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መደብ 2017

ይቀላቐል ኣሎ

ህጹጽ ጻውዒት

ብወደባት ኤርትራ ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፖ)

ሚላኖ ኢጣልያ...

ሳልሰይቲ ክፋል

ዕለት 19/10/2016

ምዱብ ወጥን ንሕከትና ካብ ነዊሕ ዓመታት ዝተተለመ ኾይኑ በብግዜኡ ነዚ ዘፍሸሉ
ታሪኻውያን ጽኑዓት ኣቦታት ነይሮሙና እዮም፡ ሳላኦም ከኣ ካብ ተፈጥሮና ክሳዕ ሕጂ
ኤርትራውያን ንጽዋዕ ኣለና....  ጽባሕከ?... መን እዮም ክጽውዑ ወለዶና?

ነዛ ሕቶ ኣብ ርእሲ ኣቐሚጠ እምበኣር ኣብ ትሕዝቶ መልእኽተይ ክኣቱ፡

1. ጥርዝያ 80,000 ሰማንያ ሽሕ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ፡

2. ንውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ.  

እዚ ኩነት እዚ

ኮነ ኢልካ ብርቀት ዝተጽንዔ መደብ ክብሎ ዝኽእል.. ታሪ ከም ዝምስክሮ ዘበነ መግዛእቲ
ጣልያን ... ንኣቦታት ኣብ ዓውደ ኲናት ሊብያ.. ኢትዮጵያ.. ሶማል.. ኣውስትሪያ (ኤውሮጳ) 
ኣዋፊሩ ካብ ኢጣልያ ይኹን ካብ ስግረ ዶብ ማለት ካብ በዓል ኢትዮጵያ ጎርዞታት ብምክኒያት
ስራሕ ኣብ መሬት ኤርትራ ብምምጻእ ንማህጸናት ኣዴታት ኤርትራውያን ከን ዝዳቐል ገይሩዎ
እዩ፡



ምምሕዳር ጣልያን ንኣባሓጎታትና ኣብ ዓውደ ውግእ ሊብያ...  ኣውስትሪያን ኣብ ባጽዕ
መርከብ ሰቒሉ ከፋንዎም እንከሎ

“ናይዚ ወፍሪ እዚ ምዕጋት ኣብ 1930... ናይ ጣልያን ቀዳማይ ሚኒስትሪ ነበር በኒቶ ሙሶሊኒ
(BENITO MUSSOLINI) ብዘውጸኦ ከልካሊ ሕጊ... ኣብ ኢጣልያ ሓዳር ዘለኩም... ካብ መርዓ
ወጻኢ ዝወለድኩም ካብ ሕጂ ንንየው ብከቢድ ገበን ክትቅጽዑ ኢኹም ዝበሎ... ብመጠኑ ነቲ
ወፍሪ ምድቓል ጠጠው ኣቢሉዎ።”

ጣልያን ተሳዒሩ መግዛእቱ ምስ ኣብቀዔ፡

ብምሕዳር ዓባይ ብሪጣንያ (እንግሊዝ) ኣብ ዘበነ ግዝኣቱ... ሃገር ሱዳን እውን ኣብ ትሕቲ
ግዝኣቱ ስለ ዝነበረት... መታሕታዊ መሬት ኤርትራ ገሚዑ ንሱዳን ክዕድለና እቲ ወገን ከበሳን.. 
ሰምሃርን... ጋሽ ባርካን ከኣ ምስ ትግራይ ጸንቢሩ... ሓደ ሃገረ ትግራይ ክፈጥር መዲቡ ምንባሩ
ታሪኽ ዝምስክሮ እዩ።

“ነዚ ንኽገብር ክጥቀመሉ ዝወጠኖ ውዲት.. ምኽንያት ሃይማኖት ኮይኑ ኣስላም በዚ ክርስትያን
ከኣ በዚ መምስ መተኣማመንትኹም ዝብል ሓሳበ መደብ ምስ ኣቕረበ ጽኑዓት ኣቦታት.. ናይ
ኤርትራ ኣስላማይ ክስታናይ ሓደ ህዝቢ መሳትይቲ ማይ ኢሎም ነቲ ውጥን ብ1946 ከም
ዘፍሽልዎ ዘርከብናሉ ታሪኽ እዩ።”

ኤርትራውነትና ንምሕካኽ

ዘይተኣልመ ውዲት ኣይነበረን.. ብጽንዓት ኤርትራውያን ግን ኣብ ግብሪ ኣይወዓለን እሞ እቲ
ፈተናት እቲ መልክዑ ቅጥዑ እናቐያየረ ብምቕጻል ክሳዕ ሕጂ ኣየቋረጸን ዘሎ።

ብ 21 መጋቢት1950

ኣብ መንጎ ኣሕዋት ኣስላም ክርስትያን ኤርትራውያን ዝነሃረ ትምሳል ሃይማኖት ወፍሪ እቲ
ሰበቡ... እዚ ህዝቢ እዚ ተረጋጊኡ ተረዳዲኡ ክነብር ዝኽእል ኣይኮነን እሞ በብወገኑ መምስ
መታኣምንቱ እንተተገምዔ ይሕሽ ንምባል ይኹን እምበር፡ ለባማት ኣቦታት ነዚ ውጥን እዚ
በርዒኖም ኣፍሺሎሙዎ እዮም።



ውዲታቶም ውጥናቱ፡

ኣብ ኩሉ ወፍርታቶም ይፍሸሉ ድኣ እምበር.. ንፍሽለቱም ኣበይ ጌጋኦም ብምምርማር መደቦም
ብምቕጻል ኣይዓረፈን.. ዕላማኦም ሽቶኡ ከይወቐዔ ዝዓርፍ እውን ኣይመስሉን።

ኣብ ዘሎናዮ ዘበን፡

ብዙሕ ግዜ ካብ 2002 ኣትሒዘ ብወገነይ... ካብ መደብ ብዓል ልዑል ራስ ኣስራተ ካሳ ልዑል
ራስ መንገሻ ስዩም ዝነቐለ የሰሜን ሃይል በሰሜን ለሰሜን ግዛት ወፈራ ንጠንቀቐሉ ኢለ
ምንባረይ ይዝከር እዩ።

እቲ በብግዜኡ ዝተጣራዕኩዎ ኸኣ... እንሆ በብግዜኡ ይቀላቐልን የምርሕን፡

እዞም ሎሚ፡

ተጻባእቲ ተመሲሎም ተዋሳእቲ ወያናይ በጋሚንዶ ህ.ግ.ደ.ፍ. ዶ መንደፍዶ እናተበሃሃሉ ንሶም
ዘይስዉኡሉ ደቂሰብ ዘጽንቱሉ ዘለዉ... ሕሱር ኲናት... ዓላማኡ እንታይ ወይ ናበይ ክበሃል
እንተኾይኑ... ከምቲ ኣብ 1992... ነፍሰሄር መለስ ዜናዊ ስክፍታ ረፈረንዱም ዝሓደሮም
ክንጸሉና እዮም ምስ በልዎ... ይኺዱ ግደፍዎም... ለሚኖም ክምለሱ ተጸበዩዎም ዝበሎ... ካብ
ባዶ ዝተንሰኤ መልሲ ዘይኮነ፡ እንታይ ድኣ? እቲ ንመጻኢ ዝተዓለመ ስለ ዝፈልጥ ከምዝኾነ
ክርድኦ ዘይኽእል ኣሎ ኣይብልን።

ኣብ 1992 ምሉእ መሳርያ ውግእ ናይ ስርዓት ደርግ ነበር... ኣብ ኣፍደገ ኤርትራ ኣብ መረብ
ንስርዓት ወያነ ስለምንታይ ተረኪብዎም? ካብ መን ንኽከላኸሉ ወይ ንመን ንኽወሩ?.... ኣረካባይ
ናይ ሽዑዩ ሓላፊ ምክልኻል መስፍን ሓጎስ ስለምንታይ ከምዘረከቦም ይወጠር? እንተዳኣ ሓቐኛ
ክብረ ልዑላውነት ዝኣምን ኮይኑ? ይንገር።

ጥርዝያ ኤርትራውያን፡

ኣብ ታሪኽ ዓለም ተጻብኦ ናይ በሓቂ ተጻብኦ እንተድኣ ኾይኑ ንተጻባኣይካ ዘዕገርግሮ ዘየቕስኖ
ስልቲ ክትጥቀም ናይ ግድን ስለ ዝኾነ... ክሰርሓሉ.. ከማዕብሎ ዝኽእል ጠሪዝካ ኣይትልእከሉን
ኢኻ... ነዚ ንምውካስ... ሶቬት ሕብረት... ንኣይሁዳውያን ከሳጉግ እንከሎ... ነቶም መምሁራቶም
ግን ዓዲ ለቒቖም ክኸዱ ኣይፈቐደሎምን እሞ ስርዓት ኢትዮጵያ.. ዝጠረዘቶም ኤርትራውያን
መን በዓል መን ምስ ዝበሃል ምሁራት ክኢላታት ንኢትዮጵያ ዘማዕበሉ ኾይኖም እቶም ብስርቅን
ቀጠፍጠፍን ዝነብሩ ግን ኣይተንከፍዎምን እሞ... ንጸላኢኻ ሙሁር.. ክኢላ ምልእኽ እንታይ
የሰምዕ?  

ተጠሪዞምከ?

ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ማንታኦም መሪሕ ሃገር ኤርትራ እየ ዝብል... ነቲ ዝተገፍዕዎ ግፍዒ
ኣመልኪቱ ህዝበይ ተበዲሎም ተገፊዕም ክብል ዝግበኦ... ድሕሪ ልዕሊ ሽሕ ኪሎሚተር ኣስቓይ
ጉዕዞ ንኤርትራ ምስ ኣተዉ... ኣብ ክንዲ እንቋዕ ድሓን መጻኣኩም! ንግሆ ንግሆ ስጋ ዝቑርሱ
መጺኦምና ኢሉ ሓጪጩሎም ብማሕበር ሕቡራን ሃገራት ኤውሮጳ ን መበገሲኦም ዝተመጽወ
/00100010002ሰለስተ ሚልዮን ኤውሮ ሃጊሩ ከምዝወሰዶ ይዝከር።

እዚ ሕሱም ስጉምቲ እዚ

ደይ መደይ ተባሂሉ ዝተገብረ ቶንኮል ከምዝኾነ እሞ ንኣየናይ ጥቕሚ ምስ ዝበሃል... ንእቲ
ሓያል ጎድኒ ኤርትራውያን ንምስባር... እቶም ግዳያት ከኣ.. እዚ ድዩ እቲ ናጽነት? ነዚ ዲና
ተወፊና? ብኻ ምተረፈና ስምዒታት ንምሕዳር ዝተኣልመ ሙዃኑ ኣይዘንጋዕ።



ሰብ መደብ

ኣብ ምጥራዝ ኤርትራውያን ከይትሕጽሩ... ንፈላም ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ ውድብ ተጋድሎ
ሓርነት ኤርትራ ብኸመይ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዝኣትዉ ብምሞዳብ ዘበገስዎ? 

ኣብ እትቕጽል ክፋል ጽሕፈተይ የራኽበና ድሕሪ ምባል ንኣጋጣሚ ዕለት 27(10)2016 ኣብ
ከተማ ኒዩ ዮርክ (9:;2<=>?) ኣብ ኣፍደገ ቤት ጽሕፈት ባይቶ ሕቡራን መንግስታት ዓለም
ተሰናዲዉ ዘሎ ሰፊሕ ህዝባዊ ሰለማዊ ሰልፊ ኣሰናዳእቲ እዛ እትስዕብ መልእኽተይ እልእኽ።

ህላዌ ሃገርናን መንነትናን ኣብ ተዋጣሪ እዋን በጺሑ ሰለ ዘሎ... ሃገርናን ህዝብናን ኣሕሊፍና
ከምዘይንህብ... ዝተተለመ እንተተለመ ውዲታት ኤርትራዊ ህዝቢ ስለ ዘይቅበል።

ኤርትራ ህዝባን መሬታን ሓድነቶም

ልዑል ምስኩር ልዑላውነቶም

ዘይምቀል....  ዘይምተር

ምስኩር ልዑላውነቱ ይከበር... ንጹር ውሕስነት ይገበር

ጭርሖ ብድምጺ ይኹን ብጽሑፍ ከተቃልሑ ሓደራ ብምባል ሰናይን ዕዉትን ሰላማዊ ሰልፊ
ከምዝኸውን ብምትእምማን

ሰናይ ቅነ


