8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ
ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ብድምቀት ብዒሉ
ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ቀዳም 8 መጋቢት 2014 ናይ በይ ኤርያ ህዝባዊ ምንቅስቓስ -ዳዕሮ በይ ኤርያ- ብዘሰናደኦ
እንግዶት መሰረት፡ ብህቡባት ደቀ ኣንስትዮ ሙዚቀኛታት ተሰንዩ ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ብድምቀት ብዒሉ። እዚ በዓል’ዚ
ንታሪኻዊ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ብሓፈሻ፡ ንፍሉይ ጅግንነታዊ ተመክሮ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ፡ ንምዝካርን፣ ናይ ቀጻሊ
ቃልሲ ንያት ንምሕዳስን ዝዓለመ ነበረ። ኤርትራዊ ህዝቢ በይ ኤርያ ድማ ብልዑል ተሳትፎ ኣማዕረጎ። ብዘይካ’ዚ ንምሕዝነት
ንፍትሒ ኣብ ላይበርያ (Coalition for Justice in Liberia) ወኪላ ወይዘሮ ሎቪታ ቱብወ (Lovltta Tugbeh) ኣብቲ ብዓል
ተረኺባ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ላይበርያን ኤርትራን ምሕዝነታት ዘዕኩኽ ተሳትፎኣ ኣረጋገጸት።

ኣብ’ዚ ልዕሊ 200 ሚእቲ ዝግመት ህዝቢ በይ-ኤርያ ንዝኽሪ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ዝተኣከበሉ ምሸት፡ ዳዕሮ በይ
ኤርያ ዘሰናደኦ ናይ ድራር ዕድመ ድሕሪ ምቕራብ፡ ወግዓዊ መደብ ብኤርትራ ሃገራዊ መዝሙር ተኸፊቱ። ተሳትፍቲ በዓል ነዚ
ሃገራዊ መዝሙር’ዚ ጠጠው ኢሎም ኣሰንይዎ። ብድሕሪ’ዚ ተሳትፎ ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ሓርነታዊ ቃልስና ዘርኢ
ስእልታት ብስላይድ ሾው (Slide show) እናተራእየ ድምጻዊት ቨሮኒካ ሰሎሙን ልቢ ተሳተፍቲ ዝመሰጠ ኣውሎ ኣስሚዓ።
እቲ ኣውሎ፡ ንጅግንነት ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ዝዘከረ፡ ኣበራባሪ ኣነያቲ ብዝዀነ ኣቀራርባ ወኒ ተሳተፍቲ ንኽለዓል ዘበገሰ
ድንቀት ዝነበሮ ጀማሪ ምርኢት ኰነ።

ቀጺሉ ቃል ዳዕሮ በይ-ኤርያ ብወይዘሮ ኣስገደት ምሕረትኣብ ቀሪቡ። እቲ ዝቐረበ መደረ ብመሰረቱ ንሕሉፍን ሕልውን ሃለዋት
ደቂ ኣንስትዮ ዘንጸባረቐ፡ ንእንታይነትን፡ ትርጉምን ናይ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ፡ ዝገለጸ፡ ንህልዊ ጸገማትን ክግበር ዘለዎ
ዕማማትን ዝዳህሰሰ፡ ነበረ። ከም ዘለዎ ንኣንበበቲ ንምቕራቡ ድማ ኣብ ታሕቲ ናይ’ዚ ጸብጻብ’ዚ ቀሪቡ እንሆ።

ስዒቡ መድረኽ ንመደብ ባህላዊ ጸወታ ተገዲፉ። ተሳተፍቲ በዓል፡ በቲ ደቂ ኣንስትዮ ሙዚቀኛታት ዘርኣይኦ ብቕዓትን ክእለትን
ኣዝዩ ሕጉስ ኮይኑ ክሳብ ሰዓት ሓደ ወጋሕታ ክጻወት ሓዲሩ። ጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ኣዳራሽ ሓጎስን ደስታን ዝሰፈኖ ኮይኑ
ኣምስዩ።
እወ! “ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀ ኣንስትዮ - ብደቂ ኣንስትዮ” ዕዉት ክኸውን በቒዑ። ንእግረ መንገድና፡ ሙዚቀኛታት ደቂ
ኣንስትዮ ነቲ ተሳታፋይ ብባህላዊ ጸወታ ኣደኒቐንኦ ጥራይ ዘይከነስ፡ ብዓቕሚ ብክእለት፡ ብህቡብነት ብምምላኽ ናይቲ
መሳርያታት ኮነ ብምኡዝ ድምጺ፡ ኣስትምህሮ ሂበንኦ እየን። ኣብ ሃገራውን ኣህጉራውን መድረኽ ወጺኤን፡ ንሃገር ኮነ ንመላእ
ማሕበረሰብና ከውክላ ዝኽእላ ከም ዘለዋና፡ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣመስኪራ እያ።

ኣብዚ ከይተጠቕሰ ክሓልፍ ዘይክእል ድማ ክቡር ሙዚቀኛ ርእሶም ተስፋይ (ውዲ ኣፍሮ)፡ ካብ’ቲ መደብ በዓል ንክብሪ’ቲ
ዕለት፡ ኣይተርፍን ብማለት ነተን ህቡባት ደቀ ኣንስትዮና ኣሰንዩ ኪ-ቦርድ ብዝነኣድ ክእለት ክጻወት ምሕዳሩ፡ ነቲ ድምቀት
ድምቀት ነቲ ፍስሃ ድማ ፍስሓ ውሲኹሉ እዩ።
እዘን ብዓልና ንምምዕራግ ካብ ርሑቕን ቀረባን መጺኤን ምሳና ዝሓደራ ሙዚቀኛታት እምበኣር፡ ኣስማተን ስዒቡ እኖሆ።
ሰሃር ሚለር (Sahar Miller) (ሳክስፎን)

ኣዜብ ትስፋሚካኤል (ድምጻዊት)

ኣልማዝ በርሀ (ኪ ቦርድ)

ቨሮኒካ ሰሎሞን (ድምጻዊትን ክራርን)

ኤደን ካሕሳይ (ቫዮሊን)

ዮርዳኖስ ሰሎሞን (በይዝ ጊታር)
ምስ፣
ኣቶ ርእሶም ተስፋይ ወዲ ኣፍሮ (ኪ ቦርድ)

ዳዕሮ በይ-ኤርያ እዞም ስነ-ጥበባውያን ብዘርእይዎ ምትሕብባር ኣዝዩ ሕጉስ’ዩ።
ኣብ መንጎ ድማ ሸውዓተ ዓመት ዝዕድሜኡ ሻም ስብሓት እተባህለ ዕሸል ስነጥበባዊ፡ ሊን ኦን ሚ (Lean on me) እትብል ናይ
እንግልዝኛ ደርፊ ብምድራፍ ነቲ ብዓል ፍሉይ ድምቀት ሂቡዎ። ተሳተፍቲ ድማ ሓጎሶም ብጣቕዒት ገሊጾም ፍናን ሂቦሞ።

10 መጋቢት 2014
ስዒቡ ብዳዕሮ በይ-ኤርያ ዝቐረበ መግለጺ እኖሆ፡
ክቡራት ዕዱማትና እንቋዕ ደሓን መጻእኩም፡
ሎሚ 8 መጋቢት ንኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ንምዝካር ዳዕሮ በይ-ኤርያ ዝገበርናልኩም ዕድመ ኣኽቢርኩም ምሳና
ክተምስዩ ምምጻእኩም ሓጎስና ወሰን የብሉን። የቐንየልና።
ብዓልና ንምምዕራግ፡ ካብ ርሑቕን ቀረባን ኣብ መንጎና ተረኺቦም ዘለዉ ህቡባት ሙዚቀኛታት ብስም ህዝቢ በይ-ኤርያ ልባዊ
ምስጋናና ነቕርበሎም። የቐንየልና።
8 መጋቢት ኣህጉራዊት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ወትሩ ዓመት ዓመት ክትዝከርን ክትክበርን እንሆ መበል 104 ዓመት ኮይኑ። ደቂ
ኣንስትዮ ዓለም ድሑር ባህሊ ተሳዒሩ ማዕርነት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ኩሉ መዳያት ሕብረተሰብ ንምርግጋጽ ዉዱብ ቓልሲ
ዝኣወጃላ መዓልቲ እያ። ካብ ክቱር ወጽዓ ንምንጋፍ፡ ማዕረ ደሞዝ ንማዕረ ስራሕ፡ ማዕረ ዕድል ናይ ትምህርትን ስራሕን፡ ናይ
ምድማጽ መሰል ክሕሎ፡ ዕረፍትን ደሞዝን ኣብ ግዜ ጥንስን ሕርስን፡ ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ደው ክብልን ዝጠለባላ
መዕልቲ እያ። እዛ መዓልቲ እዚኣ ወጽዓና እነቃላሓላ ወትሩ ትዝከር ታሪኻዊት መዓልቲ’ያ።
ካብ 1910 8 መጋቢት ከም ዓለም-ለኻዊት መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ክትክበር ካብ ዝተወሰነትሉ ክሳብ ሎሚ ሂወት ደቂ-ኣንስትዮ
ብፍላይ ኣብተን ምዕቡላት ሃገራት ብዙሕ ተመሓይሹ እዩ ክበሃል ይከኣል’ኳ እንተኾነ፡ ምሉእ ማዕርነት ጓል ኣንስተይቲ ዘረጋገጸ
ሕብረተሰብ ክሳብ ሕጂ የሎን። ኣብ ሳልሳይ ዓለም ብሓፈሻ ብፍላይ ከኣ ኣብ ከም ሃገርና ኤርትራ ኸኣ ማዕርነትስ ይትረፍ
ንምስምዑ ዘደንጹ ዓለም ዘስካክሐ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮና ይፍጸም ኣሎ።
ኤርትራዊት ጓል-ኣንስተይቲ ከም ኣካል ሕብረተሰብ መጠን ምእንቲ መሰልን ማዕርነትን ተቃሊሳን ገና’ዉን ትቃለስ ኣላ። ኣብ ግዜ
ብረታዊ ተጋድሎና ኣይግዛእን ብምባል ብረት ዓጢቓ ኣብ ጎድኒ ኣሕዋታ ደቂ-ተባዕትዮ ኣንጻር ባዕዲ ተሰሊፋ እቲ ዝልዓለ ዋጋ
መስዋእቲ ከፊላን ሰንኪላን እያ። እታ ዘይተሰለፈት፡ ተጋደልቲ ዓንጊላ፡ ደም ዉጉኣት ሓጺባ፡ ኣብ ስለላዊ ስራሓት ቅያ ፈጺማ
ባዕዲ ብውሽጡ ከምዝቡኽቡኽ ጌራ። ኣብ ስደት ዝነበረት ድማ ዉርደትን ሕስረትን ናይ ስደት ከይኣኸላ ኣብ ፈቐዶ ሃገራት
ከዲማ፡ ዘወፈየቶ ዕዙዝ ንዋታዊ ኣበርክቶ ኣብ ምርግጋጽ ልዑላውነት ሃገርና ወሳኒ ተራ ኔሩዎ። ብዓቢኡ ድማ ኤርትራዊት ኣደ
ምሩጻት ደቃ ኸፊላ ወሊዳ ከም ዘይወለደት ኮይና።

ድሕሪ’ዚ ልዑላውነት ሃገርና ዘጓናጸፈ ተወፋይነታ፡ ሃገርና ፍትሕን ሰላምን ዝነገሳ ክትከውን ንሳ ድማ፡ ቅሱን ህይወትን ራህዋን
ምስ ህዝባ ከተስተማቕር ዓቢ ተስፋን ትጽቢት ነይሩ። እንነብሮ ዘሎና ሂወት ግን ከምኡ ኣይኮነን፡ ብኣንጻሩ በዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ
ጨካን መላኺ ስርዓት ተጠሊማ ኣደዳ ስደትን፡ ጥምየትን፡ ሕማምን፡ ድንቁርናን፡ ዓመጽን፡ ማእሰርትን፡ ሞትን ኰይና ትርከብ።
ሕሉፍ ሓሊፉ ሎሚ ጓል-ኣንስተይቲ ኤርትራ ኣብ በረኻታት ሲናይ ከም እንስሳ ተሓሪዳ ኩላሊታ ይሽየጥ ኣሎ። እታ ጭቆናን
ምዝመዛን መሪሩዋ ዝረኸበ ይርከበኒ ኢላ ክትስደድ ዝመረጸት፡ ኣብ ፈቐዱኡ ግዳይ ዓመጽን ዉርደትን ኮይና ንሓደጋታት
ተሳጢሓ ትርከብ። ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣብ ላምፐዱዛ ኣብ ዝተረኽበ ህልቂት፡ መንእሰይ ኤርትራዊት ኣደ እናጠሓለት ኣብ
ባሕሪ ሓሪሳ መዳሕንታ ከይተብትከ ምስ ህጻና ጠፊኣ። ካብዚ ዝኸፍእ የሎን። ሎሚ ኤርትራዊት ኣደ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዝብል
ምስምስ ደቃ ተመንዚዓ፡ ደቃ ተኣሲሮም ድሃዮም ዘይትሰምዓሉ ገጾም ዘይትርእየሉ ጸልማት ሂወት ትሓልፍ ኣላ። እታ
መንእሰይ’ዉን ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዝብል ሽፋን ኣይክትመሃር ኣይክትወልድ ክትዝምድ ኣብ ኢድ ሰበስልጣን ናይ ዓመጽ ግዳይ
ኮይና ተሪፋ። ብዘይካ’ዚ ኤርትራዊት መንእሰይ ምስ ኣሕዋታ ደቂ-ተባዕትዮ፡ ኣብ ክንዲ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ፈቐዶ ኣብያተማእሰርቲ ኣብ ኢድ ግፍዐኛ ስርዓት ህግዲፍ ትሳቐ ኣላ። ሎሚ ሕሰም ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራ መላእ ሕብረተሰብ ዓለም
ፈሊጡዎ ጥራሕ ዘይኮነ የእውየላ’ሎ።
ንሕና ኤርትራውያን ከም ዓለምና ነዛ ታሪኻዊት ዕለት ዓመት ዓመት ካብ ነብዕላ ዓመታት ኮይኑ። ንሕና እቶም ንፍትሕን ሰብኣዊ
መሰላትናን ንቃለስ ዘሎና ጥራሕ ዘይኮነ ባዕሉ እቲ ጥንቂ ሕስረትን ውርደትን ጓል-ኣንስተይቲ ኤርትራ ዝኾነ ስርዓት ኣብ ኣስመራ
ከምኣመሉ ከብዕላ እዩ። ብረድዮን ቴለቭዥንን ድማ ሰራሒት ቅያ ክብል ክውዕል’ዩ። እቲ ኣዝዩ ዝገርምን ዘሕዝንን ከኣ እቲ
ንሽሙ “ሃገራዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ” ዝበሃል ኣብ ክንዲ ንመሰል እታ ኣብ ሳዋ ሰበስልጣን መጻወቲ ጌሮማ ዘለዉ
መንእሰይን፡ ደቃ ተመንዚዓ ዘላ ኣደን፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ትማስን ዘላ ሰራሒት ቅያ መቃልስተንን ዝጣበቕ “ንሕና ንሱ፡ ንሱ
ንሕና” ክብል ክውዕል’ዩ።
ገለ ኣብ ስደት ካብ እንርከብ ደቂ-ኣንስትዮ ድማ ካብ’ቲ ጨቛኒ ስርዓት ርሒቕና፡ ብዝተዓቖብናሎም ምዕቡላት ሃገራት ዝወሃበና
ሰብኣዊ መሰላት እናኣስተማቐርናን ደቅና ሓቚፍና ብሰላም እና ኣዕበናን እናኣምሃርናን ነቲ ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ዝጭቁን ዘሎ
ገፋዒ ስርዓት ንዋታውን ሞራላውን ደገፍ እናሃብና ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ንምብዓል ኣብ ዝተኽሎ ጓይላ ክንስዕስዕ
ክንሓድር ኢና። እዚ ግን ጥልመት ነታ ትጭቘን ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ጥልመት ንገዛእ ርእስና እዩ።
ንመራሕቲ “ሃገራዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ”ን ነተን ኣብ ዝጥዕመን እና ነበራ ደቀን ሓቊፈን ጓይላታት መላኺ ከድምቓ
ዝሓድራ ኣሕዋትናን፡ 8 መጋቢት ምኽንያት ብምግባር ወያ ሰራሒት ቅያ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ እያ ዘላ፤ ክማጐታላ። መንእስይ ኣብ
ኢድ ሰበስልጣን ብዓመጽ ትሳቐ ኣላ፤ ክጣበቓላ። ካብ ጭቆናን ምዝመዛን ስርዓት ህግዲፍ ክትሃድም ኣብ ፈቐድኡ ከም ኣቕሓ
ትሽየጥን ትልወጥን ዘላ፤ ክሓታላ ነዘኻኽረን።
ንሕና ድማ፡ ሎሚ 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ክነኽብር ከሎና፥




ሕሉፍ ተመኩሮና እንመዝነላ፡ ኣብ ዓለም ክሳብ ሕጂ ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወታት እናኣምስገና፡ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ
መሰልና ክረጋገጽ ቃልስና ክሓንን መብጽዓ እንኣትወላ መዓልቲ ክትከውን፣
ኣብ ክንዲ’ታ ኣብ ባሕሪ ድራር ዓሳ ትኸውን ዘላን፡ ኣብ ፈቐዶ በረኻታት ጅሆ ትተሓዝ ዘላን፡ ኣብ ፈቐዶ ቤት
ማእሰርትታት ሰብኣዊ መሰላታ ትገሃስ ዘላን፡ ኣብ ዓለም ድምጻ ክስማዕ ክነእውየላ ቃል እንኣትወላ መዓልቲ
ክትከውን፣
ጭቆናን፡ ሕሰምን፡ ደቂንስትዮ ኣብ ኤርትራ ከብቅዕ፡ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ፡ ክሰዓርን፡ ሓራ ህዝቢ ክህንጽን ስለ
ዘድሊ፡ ከምቲ ናይ ግዜ ብረታዊ ተጋድሎ፡ ሕጂ’ውን ብምሉእ ዓቕምን ሕልናን፡ ኣንጻር ጨቛኒ ስርዓት ህግደፍ ከም
ህዝቢ ተጠርኒፍና ክንሓንን ዋናታት ጉዳይና ክንከውን ብናህሪ እንብገሰላ መዓልቲ ክትከውን ይግባእ።

ብዘይተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ ዝትከል ዲሞክራሲ የሎን። ፍርቂ ሕብረተሰብ ኢና። መሰልና ዘይሕሉ ሕብረተሰብ ብባህርያቱ
ፍትሓዊ ክኸውን ኣይክእልን። ብመሰረቱ ሕቶና ሕቶ ሰብኣዊ መሰል’ዩ። ስለዝኾነ ኸኣ መሰል ደቂ-ኣንስትዮ ብቓልሲ ደቂኣንስትዮ ጥራሕ ኣይኮነን ዝዕወት። ንመሰልክን ባዕልኽን ክትቃለሳ ኣሎክን ክበሃል ይስማዕ’ዩ። ንመሰልና ዘይቃለስ ንፍትሒ
እቃለስ ኣለኹ ክብል ኣይክእልን። ኩሉ ደላይ ፍትሕን ዲሞክራሲን እጃሙ ዘበርክተሉ’ዩ። ዲሞክራሲ ህዝቢ ዝመሓደረሉ ኣገባብ
ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ዉልቃዊ ሂወትና እንነብረሉ ባህሊ ክኸውን ይግባእ። ወጽዓና ምስ ሓደ ስርዓት መጺኡ ምስ ሓደ ስርዓት
ዝጥፍእ ኣይኮነን። ጠንቂ ምግሃስ መሰልና ድሕረትን ድንቁርናን እዩ። ባህላዊ ድሕረትና ክሰርጽ ወለዶታት ዝወሰደ ኮይኑ
ክድምሰስ’ዉን ወለዶታት ክወስድ’ዩ። ብመሰረቱ እቲ ድሕረትን ድንቁርናን ከኣ ኣብ ኩልና’ሎ። ስለዚ ኩልና ኣንጻር ድሑር
ኣተሓሳስባና ብትብዓት ክንቃለስ ንለዓል።
ህዝቢ በይ-ኤርያ ክሳብ ሕጂ ዝሃበና ደገፍ ብሓፈሻ ብፍላይ ከኣ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ክነብዕል ዝተገብረልና ሞራላውን
ንዋታውን ሓገዛት እናኣመስገና፡ መጻኢ መደባት ዳዕሮ ንምዕዋት ብዝያዳ ክሳተፍ ንጽውዕ። የቐንየልና።
ጽን ኢልኩም ስለዝሰማዕኩምኒ የምስግን።

ብዘይ ተሳትፎና ዝትከል ዲሞክራሲ የሎን!
መሰል ጓል ኣንስተይቲ ብዲሞክራስያዊ ቓልሲ ክዕወት’ዩ!
ክብርን ሞገስን ንስዉኣትና!
8 መጋቢት 2014

