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ደገፍ ካብ ይኣክል ጽላል ካናዳ 

ንዙር ፈንቅል  

ዕለት 20 ነሓሰ 2019 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ሃገረ ኤርትራ መግዛእታዊ ዶባት ዘይኾነ ብደምን የዕጽምቲ ዝተረኽበት ሃገር እያ፡ ባህግና ድማ ዓዲ ፍትሒ፡ ዓዲ ልዕልና ሕጊ ኾይኑ። 

ስለ ኤርትራ ድማ ቓልስና ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እንዳተሰጋገረ፡ ሰንሰለት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ መድረክ ናብ መድረክ እንዳተሰጋገረ 

ናጽነትና ጨቢጥና፣ ኣብዚ ወለዶ ከይትጠፍእ ድማ እነሆ መድሕን ሃገር ዙር ፈንቅል ተወሊዱ። 

እኸይ ግብሪ ዲክታተራዊ ጉጅለ ስርዓት ህግደፍ ንናፍቆት ንብህጎን ዲሞክራሲ ልዕልና ሕጊን፡ ብፍቅርና ኤርትራ ድማ እንነድድ ዚጋታት፣ 

ሙኾኑ ፈሊጡ። ኣብ ሃገርናን ሃገራውነትና ተሓቢኡ ብቐጻሊ ኩናት እንዳጻሕተረ  ብወታደራዊ ዕንደራ ዜጋ ክሳዱ ኸድንን ባኹሪ ጅግናና 

ኣሲሩ ሕሳስ ልደና ኣብ በረካታት ሲናይን ባሕሪ ሜዲተራንያን ክሃልቑ ፈሪዱና፡ መንእሰያትና ድማ ኣብ ክንዲ ካምፓተር፡ ጠበንጃን 

መጽሓፍን ኣዕጢቑና፣ መታን ስዩም ክንብል ጉዝኣት ምልኹ ክንኸውን።  

ንሕና ነበርቲ ካናዳ ድሕሪ ድምጽና ይኣክል ምባል ኣብ ትሕቲ ቴማ "ሓርነት ብሓድነት ኢልና" ኣብ ጽላል ይኣክል ካናዳ ተጠርኒፍና ካብ 12 

ከተማታት ካናዳ እንርከብ ደለይቲ ፍትሒ፡፡ ነቲ ጨካን  ራዕድን ፍርህን ሰጊርኹም ንተባዕ  እንብይታ ዙር ፈንቅል ዘለና ኣድናቆት 

እንዳገለጽና ሙሉእ ደገፍና ብሓበን ንገልጽ።  

ዙር ፈንቅል መቐጸልታ ናይ’ቲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ይኣክል ብድሆ፡ ንሳዋ ኣይንኸይድን ኢና ንፈንቅሎ ነዚ 

ኣጽናቲ ዝብል ተሪር እንቢይታ ኣንጻር ኣጽናቲ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ድምጹኹም የርዕዶ ኣሎ እሞ ምስ እዚ ናይ ደገ ይኣክል ጥርናፈ ዝተኣሳሰር 

ስለ ዝኾነ ሓበን ይስማዓና። እዞም ኤርትራዊ ቆራጽነት ዝዓጠቑ ብሓቂ ኤርትራውያን ክብሃሉ ዝኽእሉ ተባዓት መንእሰያት ኣብ ውሽጢ 

ኤርትራ ኮይኖም ብዘስምዕዎ ዘለው እንብይታ ኣብ ታሪኽ ቃልሲ ኣንጻር ስርዓት ምልኪ ዝለዓለን ዝዓዘዘን ቦታ ዝሓዘ ምኻኑ ንኣምን። ዋላ 

እኳ ኣጽናቲ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኤርትራውያን ንኸጽነትን ኤርትራዊ ሃገራውነት ንኸዕኑን ዝከኣሎ ዘበለ ይጽዕር እንተሎ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ 

መንነት ክጠፍእ ከም ዘይክእል፡ ናይ ኤርትራውያን ጅግንነትን ትብዓትን ተደጉሉ ደኣ እንበር ከም ዘይጠፍአ እንብይታ እዞም ምዑታት ዙር 

ፈንቅል ዓቢ ምስክር ኢዩ። ንሕና ኣባላት ግዜያዊ ጽላል ይኣክል ካናዳ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ካብ ዝተራእዩ ዙራት ሃገራዊ  ኣገልግሎት 

ከም ዙር ፈንቅል ጌሩ ንስርዓት ኣጽናቲ ኢሳይያስ ዝመከቶ ከም ዘየለ ንኣምን። ኣጆኹም ኣባላት ዙር ፈንቅል ኣብ መትከልኩም ጽንዑ። ንሕና 

ኣብ ካናዳ ንርከብ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ጎድንኹም ኣለና። ኩሉ እቲ ካባና ዝጥለብ ሓገዝ ከነወፍየልኩም ድልዋት ከም ዘለና ንሕብረኩም። 

ኤርትራ ሃገርና ካብ’ዚ መስዋእቲ ኣሽሓት ጀጋኑ ኾንቱ ክገብርን ኤርትራውነት ንሓዋሩ ከጥፍእን ኢሉ ዝጽዕር ዘሎ ኣጽናቲ ውልቀ ሰብ ሓራ 

ኮይና፡ ብቕዋምን ሕግን ብፍትሕን ዲሞክራስን ትመሓደረሉ ግዜ ነዊሕ ኣይክኸውንን ኢዩ። ዓወትና ናይ ግድን ኢዩ ዓወት ንእንብይታ ጀጋኑ 

ዙር ፈንቅል። 

 

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንስውኣትና 
ምልኪ ይፍረስ ፍትሒ ይንገስ 
 

ካብ ግዚያዊ ጽላል ይኣክል ካናዳ 

 

ንሓርነት ብሓድነት  


