያታትን…ወዘተ )፣
መጽሕፍቲ፣ ዓመታዊ ብዓላትን ካልኦት ምንጭታት እቶት ገንዘብ ኣብ ዝተፋላለዩ ዞናታት ካናዳ ኣብ
ትሕቲ ኣቶ እስቲፋኖስ ንጉሰ መሓሪ ተዋፊሮም ድሰርሑ ኣሎዉ። ሓደ ካብዚኣቶም ክኣ ኣቶ
ላምብሮስ ክይርያካኮስ እዩ።



ኣቶ ላምብሮስ ኣብ ፈስቲቫል ህግደፍ ቶሮንቶ ኤርትራዊ ባህላውን ስነ-ጥበባውን ኣቕሑት እንዳሸጠ

ኣቶ ላምብሮስ ናይ ምዕራብ ካናዳ ወኪል/ኤጀንት ናይዚ ዝተገልጸ ናይ ንግዲ መርበብ እዩ
እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን። እዚ ድማ ናቱ ናይ ንግዲ መሰሉ እዩ ክባሃል ይክኣል። እዚ ኣባሃህላ’ዚ
ሓቅንን ቅቡልን ክኸውን ዝኽእል ግና ስጋብ ናይ ንግዲ ረብሕኡን ምንቅስቓሱን ምስቲ ብማሕበረኮም
ኤርትራውያን ኣብ ዊኒፐግ ከም ኣባል ቦርድ ንኸማሕድር ኣብ ልዕሊኡ ዝተነብረሉ ህዝባዊ እምነት
(Public Trust) ዘይተጋራጨወ ጥራሕ እዩ። እዚ ድማ ከም ፍሉይ ናይ ሓደ ኤርትራዊ ካናዳዊ
ማሕበርኮም ውሽጣዊ ሕጊ ዘይኮነስ ንዝኾነ ዘይትርፋዊ ግብረሰናያዊ ትካል ካብ ጎንጺ ውልቃዊ ረብሓ
(Conflict of interest) ንምድሓንን ንምክልኻል ተባሂሉ ዝሰፈረ ኣገዳስን መሰረታዊ ፈደራላዊ ሕጊ
እዩ። እዚ እቲ ቀንድን ዝላዓለን ንግብረሰናያዊ ትካላት ዝገዝእ ሕጊ ካናዳ ክባሃል ይካኣል።

ኣቶ ላምብሮስ ነዚ ሕጋዊ ሓቂ ኣዳዕዲዑ ይፈልጦንን ይርድኦን እዩ ኢልና ንኣምን። ስለዝኾነ ድማ
ትሕዝቶ ንግዳዊ ንጥፈታቱ ኤርትራዊ ካናዳዊ ባህላውን ስነ-ጥበባው ካብ ኮነን እቲ ዘማሕድሮ ዘሎ
ግብረሰናያዊ ትካል ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ዊኒፐግ ድማ ቀንዲ ሕመረቱ ምዕቃብ ኤርትራዊ
ባህልን ስነጥበብን ካብ ኮነ ከመይ ገይሩ እዩ ንነብሱ ኣባል ቦርድ ናይቲ ማሕበረኮም ክኸውን ንነብሱ
ኣእሚኑን ኣድፊሩን ክኸውን ኪኡሉ ዝብል ሕቶ ኢና ክንሓቶ ዝጋባኣና። ካብዚ ምስ እንብገስ ጥራሕ
ክኣ ኢና ነቲ ኹሉ ዝተፈጥረ ብልሽውናን ግስርጥናን ብግቡእ ክንግንዘቦ ንኽእል ።

ማዕከን ደቂ-ስዉኣት እንተበለ ካብ ናይ ኣውሮጳውያን ናይ ሕልና ጸብለልትነት (European/White
Man Burden Syndrome) ድሳቐ እንተዘይኮይኑ ካብ ካልኦት ኤርትራውያን ንላዕሊ ሕልና ሃልይዎ
ብዛዕባ ደቂ-ስዉኣት ክሓምም ኣይክእልን እዩ። ንብሕታዊ ንግዱ ካብ መዋዓዊዑ ሓሊፉ ካልእ
ትርጉም ክዋሃቦ ኣይክእልን እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ምስ ህግደፍ ዘራኽቦ ካልእ ጉዳያት እንተዘይህሉ
ክንድዚ ዝኾወን ሓለፋታት ኣይመፈቀዱሉን። ካልኦት ዘይርኽብሉ ንሱ ዝረኸበሉ ዝያዳ ካልኦት
ንሃገረ ኤርትራ መዓላን ኣበርክቶን ገይረ ዝብል እንተኾይኑ ድማ መርትዖታቱ ክንሰምዕ ቅሩባት
ኢና።

ጉዳይ ኣቶ ላምብሮስ ፍሉይ ዝገበሮ እምብኣርከስ ከምቲ ንECAO ንማሕበረኮም ኤርትራውያን
ካናዳውያን ኣብ ዊኒፐግ መሳርሒ ዘይሕጋዊ ስርሓት ህግደፍ ብምግባር ጥራሕ ዘይኮነስ ዝሕተት
ብቐጥታ ከም ኣካል መርበብ ንግዲ ህግደፍ ናይ ንግዲ ተጠቃማይ ስለዝኾነ ብሕጋዊ ጥሕሰት
ውልቃዊ ረብሓ ጎንጺ ክሕተትን ክኽሰስን ዝግቦኦ ስለዝኾነ እዩ። እቲ ካልእ ኩሉ በኣካየድቲ
ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ዊኒፐግ ንሃልኪ ተባሂሉ ዝካየድ ዝጸንሐን ዘሎን ግብረ-መልሳዊ ዘመተ
ካብ ታሓታትነትን ሕጋውነት ንምምላጥ ናይ ኣሉ ቀጣንን ግመል ሰሪቕካ ጉምቡሕ ጉምቡሕ
እንዳበልካ ንብዓት ሓርገጽ ምንባዕ ምኻን ሓሊፉ ካልእ ሓቅነትን ፋይዳ የብሉን።



ንህዝብናን ሃገርናን ሰላምን ፍትሕን የውረድልና!
ርሑስ ብዓል ልደትን ሓድሽ ዓመት ንኹላትና!
ወድሓንኩም ስጋብ ኣብ ዝመጽእ ዘራኽበና!

ግ. ኣስመሮም- ፓይሎት ቶሮንቶ
ኣባል ኤርትራዊ ካናዳዊ በርገሳዊ ማሕበር ንሰብኣዊ መሰልን ፍትሕንን


