ጸብጻብ
ጽንብል መዓልቲ ደቀንስትዮ
8 መጋቢት 2013
ኦስሎን ከባቢኣን
በዓል 8 መጋቢት ብቀዳም ዕለት 9 መጋቢት 2013 ኣብ ከተማ ኦስሎ ተጸምቢሉ ውዒሉ። ጥሙር መኸተና
ንሓርነትን ዕቤትን ኤርትራና ቁሩባት ኢና፡ ዕጥቅና ንምዕዛዝ ቃልስና ንማሕበራዊ ፍትሕን ጾታዊ ማዕርነትን ኣብ
ትሕቲ ዝብል ጭርሖ፡ ዝተጸንበለ ድሙቕ ተሳተፍቲ በዓል ሓጎሶም ገሊጾም። መንእሰያት ህ.ግ.ደ.ፍ. (YPFDJ)
ኣዳራሽ ንምስላም ብኣግኡ’ዮም ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም። ከምቲ ልሙድ ተወፋይነቶም፡ ሕጂ’ውን ዳሶም
ንምምዕራግ፡ ብዝለዓለ’ዮም ተቐሪቦም። ባዕላቶም ተጸዋዊዖም ንክብሪ ሃገር ዘንጸባርቕ ካብቲ ኣሎ ዝበሃል መጸባበቒ
መመሪጾም ኣዳራሽ በዓል ሰሊሞም። ስሉም ዳስ ንኣጎልጉሎት ድልው ኮይኑ ክትርኢ እንከለኻ፡ ዝተወለደ ኣሰር
ወለዱ ይረግጽ ከምዘሎ ሰለ እትርዳእ ዓቢ ሓበን እዩ ዝስምዓካ። ስለዚ ድማ በዓልና ሎሚ ዓመት’ውን በቶም
ዕንባባታትና’ዩ ዕንበባ መሲሉን ወቂቡን።
በዓል ንምጅማር እምብኣር፡ ሰዓት ክኽበር ስለ ዝግባእ፡ ብህሉዋት ተሳተፍቲ ልክዕ ሰዓት 17:45 ኣደ መንበር
ሃ.ማ.ደ.ኤ. ጨንፈር ኖርወይ ወይዘሮ ምልእተ ተወልደ ሰማእታትና ንምዝካር ብኽብሪ ዓዲማ። ብድሕሪ ዝኽረ
ሰማእታት ብወግዒ ምስ ከፈተቶ፡ መደብ’ቲ በዓል ብቅድመተኸተል ገሊጻ፡ ኣስዒባ ንህዝቢ ኣብ መኣዲ ጆባእ
ንኽብል ዓዲማ።
ኣደታት ከምቲ ልሙድ ባህለንን ለጋስ ባህርያተንን፡ ትሕዝቶአን ተኾልኪለን፡ ምስቲ ብሩህ ገጸን ኣብ ዳስ ክኣትዋ፡
ጠሚትካ ኣይትጸግበንን። ንዕዱማተን ብዝግባእ ከአንግዳ ምእንቲ፡ ኣቕዲመን ብዝገበረኦ ናይ ስራሕ ምክፍፋል
ገሊእን ኣቐዲመን፡ ገሊአን ድማ ዝጎደለ ክምልኣ፡ ጸኒሐን ብምምጻእ፡ ሞሶበን ብስፍሪ ቀሪበን።
ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ፡ ወትሩ ዕጡቓትን ለጋሳትን ተወዲኡና፡ ጎዲሉና፡ ውሒዱና ኢለን ኣይፈልጣን’የን።
ዘጽግብ ይቕርባ፡ እትዋት ከኻዕብታ፡ ይጽዕራ፡ ነቲ ሒዘንኦ ዝመጻ ህያባት ይኹን ዓይነት መግቢ ገዚአን
ይትቀማሉን፡ ይምገበኦን። ኩሉ ግዜ ንድሕሪት’የን ዝጥምታ፡ ነታ ገዲፈናኣ ዝመጻ ሓላል ሃገረን፡ ነታ ዓዲ ዘላ
ወገነን ክትምዕብል ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኢደን ክሕውሳ ይቃዳደማ። ብዘይካ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ
ከምዚ ትገብር፡ መን ኮን ትህሉ፧
እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ሃ.ማ.ደ.ኤ. (መደረ) ድሕሪ ድራር’ዩ ብወይዘሮ ምልእተ ተወልደ ቀሪቡ። ኣስዒቡ ድማ፡
ደገፍ መልእኽቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ጉዳያትን፡ ከምኡ’ውን ሃ.ማ.ደ.ኤ. ንኡስ ጨንፈር ኦስሎን ከባቢኣን
ብኣጋጣሚ በዓል 8 መጋቢት ረዚን መልእኽቲ ነቲ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም፡ ሃገረ ሽወደን ንዕለት 24 ለካቲት ኣብ
ዝወግሕ ለይቲ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ማእከል ኣዳራሻት ኤርትራውያን ብግብረ ሸበራውያን ነይ ቀቢጸተስፋን
ጽልኣትነብሰን ተርእዮታትን፡ ዝተፈጸመ ጸይቃዊ ተግባር፡ ዝኹንን መልእኽቲ ነይሩ፡ ንሕና ኤርትራውያን በዚ
ከም ዘይንስንብድን፡ ሕጂ’ውን ኣብ ጎኒ ወገናትና ደው ኢልና ንዝገጠመና እዋናዊ ተጻብኦታት ክንምክት ድልዋት
ከም ዘለናን፡ ከምኡ`ውን መንግስቲ ሃገረ ሽወደን ነቲ ኣብ ሕምብርቲ ከተማኣ ዝተፈጸመ ኣጸያፊ ስርሒት
ክትሓፍረሉን፡ ንገበርቲ እከይ ድማ ብቕጽበት ኣለልያ ኣብ ሕጊ ከተቕርቦም ኣትሪርና ከም ዝጸዋዕና ደጊምና
ንህዝቢ ኣቕሪብና። ህዝቢ ንኹሉ ዝቐረበ መልእኽትታት ይኹን ደገፍ መደረ ጽን’ሉ ክከታተል ድሕሪ ምጽናሑ፡
ኣለና ኣብ መስመርና፡ ንህሉው ተጻብኦታት ቁሩባት ኢና፡ ብዘስምዕ ድሙቕ ጨብጨባ ደገፉ ገሊጹ።
ቀጺሉ ዝሰዓበ ደገፋዊ ርእይቶታት ኢዩ ኔሩ። ብፍላይ ሓደ ካብቶም ገዳይም ኣባላት ህ.ግ.ደ.ፍ ዝኾነ ተኽለ
ፍቓዱ (ቶሪኖ) በዚ ኣጋጣሚ ሑቋፍ ዕንበባ ብምብርካት፡ ንኽብሪ ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ረዚን መልእኽቲ
ከመሓላልፍ እንከሎ፡ ንተወፋይነትን ሓርበኝነትን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ሓበን ኤርትራ’ዩ ክብል ገሊጽዎ።

ኩሉ ተሳታፋይ ነቲ በዓል ብሓላፍነት ኣበርክቶኡ ኣዕዚዙ ኣምስዩ። ፍስሃየ ተፋማርያም (DJ) ናይቶም ቀስቀስቲ
ወኒ ዝኾኑ ምሩጻት ሃገራውያን ድምጻውያን ደርፍታቶም መመሪጹ፡ ብፍላይ ንተቓለስቲ ደቂ ኣንስትዮ
ኤርትራውያን ብሓፈሻ ድማ ንሃገራዊ ክብሪ ዘዕዝዝ ደርፍታትን ዜማታትን ብምቕራብ ንህዝቢ ከደስት ኣምስዩ።
ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ፡ ብሓላፍነት ከም ዳሱ ብምርኣይ፡ ብርእሰ ተበግሶኡ ኣብ ምቕራጽ ቪድይን ምስናድ ዝና
ደቂ ሃገሩን ብተወፋይነት ጸሚዱ ኣምስዩ። ጉጅለ ሕድሪ፡ በቲ ልስሉሱን ሙዑዙን ጎሮሮኦምን፡ ንሃገራዊ ክብሪ
ዝድርዕ ኣለናልኪ ሃገረይ ብዘስምዕ ብዘለዎም ደርፊ ብምቕራብ ንህዝቢ ኣቋጻጽዮሞ።
ብኣጣቓላሊ ክረአ’ንከሎ፡ በዓል ንምድማቑን ንምዕዋቱን ክሳብ መፈጸምታ ናይቲ በዓል፡ ኩሉ ብተወፋይነት ሰሪሑ!
በዓልና ድማ፡ ኣብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ክሳብ ሰዓት 24፡00 ብዓወት ተዛዚሙ።

ወትሩ ዓወት ንሓፋሽ
ሃ.ማ.ደ.ኤ. ንኡስ ጨንፈር ኦስሎን ከባቢኣን።

