
ስለላ ኣብ ኤርትራ ምዓስ ተጀሚሩ?  
ውዲታዊ ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ፣ ብዓል መን ከምዝነበሩን ዝኾኑ ዘወርቱ ትፈልጡዎዶ? 
 
በዅሪ ወፍሪ ስለላ  ብስለላ መርበብ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፣ ካብ ብ1770 ዓ.ም.ፈ.  
ዝጀመረ እዩ። ጄምስ ብሩስ ዝተባህለ ወዲ ስኮትላንድ ብ1770 ዓ.ም.ፈ. ሰላዪ ኮይኑ ብሃገራት ኣዕራብ ኣቢሉ 
ንባጽዕ ዝኣተወ ኣባል ስኮቲሽ ፍሪሜሶንን  በዂሪ ኢንተርናሽናል ሰላዩ እዩ ዝነበረ። 

 
  

 

ብ14 የካቲ 1770 ክአ ኣብ ዓድዋ ምስ ሚካኤል ስሑል ተራኺቡ፣ ብሚካኤል 
ስሑል መንገዲ ተሓቢሩ ንጎንደር ክኣቱ ከኣለ ። እዚ ሰብዚ እቲ ካብ ሃገር ዓባይ 
ብሪጣንያ ማለት ካብ ስኮትላንድ በቶም ስዉራት ሓይልታት ተመሚሉ ብፍላይ 
ንቀይሕ ባሕርን ፈለግ ኒልን፣ ቀላይ ፃናን ንክስሊንመጀመርያ ግዜ ብፍቓድ 
መንግስቲ  እንግሊዝ ዝተላእከ፣ በኽሪ ሰላዪ ኤውሮጳውያን ሰለይቲ ነበረ። 
ሚካኤል ስሑል ብጅግንነትን መልክዕን ሕብሪን ደቂ ምድረባሕሪ ኣዝዩ ስለ 
ዝቐንኤ ጸላኢ ደቂ ምድረባሕሪ እዩ ዝነበረ። ኣብተን መጻሕፍቱ እንተ 
ተኸታቲልና ድማ ኩሉ ኣቝዋሙ ጸረ ደቂ ሓማሴ ጥራይ ከምዝነበረ እዩ። 
መኽንያቱ ድማ፣ ንደቂ ምድረባሕሪ ብመልክዖምን ብቅርጺ ኣካላቶምን ጥራይ 
ዘይኮነስ፣ ብጅግንነትን ቆራጽነትን፣ ፍትሓውነትን ስለዘቕአ እዩ።  

 
 

 
ቬርነር ሙዚንገር  
(Werner Munzinger) 
ኣብ ኦልተን ዝተባህለት 
ንእሽቶ ከተማ ስዊዘርላንድ፣ 
ካብ ሓደ ኣባል ባይቶ 
መንግስቲ ስዊዘርላንድ ዝኾነ 
ብዓል ስልጣን ኣቡኡ 
ተወሊዱ፣ ኣብ ከተማ በርን 
ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ-በርን ከኣ 
ተማሂሩ ወዲኡ። 

ካብኡ ኣብ ሙኒክ ዩኒቨርሲቲ ከኣ፣ ብዛዕባ ሌላ ምስ ወጻኢ ሃገራት 
(Oriental Studies) ዝብል ፍሉይ ትምህርቲ ኣጽንዐ። ሙዚንገር በቶም 
ማሕበር ጸልማት ጽዮንነት ተመልሚሉ፣ ብሃገራት ኣዕራብ ኣቢሉ፣ 
ንኤርትራን ኢትዮጵያን ንኽስሊ ብመደብ ዝተዋፈረ ረቂቕ ሰላዪ ጥራይ 
ዘይኮነስ፣ ኣባል ፍሪሜሶንን፣ ንባዕሉ ድማ ፍርሜሶን እዩ ነይሩ። ቬርነር 
ሙዚንገር ገና ኣብ ባጽዕ ከሎ፣ ከም ኮንስል ዓባይ ብሪጣንያ ኮይኑ እንዳሰለለ እዩ 
ሓበሬታ ንመንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ዘመሓላልፍ ዝነበረ። ጸኒሑ ድማ ምኽሪ 
ስለላ መርበብ ዓባይ ብሪጣንያ፣ወኪል ግብጺ ኮይኑ ባሻ ዝብል ሽመት ተሸሙ፣ 
ኣብ ከረን ሓንቲ ጓል ከረን ተመርዒዩ፣ እንዳሰለየ ይነብር ነበረ። 
 
ካብቲ ብዙሕ ዝፈጸሞ ስለያዊ ፍጻሜታት ብውሑድ ንምጥቃስ፤ 
1ይ. ብ1868 ኮሎንያል ዓባይ ብሪጣንያን፣ ኣብ ግዜ ንጉስ ቴድሮስ፣ 
ንኢትዮጵያ ክወሩ ዝኽኣሉ በዚ ሰላዪ ፈላሲዚ ዘውጽኣሎም ሓበሬታን 
መደብን እዩ ዝነበረ። ብርግጽ ድማ ብሓገዝ ከዳዕ ንጉስ የውሃንስ 4ይ፣ እዩ 
ጀነራል ናምፒር ካብ ሃገር ህንዲ ተበጊሱ፣ ደፊሩ ንመቕደላ ክበጽሕ 
ዝኽኣለ። ንጉስ የውሃንስ 4ይ ከም ሃገራዊ ንኮሎያል እንግሊዝ እንተዝምክቶ 
ነይሩ፣ እንግሊዝ ንመቕደላ ክበጽሑ ኣይምኸኣሉን፣መሳፍንቲ ትግራይ 
ይኹኑ መሳፍንቲ ኢትዮጵያ ግና፣ ብስልጣኖም እንተዘይኮይኖም፣ ብሃገር 
ሓሲቦም ኣይፈልጡን።  ከምኡ ስለዝኾኑ ድማ፣ ንጉስ ቴድሮስ ብሰንኪ 
ንጉስ የውሃንስ ሞይቱ፣ ንጉስ የውሃንስ ድማ ብሰንኪ ሰላዪ ንጉስ ዳግማዊ 
መነሊክ ኣብ መተማ ክሳዱ ተሰዪፉ ሞይቱ። ኣስተብህል፣ እቲ ኩሉ 
ውዲታት ግና ስለላ መርበብ ዓባይ ብሪጣንያ እዮም ዘካይዱዎ ነይሮም። 
2ይ. ብ1887 ዓ.ም.ፈ. ኮሎንያል ጣልያን ንኤርትራ ክወርር ዝኽኣለ ብሓገዝ 
ሰላዪ ጁዜፐ ሳፔቶ ጥራይ ዘይኮነ፣ ወኪል ኮንስል ዓባይ ብሪጣንያ ኮይኑ 
እንዳኸደመ ከሎ፣ ብዙሕ ሓበሬታ እዩ ንመንግስቲ እንግሊዝ ዘመሓላልፍ 
ነይሩ። ስለዚ ምዕራባውያን ንኣፍሪቃ ደፊሮም ክኣትው ዝኽኣሉ፣ ብሓገዝ 
ቫቲካን ዝልኣኸቶም ሰለልቲ ፈለስቲ እዩ ነይሩ፣ እምበር ባዕሎምሲ ብግስ 
ክብሉ ኣይምኸኣሉን። 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ፓድረ ስቴላ 

ፓድረ ስቴላ ዝተባህለ ፈላሲ ኣብ ገለብ ዝብሃል ምድሪ መንሳዕ ካህን ተመሲሉ ዝስሊ 
ዝነበረ ሰላዪ ፈረንሳዊ ነበረ። ምስ ቬርነር ሙዚንገርን፣ ምስ ጁዜፐ ሳፔቶን ተላፊኑ፣ ምስ 
ስለላ መርበብ ዓባይ ብሪጣንያን ፈረንሳን ቫቲካንን እንዳተራኸበ፣ ኣብ ከባቢ ሰኒሒት 
ተሓቢኡ ዝስሊ ዝነበረ ሰላዪ ፈረንሳዊ ፈላሲ ነበረ። እዞም ክልተ ሰለልቲ ፈለስቲ፣ ጁዜፐ 
ሳፔቶን ፓድረ ስቴላን ቀንዲ ሰለልቲ፣ ኮሎንያል እንግሊዝን ጣልያንን ፈረንሳ እዮም 
ዝነበሩ።  
ንመረዳእታ፣ ጁዜፐ ሳፔቶ 1886 ክሳብ 1887 ዓ.ምፈ. ኮሎንያል ጣልያን ንከባቢ ዓሰብን 
እዚ ፓድረ ስቴላ ዝብሃል ሰላዪ ፈላሲዚ፣ ብ1884 ዓ.ም.ፈ. ንህዝቢ ብሌን ካብ ባርነት 
ወራሪ ግብጺ ዘድሓኖም ኮይኑ፣ ግንከኣ ካብ ተዋህዶ ሃይማኖት እምነቶም፣ ኣብ ካቶሊክ 
ንኽቕዪሩ ውዕል ኣእተዎም። ኣብ ከረን ድማ ንመጀመርያ ግዜ ምስ ቫቲካን 
ተሰማሚዑ፣ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ሚካኤል ንኽስራሕ ዝተሓባበረ ንሱ ነበረ። ኮሎንያል 
ጣልያን፣ ድሕሪ ኣብ ዶጓሊ ስዕረቱ፣ ስትራተጂ ክቕይር ከምዘለዎ መደብን ፕላንን 
ዘውጽኣሉ፣ እዚ ሰላዪ ፈላሲ ፓድረ ስቴላ ምስ ሙዚንገር ተላፊኑ እዩ። ንኮሎንያል 
ጣልያን፣ ካብ ምጽዋዕ ነስመራ ንክኣትዉ ሓበሬታን ምሉእ ጆግራፊካዊ ሕንጻጽ ወይ 
ካርታ ዘዳለወሎም ንሱ እዚ ሰላዪ ፈላስፋ እዚ እዩ ዝነበረ። ስለዚ ኮሎንያል ጣልያ ካብ 
ምጽዋዕ ነስመራ ክኣትዉ ከለው፣ ብከረን ኣቢሎም ከምዝኣትዉ ሓበሬታ ዝሃቦም እዚ 
ሰላዪ ፈላሲ እዩ ዝነበረ።  

 
 

 
Giuseppe 
Sapeto 

ጁዜፐ ሣፔቶ ፣ ኣባል  ማሕበር የሱሳውያን ዝብሃሉ ግንከኣ ተግባራት የሱስ ዘይፍጽሙ፣ 
ስዉራት ሓይልታት እዩ ዝነበረ። እዚ ሰብዚ  ብስም የሱስ ፣ ብፍላይ በቶም “ማሕበር 
የሱስ” (Jesuits) ቫቲካን፣ ብሓፈሻ ድማ ብጽዮናውያንን ብንጉስ ጣልያንን 
ተመልሚሉ፣ ብፍላይ ንከባቢ ቀይሕ ብሕርን ምድረባሕርን ሎሚ (ኤርትራ)  ቀጺሉ ድማ 
ብሓፈሻ ንቀርኒ ኣፍሪቃን ኢትዮጵያ ንኽስሊ፣ ቀሚሽ ላዛሪስትስ  ተኸዲኑ፣ ብመደብ 
ብስም ሃይማኖት ካቶሊክ ኣምሲሉ ንኽስሊ ዝተዋፈረ ነብረ።  ብ1811 ተወሊዱ ወዲ 26 
ምስ ኮነ ድማ ብ1837 ብምጽዋዕን ዓሰብን ኣቢሉ ንዓድዋ ኣተወ። እዚ ሰላዪ ፈላሲዚ፣ 
ንገርሀኛታት ንኽእምን፣ ቀሚሽ ላዛሪስት ለቢሱ እዩ፣ ፍላይ ኣብ ኤርትራ ብሓፈሻ ድማ 
ኣብ ትግራይን ኢትዮጵያን፣ ከም ካህን ኮይኑ ዝስሊ ዝነበረ። ደፋእ እንዳበለ ድማ ኣብ 
ከባቢ ዓሰብ ካብ ሓደ ሱልጣን ወዲ ዓፋር፣ ንእሽቶ መሬት ገዝኤ። ጽኒሑ ግና ንሓንቲ  
ትካል ባቡር ብሓሪ ራፋኤለ ሩባቲኖ (Raffaele Rubattino) እትብሃል ትካል ሓይሊ 
ባሕሪ፣ ድህሰሳ ባሕርታትን ገማግም ባሕርን ሸይጡላ። እዛ ትካል እዚኣ ድማ ንመንግስቲ 
ጣልያን ሼይጣትሉ። ብኸምዚ ውዲትን ስለላዊ ክፍኣትን እዮም እምብኣር ኮሎንያል 
ጣልያን ንኤርትራ ክኣትዉ ዝበቕዑ።  

 
ጎኒ ጎኒ ወፍሪ ጽዮናውያን ንህዝቢ ኤርትራ ሓራ ኮይኑ ንኸይነብር ዕንቅፋት ዝኾኑዎ ዝነበሩ ተዛረብቲ ቋንቋ 
ትግሪኛ ዝኾኑ ህዝቢ መንዮም?  
 
ካብ 1735 ክሳብ 1889 ዓ.ም.ፈ.፣ ብወራራት መሳፍንቲ ኢትዮጵያን ቱርካውያንን፣ ግብጻውያንን፣ ኣዝዩ 
ዝደኸመሉ እዋን እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ምስዚ ኩሉ ውረድ ደይብ ፣ ህዝቢ ምድረ ባሕሪ ሓድነቱን ሓርነቱን 
ዓቂቡ እዩ ነይሩ። ሩፊሎ ፐርኒ ዝተባህለ ኢጣልያዊ ደራሲ ከምዝጽሓፎ፣ “እቶም ድሕሪ ባሕረ ነጋሲ ኢሳቕ 
ዝመጹ ባሕረ ነገስታት፣ ንመሳፍንትን ነገስታትን ኢትዮጵያን ትግራይን  ዘርዕድ ስልጣን እዩ ዝነበሮም“። 
ይብል።ብፍላይ መሳፍንቲ ትግራይ፣ ክሳብ ወራር ኮሎንያል ጣልያን፣ ብዘይ ዕረፍቲ ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም 
ከሊኦሞ እዮም። ብፍላይ ኣብ እዋን ጎርሓት ወይ ተዃሉ መሳፍንቲ ትግራይ፣ ከም ብዓል ደግያት ውቤ ዝብሃል 
ኣራዊት መስፍን፣ ሚካአል ስሑል ዝብሃል ካብ 1735 ክሳብ 1880 ዓ.ም.ፈ. ዝነበረ፣  እቲ ሳላ ኤርትራውያን 
ገዛኢ ዓድዋ ንክኸውን ዝተሾመ ዝፍጽሙዎ ዝነበሩ ኣረሜናዊ ጭካኔን ጉርሕን፣ ራእሲ ወልደስላሴ ጨለቖት ካብ 
1780 ክሳብ 1816 ዝነበረ መስፍን ትግራይ፣ ደግያት ሱባጋድስ 1821 ክሳብ 1830 ዝነበረ፣ “እንዳ ስባጋድስ 
ንሃብቲ ኣከለጒዛይ ብቕንኢ ምስ ጠመትዎ እዮም” ይል ብሩኖ። ደግያት ውቤ 1830 ክሳብ 1855 ዓ.ም.ፈ. እዚ 
መስፍንዚ ብህርፋንዓዊሩ ማእለያ ዘይብሎም መሳኪን ገባሮ ትግራዎት ኣኻኺቡ፣ ንደቂ ዓዱ መሳፍንቲ ከም 
ብዓል ደግያት ሱባጋድስ ፣ ከም ብዓል ደግያት ሓጎስ ምስ ደቁን፣ ንደግያት ካሕሳይ ዝብሃል መስፍፍን ስዒሩ፣ 
ንምድረባሕሪ ብባርባራዊ ወራር ደፈራ። ኣቦታትና ነዚ ምስተዓዘቡ፣ “ተንበናይ ተመናይ“፣ “ሺሕ እንተኾነ 
ሕያዋይ ኣይትእመን ትግራዋይ“  ኢሎም ይምስሉ ነበሩ። እቲ ምስልኦም ድማ ነት ብግህዶን ብግብሪን  ዝርኤ 
ዝነበረ ፍጻሜታት መሳፍንቲ ትግራይ ዝገልጽ እዩ። ጎኒ ንጎኒ ምስ ወፍሪ ጽዮናውያን ሰለልቲ፣ ክሳብ ኮሎንያል 
ጣልያን ብ1889 ዓ.ም.ፈ. ንምድረባሕሪ (ሎሚ ኤርትራ) ዝወራ፣ ንህዝቢ ምድረባሕሪ ሓቢሩ ንኸይነብር ካብ 
ባዕዳውያንን ንላዕሊ፣ ቅሳነት ዝኸልኡዎ ዝነበሩ፣ መሳፍንቲ ትግራይ ጥራይ እዮም። እቲ ካብ ኩሉ ዘስደምም 
ግንከኣ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ዘይፈልጦ ውዲት፣ መሃንድሳት ስለላ መርበብ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ንትግራዎት 
ከምሰለይቲ ተጠቒሞም ከምዝዓሰቡዎም እዩ። እስከ ሓደ ፒኮክ ዝተባህለ ወተሃደራዊ ብዓል ስልጣን ኮሎንያል 



እንግሊዝ፣ ኣማሓዳሪ ከተማ  ዓዲ ቀይሕ ከሎ ህዝቢ ኣኪቡ ዝተዛረቦ እስከ ንከታተል፣ 
“ንሓን ን10 ዓመታት ምስ ኣመሓደርናኩም፣ ከም ምርጫኹም ትውስኑ፣ እንተኾነ ግን ንስኹም፣ ታሪኽኩምን፣ 
ባህልኹምን፣ ጽፉፍ እዩ። ነዚ ክትርድኡ ካብ ዛላምበሳ ንኔው፣ ከምታ ክዳኖም ልቦምን ኣካይዳኣoምን፣ ረሳሕ 
እዩ። ንስኹም ግና ካልእኳ እንተተረፈ፣ ክዳነውትኹም ኣጽሪኹም እትሓጽቡ ጽያፍኩም ዝኸተትኩም ህዝቢ 
ኢኹም፣ ስለዚ ምስትግራይን ኢትዮጵያን ክትጽንበሩ የብልኩምን“። እቲ ህዝቢ ግና ኣቐዲሙ፣ ብተንኮልን 
ጭቖናን ኮሎንያል ጣልያን ሰኪሑ ስለዝጸንሐ፣ ጸኒሑ ድማ እቲ ስዉር ተንኮልን ውዲትን እንግሊዝ  
ስለዝነቕሓሉን ስለዝተረድኦን፣ ነቲ እንግሊዛዊ ብዓል ስልጣን ዝመደሮ ፈላሊኻ ግዛእ መደረ፣ ፈጺሙ  ክቕበሎ 
ኣይደለየን። “ በሉ ሎሚ ንዓና ምስማዕ ትኣብዩና ኣሎኹም፣ ጽባሕ ብጊሓት ግና ኣብትሕቲኦም ምስኣቶኹም፣ 
ውሕጅ ዝኾነ ደም ክፈስስ እዩ፣ ካብዚ ዓዘቕቲዚ ንምውጻእ ድማ ብዙሕ ከጸግመኩም እዩ። ንሕና ግና ኣብ ለንዶን 
ኰንና፣ ፒፓ እንዳስሓብና ክንዕዘብ ኢና። ብተወሳኺ እዞም ህዝቢ እዚእኦም ትግራዎትን እንተጠመዩ 
ክልምንኹም፣ እንተጸገቡ ክቅውግእኹ እዮም“ በሎም። እዚ ድማ ዋላኳ ተንኮለኛ እንግሊዝ ኩሉ ብሰንኩ ይኹን 
እንበር፣ መሳፍንቲ ትግራዎት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸሙዎ ኣራዊታዊ ግፍዒታት ማእለያ የብሉን።  
 
 
ንጉስ ቴድሮስ ካብ 1855 ክሳብ 1886 ዓ.ም.ፈ. ብኣወንታዊ ታሪኽ ክዝከሩ ዘለዎም ንጉስ ኢትዮጵያ እዮም። 
ኣብ መጻሕፍቲ ታሪኽ ኢትዮጵያ፣ ሃጸይ ቴድሮ ጨካን ገዛኢ እዩ ነይሩ እኳ እንተተጻሕፈ፣ ኣብ ውሽጢ 
ኢትዮጵያ ንኹሎም መሳፍንትን ሸፋቱን ሰጥ ከምዘበሎም ይትረኽ እዩ። ኣብ ኤርትራ ግና ብዘይካ ግብሪ 
ምኽፋል መግፋዕቲ ዝብሃል ኣይፈጸመን። እኳድኣ ነቲ ኣረሜን ደግያት ውቤ ሃጸይ ቴድሮስ ስለ ዝቐንጸሎ፣ 
ንግዜኡ ህዝቢ ኤርትራ እፎይ ክብል ጀሚሩ ነይሩ። ከምኡ ስለዝኾነ ድማ  ብሓገዝ ትግራውያ ንጉስ የውሃንስ 
4ይ፣ ብጸላእቲ ኮሎንያል እንግልዝ ከምዝስዕር ኮነ። ንጉስ ትግራይ የውሃንስ 4ይ ንጉስ ቴድሮስ ምስ ኣቐንጸለ፣ 
ንምድረ ባሕሪ ክወራ ጀመረ። ንጉስ ቴድሮስ ብህይወቱ እንተዝነብር ነይሩ ግና፣ ህዝቢ ኤርትራ ብልኡኽ ንጉስ 
የውሃንስ 4ይ ብሸቃ ኣሉላን፣ ደግያት እምባየን  ኣይምተደፍረን ነይሩ።  
 
ደግያት ሚካአል ስሑል ፣ ንራእሲ ዓንደሃይማኖት ቀንጺሉ ንከበሳ ንኤርትራ ብሕሱም ገዚኡ። ንጉስ የውሃንስ 4ይ 
በቲ ኩርኩሩ ንምድረባሕሪ ልኢኹ ንጅግንነት ህዝቢ ምድረባሕሪ ድሎ ከይትዕሎ ዘይኮነስ ብጉርሕን ብሽርሕን፣ 
ክወሮን ክገዝኦን ክኢሉ። ጽዮናውያን ነት ኩሉ  ስለላዊ ምርምሮምን መጽናዕቶምን ኣዝዩ ክሕግዞም ዝኸኣለ፣  
እቲ ጉርሕን ሽርሕን መሳፍንቲ ትግራይ  እዩ ዝነበረ። ነዚ መበገሲ ንምግባር ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ኣላሽ ከብሉዎ 
ከምዝኽእሉ ኣረጋጊጾም። ቀንዲ መሳርሕን፣ መራሕቲ እከይ ዝኾነ ፕሮጀክት ጽዮናውያ ከተግብሩ ዝኽእሉ 
ሰለይቲ ትግራዎት ምዃኖም ምስ ኣረጋገጹ ድማ፣ ንትግራዎት ከም ብዓል ኢሰያስን፣ ኣባላት ፖሊት ቢሮ  
ወያኔ፣ ከም ብዓል  ስብሓት ነጋን፣ ስዩም መስፍንን ወዘተ…  መልሚሎም  ብምስልጣን፣   ንኤርትራ ንምስዓር 
ኣብ ዝተናውሐ እዋን ክዕወት ዝኽእል ሓንጸጹ።ጣልያውን ንኤርትራ ክወርር ኣይምኸኣለን። 
 
መግዛእቲ ኮሎንያል ብኣካል ኣብቂዑ፣ ኣብ ሓዲሽ ኮሎንያሊዝም ምስተቐየረ፣ ምዕራባውያን፣ ብፍላይ መንግስቲ 
ኣሜሪካ፣ ካብ 1947 ዓ.ም.ፈ. ጀሚራ፣ ብዝረቐቐ ውዲት ንኣፍሪቃ ንምቍጽጻር፣ሓዲሽን ረቂቕን ስለላዊ 
መጽናዕቲ ኣካይዳ። ማእከላ ስለላ መርበብ ኣሜሪካ (ሲኣይ.ኤ) ዝብሃል መስሪታ። ካብኡ ንድሓር ኣብ ነፍሲ ወከፍ 
ሃገር ኣፍሪቃ ዝነበሩ መራሕቲ  ማእከላ ስለላ መርበብ ኣሜሪካ (ሲኣይ.ኤ) ምውፋር፣ ገረብ ብሓኽላ ዝብል 
ሜላ፣ኣባላት ስለላ መርበብ ንኽኾኑ ብምስጢር ወደበቶም።  ንመረዳእታ፣ ከም ንጉስ ኢትዮጵያ ሃይለ ስላሴ፣  
ከም ሞቡቱ ሰሴሰኮ መራሒ ኮንጎ፣ ወዘተ ብፍላይ እኳድኣ፣ ነተን ብባህርያዊ ጸጋ ዝበልጸጋን፣ ብጂኦስትራተጂ 
ዝበለጻን ሃገራት ብረቂቕ ሜላ ተተሓሓዘን። ሓንቲ ካብኤን ድማ ኤርትራ እያ። ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያ፣ 
ን70 ዓመታት ብኮሎንያል ጣልያን ክትግዛእ እኳ እንተነበረት፣ ብግሁድ ውትዲት መንግስቲ ኣሜሪካ ግና ሓራ 
ክትከውን ኣይተፈቕደላን። 
 
 
     ይቕጽል. . . .  
 
ብሓልዮት መርበብ ሓበሬታ ደቀባት ኤርትራ 
20.01.2018 ዓ.ም.ፈ.  
 


