
ኣትላንታ፡ መበል ካልኣይ ዳግመ-ርኽክብ ተ.ሓ.ኤ. 2013 

ኣብ`ዚ ዓመት`ዚ ኣብ ኣትላንታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፡ ንመበል ካልኣይ ጊዜ፡ ዳግመ-ርኽክብ 

ተ.ሓ.ኤ. ክቃናዕ ኢዩ። እዚ ርኽክብ`ዚ ``ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፣ ንናጽነት ተቓለስቲ ናይ 
ዝነበሩ ዳግመ-ርኽክብን ናይ`ቲ እዋን ነጸብረቕታን``  ዝብል ቴማ ዓመት-መጸ ብቐጻሊ ዝገባእ 
ተበግሶኢዩ። ሽትኡ ድማ፡  

-  ዳግም ንምርኻብን ሕሉፍ ናይ ሓባር ተዘክሮታትና ንምውህላልን 
-  ምስናድ ታሪኽ - ብቓልን ብስእልን። 
 
እዚ ዓመት`ዚ ካብ ርሑቕን ቀረባን ብዙሓት ክሳተፍዎ እዮም ዝብል ትጽቢት ኣሎ። ኣትላንታ ድማ 
ኣጋይሾም ብኩሉ መዳይ ከሳስዩ ዘድሊ ምስንዳኣት ኣብ ምስልሳል ይርከቡ ኣለዉ። 

 
ስለምንታይ ዳግመ-ርኽክብ ተ.ሓ.ኤ.? 
 

1. ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተጋደልና ኤርትራውያን፡ እተን ኣብ ቃልሲ ዘሕለፍናየን 
ዕድመ፡ ምስቲ ሎሚ ወሲኽናዮ ዘለና ዕድመ ክወዳደራ ከለዋ ኣዝየን ውሑዳት ዓመታት 
እየን። ኣብ ቀጻሊ ህይወትና ግን እቲ ኣብ ተ.ሓ.ኤ. ዘጥረናዮን ዝተገንዘብናዮን ብፖለቲካዊ 
ሰርጸት ይኹን፡ ፖለቲካ መንነት ኣዝየን ወሰንቲ ኮይነን ንረኽበን።  ኣብ 1983 ካብ ተጋድሎ 
ሓርነት ኤርትራ ናብ ህዝባዊ ግንባር ዝተሓወሱ ተጋደልቲ`ውን ከይተረፈ ክሳብ ሎሚ ብናይ 
ጀብሃዊ  መንነት`ዮም ዝግለጹ ዘለዉ።  ስለዝኾነ፡ ናብ ዘበልካ ኣብል፡ ኣብ ዝሃለኻ ሃሉ፡  
ንጹርን ነባርን ሕላገት ኮይኑ ዝቕጽል`ዩ።  

2. ንሕና ኣብ ተ.ሓ.ኤ. ዝነበርና ተጋደልቲ፡ ተመኩሮታትና ዳግመ ክንዋሳኣሉን፡ ንመጻኢ 
ትውልዲ ከነውርሶን ግቡእናን መሰልናን ኢዩ። 

3. ንሕና ብህይወትና ተሪፍና ዘለና፡ ነቶም ኣብ ቃልሲ ኣብ ጎድንና እናተዋግኡን እናተቓለሱን 
ናይ ዝወደቑ ብጾትና ታሪኽ፡ ክነግርን ክንስንድን፡ ብውሕዱ ሕድሪ መስዋቶም ምፍጻም`ዩ።  

4. ታሪኽ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፡ ኣብ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ሰፊሕን 
ክቡርን ስለዝኾነ፡  ታሪኽ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኢዩ። ክስነድን ክውረሰን ድማ ግቡእን 
ግድነትን`ዩ። 

5. ኣብ ተ.ሓ.ኤ. ተቓለስቲ ዝነበርና፡  ዋላ ሎሚ ብግዝያዊ ፖለቲካዊ ፍልልይ ተፋላሊና ንሃሉ 
ድኣ`ምበር፡ እቲ ጀብሃዊ ፍቕርን ናፍቖትን ጌና ብሓዲሹ ኢዩ ዘሎ። እዚ ዘይሃስስን ወትሩ 
ሓዱሽን ዝኾነ ምትእስሳስርን ምዝማድን`ዚ፡ ኣብ ሰፊሕ ህዝቢ ኤርትራ ጽልዋታት ክገብር 
ዘኽእሎ መደብ ኣውጺእና  ንምትግባሩ  ምውሳእ፡  ኣብ ሓድነትን ምትእስሳርን ህዝቢ 
ኤርትራ እወንታዊ ኣበርክቶ ምግባር`ዩ። ስለዚ ዳግመ-ርኽክብ ተ.ሓ.ኤ. ኣዝዩ ኣገዳሲ ሃገራዊ 
ቁምነገር ዘለዎን ታሪኻውን ርኽክብ`ዩ። 
 

ካልእ ብዙሕ ሕቶታት ይለዓልን ይብገስን`ዩ። ስለምንታይ? ስለምንታይ?... 
ተበግሶ ዳግመ-ርኽክብ ተ.ሓ.ኤ. ናይ ሓደ ዓመት ሓሳብን መደብን ኣይኮነን። ንነዊሕ ዓመታት፡ ኣብ 
ልብን ቀልብን ናይ ኩሎም ኣብ ተ.ሓ.ኤ. ዝተቓለሱ ኤርትራውያን ዝጸንሐ`ዩ። ስለምንታሲ፡ ንኣዝዩ 
ኣገዳሲ ሃገራዊ ታሪኽ፡ ከምዘይነበረ ኣብ ሓመድ ደቢኻዮ ምሕላፍ ንሃገራዊ ሓላፍነት ምዝንጋዕ`ዩ፣ 



ሓደገኛ`ውን`ዩ። ታሪኽ  ተ.ሓ.ኤ.ናይ ኣሽሓት ጀጋኑ መስዋእቲ፡ መቝሰልትን ስንክልናን ዝዓቀበ፡ 
እሞ ካብ መሉእ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ መሉእ ቦታታት ኤርትራን ዝተፈጸመ ኢዩ። ሎሚ፡ ደቂ 
ትሕቲ 35 ዓመት ዘለዎም ኤርትራውያን ብግቡእ ዘይፈልጥዎ ታሪኽ ኢዩ። ስለዚ... ስለምንታይ?... 
ስለምንታይ?.. ..  ዳግመ-ርኽክብ ተ.ሓ.ኤ. እናበልካ ዝለዓል ሕቶታት፡ ወይ ካብ ቅኑዕ ሓበሬታ 
ዘይምርካብ ዝነቐለ`ዩ፡ ወይ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ንኤርትራውያን ንከይሕበሮም ዕንቅፋት ምፍጣር 
ኢዩ። 
 
ገለ`ውን ሑሉፍ ታሪኽ፡ ቀስ ኢልካ ክጽሓፍን ክስነድን ዝኽእል ኢዩ። ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ዝኽፈአ 
ህይወት የሕልፍ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ሎሚ ንሕሉፍ ታሪኽ ክትብል ጊዜን ገንዘብን ምጥፋእ፡ 
ስለምንታይ ብህልዉ ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ ንምግባእ ዝዓለመ  ዘይከውን? ዝብል ሕቶ ዘልዕሉ 
ይርከቡ።  
 
ኣብ ዲያስፖራ ኤርትራ ኣዝየን ብዙሓት ተቓወምቲ ውድባት ኣለዋ። ስረሐንን መደባተንን ድማ 
ፖለቲካዊ ምንቅስቓስን ነቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዒታት ንምቅላዕን ነቲ 
ስርዓት ወጊድካ ኣብ ቦትኡ ፍትሕን ክብርን ዘረጋግጽ ግዝኣታዊ ሕጊ ምትካል`ዩ። ኣብ ዝተፋላለየ 
ናይ ዜናን ናይ መራኸቢ መርበባትን፡ ብውልቀ-ሰባት ዝጸሓፍን ዝሕበርን ከምኡ`ውን ኣብ ዝተፋላለየ 
ሃገራትን ከተማታትን ዝውድብን ዝነጥፍን ሰላማዊ ሰልፊታትኣዝዩ ሰፊሕ ኢዩ። ኣብ`ዚ ዳግመ-
ርኽክብ`ዚ ዝነጥፉ ይኹኑ ዝግደሱ  ከኣ ኣካልን ተምሳልን ናይ`ቲ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ፖለቲካዊ ህይወት 
ኤርትራ እዮም። ስለዚ፡ ብፉሉይ ኣተሓሕዛ፡ ዳግመ-ርኽክብ ተ.ሓ.ኤ. ምክያድ፡ ከም ንህልዉ ኩነታት 
ኤርትራ ዘይምክት ወይ ከም ዕንቅፋት ጌርካ  ምርድኡ፡ ቅቡል ኣይኮነን። 
 
ታሪኽ ምስናድን ምዕቃብን ግን ይጽናሓለይ ዘይብሃሎ ሓላፍነት`ዩ። ኣብ`ዚ ተጀሚሩ ዘሎ ምስናድ 
ታሪኽ ተ.ሓ.ኤ. ልዑል ኣበርክቶ ክገብሩ ዝኽእሉ ዝነበሩ ብዙሓት ኣሕዋትን ኣሓትን ብሞት 
ተፈልዮሙና እዮም። ብሞት ምፍላይ ከኣ ቀጻሊ ጥራሕ ኢዩ ክኸውን ዝኽእል። ስለዚ ዳግመ-ርኽክብ 
ተ.ሓ.ኤ. ካብ`ቲ ዝግበኦ ኣዝዩ ደንጉዩ ዝጀመረ ስለዝኾነ ዝሓለፈ ክሳራ ይኣክል...  
 
ዕለተ-ምግባእ ዳገመ-ርኽክብ ተ.ሓ.ኤ. ኣበየናይ ወርሕን ዕለትን ክግበር ይግበኦ? ምናልባት ምጽናዕ 
የድልዮ ይኸውን። እንተኾነ፡ ዳግመ-ርኽክብ ናይ ኣትላንታ፡ ቅድሚ 9 ወርሒ ኣቢሉ ብመራኸቢ 
ብዙሓን ኢዩ ተኣዊጁ። ዳግመ-ርኽክብ ተ.ሓ.ኤ. ዝምልከቶም ኣሕዋትን ኣሓትን፡ ከም ዕለተ-መርዓ፡ 
ዕለተ-ሕጸ፡ ዕለተ-ንግደት፡ ጌሮም ከኽብርዎን፡ ኣብ`ታ ዕለተ-ዳግመ-ርኽክብ፡ ካልእ ውራይ ንኸይግበር 
ክሓስብሉ ይግባእ። ስለምንታይሲ፡ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብህይወት ስለዝተረፍና ኢና፡ ነቲ ማሕበራዊ 
ውራያት ክንሳተፎ ንኽእል ዘለና። እቶም ኣብ ፈቖዶ ስንጭሮን ጎቦን ጎላጉልን ቀቢርናዮም ዝመጻእና 
ብጾትና ግን ነዚ ዕድል`ዚ ክረኽብዎ ኣይክኣሉን። ስለዝኾነ፡ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ዓመት፡ ጊዜናን 
ገንዘብናን ከነወፍየሉ ዘይንኽእሉ ምኽንያት ምፍጣር፡ ዕባራን ንስዉኣትና ክብሪ ምኽላእን ካብ ምዃን 
ዝሓልፍ ኣይኮነን። እንተ እቲ ዳግመ ርኽክብ ተ.ሓ.ኤ. ክገብሮ ዝግበኦ.. ክኾኖ ዘለዎ.. ክውስኾ 
ዘለዎ.. ዝብሃል ጉዳያት... ምስ ክቡር ርእይቶኹምን ሓሳብኩም ሒዝኩም ... መርሓባ ናብ ርኽክብ 
ኣትላንታ!! 
 
ስለዚ፡ ሕጂ`ውን ጊዜ ኣሎ፡ ኣብ ኣትላንታ ሓምለ ካብ 12-14፡ ናይ ርኽክብ ቆጸራና ይኹን። እወ፡ 
ይክኣል`ዩ። 
 



ዘክሩ፡ 
ነዛ ተፈታዊት ሃገርና ኤርትራ 
ክንዋጋእ ኢና፡ ንክትከውን ሓራ፣ 
ዋላ ተሳኣንኩ ኣዒንተይ ኣስናነይ 
እንተጸመመ`ውን ብሃውናት እዝነይ 
ኣይትጣራጠሩ ብጻይኩም ምዃነይ፣ 
... ... 
ሕምሽሽ እንተበላ ኣእዳወይ ኣእጋረይ 
ንሓርነት ህዝበይ ነጻነት ሃገረይ 
ኣየቋርጽን`የ ሰውራዊ ተግባረይ.. .. .. 
 
ሓንቲ ካብ ደሪፊታት ኢዮብ ሃይለ። 
 
 
 
 
  

 


