
ታሪኻዊት መስራቲት ጉባኤ እኖሀት ቀሪባ! 

ሰራዊት ሓርነት! ኢልና ክንሰምን ክንዝክርን ከሇና፡ ኣብ ውሽጢ ኣምዑትና ከም ኣዝዩ ዝሑል ማይ ዝ-ሕ-ው!! 
እብሇና። ውሻጣዊ ስምዒት ስሇዝኾነ ግን፡ ብቓሊት ጥራሕ ክግልጽ የሸግር። እንክንራኸብ፡ ጽዋን ተመኩሮ ሜዲ 
ከይተንከፍና ኣይንሓልፍን። ሃናን መቐረትን ናይ’ቲ ተዘክሮ ኣይሃስስን። ኩለ ሳዕ፡ ሓደሽን ሸዊትን። ጽቡቕ 
ምኽንያት ኣሇዎ። ኣብ’ቲ ጽንኩር እዋን ጸዋዒት ናይ ሃገርና ሰሚዕና፡ ግቡእና ክሳብ ሂወትና ከነወክፍ 
ዝወፈርናለ ዕሊማ ስሇዝኾነ። እዚ ኣዝዩ ዘዅርዕ ታሪኽ’ዚ፡ ኣብ ከብሒ ተሰቲሩ ድሮና ዝእክብ ዘሎ ፍጻሜ 
ኣይኮነን። ብቐጻሉ ንቕድሚት ዝምርሽ ጉዕዞ’ምበር መዓርፎ ስሇዘኮነ። 

ታሪኽ፡ ብቐሉለ ክማሓው ዘይክእል ሱር ኣሇዎ። ሰንሰሇታዊ’ዩ። ተዘክሮኡ ኪንየው ዕድመ-ሂወት ውልቀ-
ሰባትዝጸንሕ ሰነድ’ዩ። ታሪኻዊ ፍጻሜታት፡ ኩለ-ሳዕ ብእወንታ ጥራሕ ዝትረኽ ኣይኮነን። ዘሕዝን፡ ዘቐንዙ፡ 

ዘተሓሳስብ፡ ኣካል ዘጉድል ብምዃኑ፡ ዘይጠፍእ ስምብራት ይሓድግ’ዩ። ሓዱጉ ከኣ። ናይ ተጋድሎና ስንብራት 
ግን፡ ጭቡጥ መርኣያን ገሊጺ ሓወልትን ናይ’ቲ ዝሓሇፈ ክውንነት ኮይኑ ንወሇዶታት እናተተረኸ፡ ጅግንነት 
ኤርትራውያንን ዝሕብር’ዩ።   

ኣብ ኣካል ኣእምሮን ናይ ውጉኣት ሓርነትና እንርእዮ ስምብራት ነጸብራቕ ናይ ሓርነታዊ ውግእና’ዩ። ሓቂ’ዩ፡ 
ስምብራትና ገሉኡ ኣካሊዊ’ዩ፡ ገሉኡ ድማ መንፈሳውን ኣእምሮኣውን’ዩ። ይኹን’ምበር፡ ዯኒንና እንሓዝነለን 
ነስተንትነለን ኣይኮነን። የግዲስ፡ ርእስና ኣቕኒዕና ንነየተለ ክውንነት’ዩ። ምንያት ግን ብዘይ ኣበርክቶ ኣይኮነን። 
ናይ ሓርነትና ስዉኣትና፡ ስንኩሊትና ሓርበኛታትና፡ ኩሎም ካባና ዝጽበይዎ ልዑል ዯገፍ ኣሎ፣ ኩለ መዲያዊ 
ክብሪ። ዋሊ ፖሇቲካዊ ኣረኣእያና ወይ ኣረኣእየኦም ይፈሊሇ፡ ዓቕምና ዘፍቅዶ ገንዘባውን ሞራሊውን ዯግፍ 
ክነወፊ ሃገራዊ ሓሊፍነትና ይሓተና። እዚ ኣብ ሓምሇ 3 2010 ኣብ ሺካጎ ዝቃናዕ መስራቲ ጉባኤ ከኣ ብዓይነቱ 
ጽቡቕ መርኣያ ናይ’ዚ ሃገራዊ ሓሊፍነት እዚ ኢዩ። 



ካብ’ዚ ተረድኦ’ዚ ነቒልና፡ ንኣብ ከሰሊ-ሱዲን ዝርከቡ ውጉኣት ሓርነት ክንሕግዝ ተበጊስና። ኣብ ዝሓሇፈ ዓመት፡ 
ናይ 2009ን ክፋል ናይ 2010ን ሳሊ ውፍያት ሃገራውያንን  ፈተውቲ  ውልቀ-ሰባት ገንዘብ ረኺብና ነቲ ዝዯሇ 
ዕማም ኣማሉእና። እዚ ዯገፍ’ዚ ቀጻሉን ዘሊቕን ንክኸውን ብዯረጃ ሰሜን ኣሜሪካ ማሕበር ክንምስርት 
ኣድሊይነቱ ርኢና። እዚ ጨንፈር ማሕበር’ዚ ኣሰር ናይ’ቲ ኣቐዱሙ ኣብ ሃገር ፈረንሳ ዝቖመ ናይ ኤርትራ 
ማሕበር ኣካሇ-ጽጉማን’ዩ ተኸቲለ ይቐውም ኣሎ። መስራቲ ጉባኤ ንምስንዲእ፡ ብመን-ሕራይ ሽማግሇ ቆይማ። 
ኣብ ሓምሇ 3 2010 መስራቲ ጉባኤ ክቃናዕ ወሲና። እነሆ ድማ እታ ታሪኻዊት ዕሇት ቀሪባ።  

ቀንዱ ዕሊማ መስራቲ ጉባኤና፡ ንኣካሇ-ጽጉማንና ብቐጻሉ ምርዲእን ምድጋፍን’ኳ’ ይኹን’ምበር፡ ንብዙሓት 
ኤርትራውያን፡ ካብ ፖሇቲካዊ ምትእኽኻብ ወጻኢ፡ ናይ ዲግመ-ርኽክብ መርሖ ክኽፈት’ዩ ኢልና ንኣምን። 
እዚ’ውን ንባዕለ እወንታዊ’ዩ።  

“ክወፈ ዝዯሇየ ብንያት” ከምዝባሃል፡ ናይ ምውፋይን ታሪኽ ምስራሕን ወነ፡ ህያው’ዩ ዘሎ ኢልና ንኣምን። ኣብ 
3 ሓምሇ 2010፡ ኣብ ሺካጎ ዝካየድ መስራቲ ጉባኤ፡ ብዙሕ ኣማኢታት ሓርበኛታት ኤርትራውያን ክውዕልዎ 
እዮም ዝብል ትጽቢት ኣሇና። ትጽቢትና፡ ተግባራዊ ዶ ክኸውን ይኽእል? እወ፡ ብተሳትፎ ናይ ትጉሃት 
ኤርትራውያንን ተዯናገጽትን፡ ዕዉት ጉባኤ ክኸውን’ዩ ኢልና ንርኢ። ስሇዚ ንንቀል! ንበገስ! ኣብ ሺካጎ 
ተራኺብና፡ ከም ናይ ዓንቶቦና፡ ቀጻሉ ታሪኽ ክንስራሕ ንጋባእ!!! ብሰሊም የራኽበና። 

 


