
 

ሰናይ ምግባር መግለጺ ዓሚቝ ሕልና`ዩ 

ንኤርትራውያን ኣካለ-ጽጉማን (ውጉኣት ሓርነትና - ከሰላ) ፡ ብቐጻሊ- ዘጽልሉ ቤት፡ ዝሰትይዎ 
ማይ፡ ዝበልዕዎ መግቢ  ክህልዎምን፣  ከይዓርቁ፡ ከይጽገሙ፡ ሰኣን ብቑዕ ሕክምና ብቓንዛ  
ከይሳቐዩ፡ ከየስተማስሉን፡ ኤርትራውያንን ግብረ-ሰናያዊ ሕልና ዘለዎምን ርህራሄ ዘለዎም 
ፈተውትን በብዓመቱ ወፈየኦም ከየቋርጹ ክሕግዙ ዝጸንሑ ምህላዎም ምህላዎም እናዘኻኸርና 
ብሓበን ንዝክሮምን ነመስግኖምን።  

ብድሆ  ንነፍስኻ ምኽኣልን ቀጻልነቱን!!! 

ቀዳማይ ዕማም፡ 

እቲ ናይ መጀመርታ ገጽ ናይ ቀዳማይ ዕማም ክዕወት $40,000.00 ይሓትት። እዚ ቀዳማይ እምነ-
መሰረት ምቕማጥ እዩ። እዚ ቀዳማይ እምነ-መሰረት ንብሎ ዘለና፡ ንኣዝዩ ዘሰክፍን ዘሻቕልን 
ሃለዋት ውግኣት ሓርነት ከሰላ ዘቃልልን ብመጠኑ ንእዋናዊ ኩነታቶም ዝፈትሕን`ዩ።  

ንቕድሚት፡ ቁጽሪ ውጉኣት ሓርነት ኣብ ከሰላ ኣዝዩ ክበዝሕ ይኽእል`ዩ ኢልና ንግምት። 
ስለምንታይ ንቕድሚት ዝጥውሮም ዝስእኑ ኣረጋውያን ሓርበኛታትናን ስንኩላትናን ክህልዉ 
እዮም ኢልና ስለእንኣምን። ``ውሕጅ ከይመጸ፡ መንገዲ ውሕጅ ጽረግ ``  ስለዝኾነ።  

ናይ ቀዳማይ ዕማምን  መጀመርታ ገጽ ናይ`ዚ ዕማም`ዚ ግና $40,000.00 ካብ ግበረ ሰናያት 
ኣሕዋትን ኣሓትን ምርካብ`ዩ። ናይ`ዚ ወፈያ`ዚ ወፍሪ ብሓልዮት ራድዮ ድምጺ ኤርትራ-ናዝ  
የማነን መስከረም.ነት፡ ስኒትና.ካምን ብቐጥታ ናብ ባንክ ውግኣት ሓርነት ብምልኣኽን ይሰላሰል 
ኣሎ። ካልኦት ናይ ኮምፒተር መርበባት`ውን ሓበሬታ ናብ ኩሉ ክባጻሕን ክዝርጋሕን ምሉእ 
ምትሕባባር የበርክታ ኣለዋ። ንኹሉም ደገፍቲ ናይ`ዚ ግብረሰናያዊ  ተበግሶ`ዚ ንኽዕወት ዘወፍይዎ 
ዘለዉ ሰናይ ሃገራውን ሞራላውን ተግባር፡ ብስም ውጉኣት ሓርነት መደበር-ከሰላ፡  ሞጎስናን ሓበናን 
ንገልጸሎም።  

ክሳብ ሕጂ ዝተዋጸአ (ዝኣተወን መብጻዓን) $8650.00 + 600.00 ብሪትሽ ፓውንድ 

ኣብ ራብዓይ ሰሙን ናይ 2016  ዘወፈዩ፡ 

1 ጎይተኦም ኢማም                                     እንድያና/ኣሜሪካ $100.00 
2 ብርሃን ገደም                                           ሚኖሶታ/ኣሜሪካ $1000.00 
3  ኣሊ                                                        ካንዳ                                                                          $50.00 
4 ኣሮን ምሕጽንታ                                          ካናዳ $1000.00 - ካናዳ 
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ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ናይ 2016 ዘወፈዩ-                                        
 

 

1 ነብያትን  ኣርእያ                                                   ካናዳ $200.00 
2 ኣብ ህዝባዊ ግንባር ተገደልቲ ዝነበሩ (ዓዲ እንግሊዝ) ድምር                                     500.00 ፓውንድ 
3 ግርማይ ካሕሳይ                                                     ጀርመን $200.00 
4  ዶክተር ኣርኣያ ደበሳይ                                           ኣሜሪካ   $100.00 
5  ተወልደ ስእለ                                                        ኣሜሪካ $100.00 
6 በቭርሊ ሮክሃርት $200.00 
  

ኣብ ካልኣይ ሰሙን ናይ 2016  
                           

 

1 ሳይሞን  ዘካርያስ                                                                ካናዳ $100.00 
2 ሰለሙን መዓሾ                                                                  ካናዳ $500.00 
3 ጸጋይ ነጋሽ                                                                      ኣሜሪካ $300.00 
4 ሃብተሚካኤል ጊላማርያም                                                  ኣሜሪካ $200.00 
5 ጸሃየ ኣርኣያ መሓሪ                                                            ኣሜሪካ $500.00 
   
  

ቀዳማይ ሰሙን ናይ 2016 
 

 

1 ናዝ የማነ                                                                           ካናዳ $500.00 
2 ሕድራይ ፍሳሃ                                                                  ኣሜሪካ $1000.00 
3 ተኽለ ሃብተ                                                                     ኣሜሪካ $500.00 
4 ኪኪ ጸጋይ                                                                        ኣሜሪካ 

ብስም ስውእ በዓል ቤታ ብርሃነ ተስፋማርያምን ደቃን  
$500.00 

5 ኣለም ጎይተኦም                                                                 ኣሜሪካ $1000.00 
6 ሓይላኣብ ጸጋይ                                                                  ኣሜሪካ $500.00 
7 ሰኒትና.ካም  ዮውሃንስ                                                       ዓዲ እንግሊዝ 100.00 ፓውንድ 
8 ስሙ ክጥቀስ ዘየደለየ                                                          ኣሜሪካ $100.00 
  


