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ኤርትራውያን ኣብ ሽካጎ  “ዝኽርና ሓበን ፡ መብጻዓና ግብሪ” ዝብል ቴማ ብምልዓል 

መዓልቲ ሰማእታት ብሓያል ወኒ ኣኽቢሮም ፡ ሓላፍነቶም ከኣ ወሲኾም 

ብግርማይ በርሀ (ሽካጎ) 

06/29/2013 

 

         ኩሉ ጊዜ ፡ ሰማእታት ኤርትራ ክንዝክር ከሎና ፡ እቶም ንናይ ደቂ ሰባት ዝላዓለ 

ክብርታት ዝገልጹ ፡ ሓቅነት ፡ ተወፋይነት ፡ ሓርበኝነት ፡  ዘይተንበርካኽነት ..  ዝኣመሰሉ ቃላት 

ኣብ ኣእምሮኦና ይላዓሉ እዮም ። “ናጽነትና ብደምና ምስ ሓፋሽ ህዝብና” ፡ “ዓወት ንሓፍሽ” 

ዝብሉ ሓረጋት ክንዝክር ከሎና ከኣ ፡ ጀጋኑና ኣብ ህዝቦም እምንቶ ዘየጉድሉ ፡ ክብርታትን ሃገርን 

ህዝብን ዝሕልዉ፡  ነብሰ ተኣማንነትን ነብሰ ካኣልነትን ዝለበሱ ምዃኖም ንርዳእ ።  

   “ዓወት ወይ ሞት” ፡ “ኣኸር ጣልጋ ኣኸር ጅንዲ” ፡ “ዝመጸ ይምጻእ ወራሪ ፡ ኣብ ባርዕ 

ሰውራ ሓራሪ” ክንዝክር ኮሎና ፡ ሰማእታትና ቆራጽነቶም ፡ ንጸገማት ተጻውርነቶም ፡ ኣብ ዕላማ 

ጽንዓቶም ፡ ጉዳይ ሃገርን ህዝብን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣትዉ ጉዳያት ምዃኖም መግለጺኦም ኮይኖም  

ንብሎም ።  

       “ንጸላእትና ብስንቆምን ዕጥቆምን” ፡ “ሃገርና ብጽፍርና ነማዕብል” ከኣ ነብሰ ተኣማንነትን 

ብጻዕርካ ናይ ምንባር ድሌታትን ዝገልጹ ኮይኖም ፡ እዞም ኩሎም ቃላትን ሓረጋትን ሰሪዕና ምስ 

ንሪኦም ፡ መሊስና በርቲዕና ንኽንሰርሕ ዘኽእሉ ፡ ንመጻኢ ንነዊሕ  ጉዑዞ ዘገልግሉ ፡ ብፍላይ 

ንሓድሽ ወለዶ ዓበይቲ ናይ ቃልሲ መንገድታት፡ ናይ ፍትሒ መሰረታትን ናይ ዕብየት ህያባትን 

ኮይኖም ንረኽቦም ።  

       ንዘረከቡና ሃገርን ዕላማን ከይድፈር ፡ ብድሕሪኦም ክህልወና ዝኽእል ሓላፍነት ንምስካምን 

መብጻዓና ብግብሪ ንምትርጓምን ከኣ ፡ ንሃገርን ህዝብን ንምክልኻል ንተጻብኦታት ብኹሉ ዓይነት 

ቃልስታት ምምካት ፡ ንዕብየትን ልምዓትን ሃገር ምስራሕ ፡ ስድራ ሰማእታት ምሕብሓብ ፡ ንቀጻሊ 

ለውጥን ግስጋስን ተዓጢቕካ ምስራሕ .. ዝብሉ ንሕድሪ መብጻዓ ብተግባራዊ ስራሕ ዝገልጹ 

ተበጉሶታት ክንወስድ ግድን ይኾነና ።  ነዚ ኩሉ ብምጥማት ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ “ዝኽርና ሓበን ፡ 

መብጻዓና ግብሪ” ዝብል ጭርሖ ኣብ መዓልቲ ሰማእታት ምምራጹ ከኣ  ቦታኡ ዝሓዘ ይመስል ። 
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       ብዙሓት ኤርትራውያን ተቀመጥቲ ሽካጎን ከባቢኣን ንስድራ ሰማእታት ንምእላይ ንዝግበር 

ስራሓት ክገልጹ ከለዉ ፡ ከም ሃገራዊ ግዴታትን ሓላፍነትን ክውሰድ ዝግበኦ ጉዳይ ሃገር ምዃኑን ፡ 

ተወፋይነት ዘሐይል፡ ሃገራዊ ሓላፍነት ብዝላዓለ ደረጃ ብምስካም ረብሓ ሃገርን ህዝብን ዝሕሉ 

ኣገዳሲ መደብ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ። ንናይ ሓሳብ ገለጻ መምዘኒ  ተግባር ስልዝኾነ ፡ 

ኤርትራውያን ተቀመጥቲ ሽካጎን ከባቢኣን ኣብ መደብ ምሕብሓብ ስድራ ሰማእታት ኤርትራ ጭቡጥ 

ኣበርክትኦም እንታይ እዩ? ዝብል ሕቶ ክምለስ ግድን ይኸውን ። ክሳብ ሕጂ ተበጺሑ ዘሎ ስራሕ 

ከኣ ከምዚ ዝስዕብ ይመስል፡- 

        መደብ ምሕብሓብ ስድራ ሰማእታት ኤርትራ ኣብ ሽካጎን ከባቢኣን ብ 2004 እዩ 

ተጀሚሩ ። ነቲ ስራሕ ንምስላጥ ተባሂሉ ዝቆመ ፡ ሓደ ሓደ ጊዜ  ፍኒሕኒሕ ዝብል ፡ ሓደ ሓደ 

ጊዜ ከኣ ዘጽቅጥ ሽማግለ ከኣ ኣለዎ ። ብዝኾነ ግን ኣብተን ዝንቀሳቀሰለን ኣብርኩቶ እናገበረ 

ይኸይድ ኣሎ ። 

1. ካብ 2004 – 2005 ዓ.ም. ኣብ ዝነበረ ግዜ ተቐመጥቲ ሽካጎን ከባቢኣን ን 122 (ምኢትን 

ዕስራን ክልተን) ስድራ ሰማእታት ነንክልተ ዓመታት ክሕግዙ ኪኢሎም። 

2. ካብ 2011 – 2012 ዓ. ም. ን89 ሰድራ ሰማእታት ነንክልተ ዓመታት ክሕግዙ ሓላፍነት 

ወሲዶም። 

3. ኣብ 06/23/2013 ማለት ኣብዚ ጊዜ’ዚ (መዓልቲ ሰማእታት ንምኽባር ህዝቢ ኣብ 

ዝተኣከበሉ ጊዜ ዝተገብረ መብጻዓታት) ንኽልተ ዓመታት ዝቅጽል ደገፍ ን45 ስድራ 

ሰማእታት ክሕግዝ ህዝቢ ሽካጎን ከባቢኣን መብጻዓ ኣትዩ ኣሎ ።   ክሳብ ሕጂ ዝተኻየደ 

መደባት ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ 4 - 8 ስድራታት ሰማእታት ዝሓገዙ ምህላዎምን 

ብፍላይ ከኣ ኢሳቅ  ኑር ገንደር ምስ ብዓልቲ ቤቱ ሰላማዊት ን 9 (ትሻዓተ) ስድራታት 

ሰማእታት ክሕግዙ ከለዉ ፡ ዶ/ር ምሕረተኣብ ገብረሂወት ምስ ብዓልቲ ቤቱ ኣዜብ ምሕጹን 

ከኣ ፡ ክሳብ ሕጂ ን 19 (ዓሰረተ ትሻዓተ) ስድራታት ሰማእታት ክሕግዙ ምኽኣሎም 

ዝናኣድ እዩ ። 

          ዘሎ ሃገራዊ ሓላፍነትን ክሕገዙ ዝግብኦም ቁጽሪ  ስድራ ሰማእታት  ኣዝዩ ብዙሕ ኳ 

እንተኾነ ፡ ህዝቢ ሽካጎን ከባቢኣን በዚ ፍሉይ መደብ’ዚ ሪኢና ክሳብ ሎሚ ብጠቕላላ ን 256 

ስድራታት ሰማእታት ነንክልተ ዓመታት ምሕጋዙ ፡ ዘለዎ ሕድሪ  ብመጠኑ ብተግባር ይገልጽን ዘለዎ 

መብጻዓ ይፍጽምን ኣሎ ክንብል ንኽእል ። 

 


