
19-07-2013 

 

መበል 12 ዓመት ፈስቲቫል ኤርትራውያን ኣብ ሆላንድ ላዕለዎት ልኡዃት መንግስትን ግንባርን ኣቶ 
የማነ ገብርኣብ ሓልፊ ፖሎቲካዊ ጉዳያት ህግደፍን ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ሚንስተር ጉዳያት ወጻአን 
ኢምባሲታት ሃገረ ኤርትራን ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኤሮጳን ኣባላቶምን ፡ ዕድመ ዘተገበረሎም ኣጋይሽ 
ኣዕሩኽ ኤርትራን  ዓሰርተታት ኣማኢት ኤርትራውያን ተቐማጦ ሆላንድ ኣብ ዝተረኸብሉ ዓርቢ ዕለት 
19/07/2013 ናይ ድሕሪ ቀትሪ ብድሙቕን ክብ ዝበለ መዓርግን ተኸፊቱ። 

ድሕሪ ዝኽረ ሰማእታትን ሃገራዊ መዝሙርን ኣቦመንመር ሃገራዊ በዓላትን ፈስቲቫልን ሆላንድ ኣቶ 
ኣሰፋው ታፍላ፡ ንመበል 12 ዓመት ፈስቲቫል ኤርትራውያን ኣብ ሆላንድ ኣመልኩቱ ናይ መኽፈቲ 
መደረ ኣስሚዑ።  

ኣቶ ኣሰፋው ኣብ መደርኡ ኣብ ትሕቲ መኸተና ድርዕና ስራሕ ክብርና ዝብል ቴማ ዝጅምር ዘሎ 
ንሰለስተ መዓልቲ ዝቕኒ መበል 12 ዓመት ፈልቲቫል ኤርትራውያን ኣብ ሆላንድ፤  ብብእዋኑ መልክዑ 
እንዳቐየረ  ኣብ ልዕለና ክወርድ ዝጸንሐ ዘይሕጋዊ እገዳን ተጻብኦን ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝነብር 
ህዝብን ምስ መንግስትና ኢድ ንኢድ ብምትሕሓዝ ሓቢርና ሓድነትና ኣደልዲልና ብምምካት ኣብ 
ዘፍሸልናሉ፤ በቲ ሓደ መዳይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ርእስና ንምኽኣል ብወፍሪ ወርሳይ ይክኣሎ 
ክካይድ ዝጸንሐ ልምዓታዊ መደባት ፈረ ኣብ ምሃብ  ኣበዝበጽሓሉ እዋን ይካየድ ብምህላዉ. ፍሉይ 
ይገብሮ ድሕሪ ምባል፡ ንሰለስተ መዓልቲ ዝቕኒ ፈስቲቫል ኩሉ ሃምናን ቀልብናን ምስ ሃገርናን 
መንግስትናን  ከምዘለና ዘርእን ኢሂን ሚሂን እንብሃለሉን ባይታ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ዝያዳ ሓድነትና 
ኣደልዲልና ንዘመጽእ እንተታት ድሉዋት ኮይና ንኽንወጽ እውን ዝሕግዝ እዩ ክብል ገሊጽዎ፡ ኣቶ 
ኣሰፋው ኣብ መጨረሻ መበል 12 ዓመት ፈስቲቫል ኤርትራውን ኣብ ሆላንድ ብኩሉ መልክዑ መዕሩግ 
ኮይኑ ንኽኸይድ ዝሰርሑ ሃገራውያን ድሕሪ ምምስጋን ሰናይ ቅነ ፈስቲቫል ክኾናልና ብምምናይ 
መደርኡ ድምዲሙ።  

ኣቶ ሰለሙን መሓሪ  ቆንስል ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሆላንድ  ብወግኑ ንፈስቲቫልና ተወሳኺ ድምቀት 
ንምሃብ ኣብ ሞንጎና ዝተረኸቡ  ላዕለዎት ሉኡዃት መንግስትን ግንባርን ኣቶ  የማነ ገብርኣብን ኣቶ 
ዑስማን ሰልሕን ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳ ዝመጽኡ ኢምባሲታት ሃገረ ኤርትን ኣባላቶምን  ካብ 
ኤርትራ ዝመጽአት ጉጅለ ኣባህሊ ዋልታን፡ ዕዱማት ኣጋይሽ የዕሩኽ ኤርትራን፡ ኤርትራውያን ተሳተፈቲ 
ፈስቲቫልን እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ድሕሪ ምባል፡ ጉዕዞ ሃገር ቀጻልን ሓደ ዝተወሰነ ምዕራፍ 
ዝይብሉን ደቂ ሰባት ዝጎዓዝሉ ረቂቅ ግን ክኣ ዘየቋርጽ ጉዕዞ እዩ፡ እዚ ደቂ ሰባት ዝጉዓዝሉ ጉዕዞ ድማ 
ንሓንቲ ሃገር ብኣወንታን ብኣሉታን ይጻልዋ ብኡ ድማ ይውሰን፡ ንሕና ኤርትራውያን ድማ  ጉዕዞና 
ጉዕዞ መኸተን ጽንዓትን ጉዕዞ ስራሕን ልምዓትን ስለ ዝኾነ መጻኢት ኤርትራ ብኣወንታ ዝተጸለወ ደቃ 
ክሳዶም ኣቕኒዖም ዝኸድላ ሃገር ክምትኸውን ኣየጠራጥርን ኢዩ ኢሉ፤ ኣቶ ሰለሙን ኣስዒቡ  እቲ ሓቂ 
እዚ ኮይኑ ብእነካይዶ ዘለና መኸትን ልምዓትን ከይተዛነና ቀጻሊ ክንሰርሕን ሃገር እትጠልቦ ከነማልእን 
ክምዝግባእ  ሓቢሩ፡ ኣቶ ሰለሙን ዘረብኡ ብምቕጻል መንግስቲ ኤርትራ ንዜጋታቱ ቀዳምነት ዝህብ 
ዕድላት ንግዳዊ ወፍሪ ብእኩብ ወይ ድማ ብወልቂ ክንጥቀመሉን ጡጡሕ ባይታ ኣንጺፉ ይጽውዕ ስለ 
ዘሎ ነዚ ዕድል እዚ ክንጥቀመሉ ኣዘኻኺሩ። ኣቶ ሰለሙን ብተወሳኺ ፡ ሃገር ንምምጻእን ንምውሓስን 
ዝሓለፉ ስማእታትና ዝገደፍዎም ስድራቤት ምሕብሓብን ምንባይን ንመንግስቲ ጥራሕ ዝግደፍ ዕማም 
ዘይኮነስ ንሕና እውን ከምዜጋታት ንሕልናና ዘቕስን ሓላፍነት ክንስከም ከም ዝግባእን ሎሚ 
ብምኽንያት እዚ ፈስቲቫል  ዳግማይ መብጽዓ ክንኣቱ ከምዝግባእ ተላብዩ፡ኣቶ ሰለሙን ኣብ መጨረሻ 



እዚ ፈስቲቫል ዕዉት ኮይኑ ንወጽእ ከይተሓለሉ ዝሰርሑ ኣባላት ሽማግለ ፈስቲቫልን ሃማድኤን 
ህግደፍን ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ሆላንድን ብምምስጋን መደርኡ  ደምዲሙ። 

 ልኡኻት መንግስትን ግባርን ኣቶ የማነ ገብርኣብን ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን  ብወከልቲ ዝተፈላለያ 
ማሕበራትን  ህዝብን  ተሰንዮም ንኽብሪ እቲ ጽንብል ተባሂሉ ንዝተቐረበ ምቑር ሕብስቲ ቆሪሶምን 
ሻምፓኝ ቶኪሶምን። 

ድሕሪ ሙቕራስ ሙቁር ሕብስቲ ኣብ ደገ ተወሊዶም ዝዓብዩ ዘለዉ ህጻናት ኤርትራውን ናብ መድረኽ 
ብምድያብ ፡ ኤርትራዊ ማለት ሓበንን ክብሪን ምዃኑ፡ኤርትራዊ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ብመንነቱ ኮሪዑ 
ክሳዱ ኣቕኒዑ ተሐቢኑ ዝነብር ህዝቢ ምዃኑ ዝገልጽ ብቲ ጸያፍ ግን ክኣ ሙቁር ላዛ ዘለዎ ልሳኖምን 
ምንቅስቓስምን ንትሰተፍቲ ምርኢት ኣቕሪቦም። 

መንእሰያ ህግደፍ (YPFDJ) እውን ብወገኖም ኣብቲ ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ዘቕርብዎ መደብ፡ ሃገር ካብ 
ተጻብኦ  ንምክልኻል ዕጡቓት፡ ሃገርና ብልምዓት ኣብ ዝበረኸ ደረጃ ንምብጽሓ ድማ ሕድሪ ተረኪቦም 
ኣብርክትኦም ከዕዝዙ ድሉዋት ምህላውም ዘንጽር  ድራማዊ ምርኢት ኣቕሪቦም፡ 

ኣብ መጨረሻ፡ ንፈስቲቫልና ተወሳኺ ድምቀት ንምሃብ ካብ ኤርትራ ዝመጽአት ጉጅለ ባህሊ ዋልታን 
ጉጅለ ባህሊ   ካብ ሆላንድን  ዝተፈላለየ ጣዕሚ ዜማ ዘለዎ ባህላውን ዘመናውን ሙዚቃ ብምቕራብ 
ንተሳተፍቲ ወጋሕ ትበል ለይቲ ከተላህይኦም ሓዲረን፡፡ 

መበል 12 ዓመት ፈስቲቫል ቀዳም 20 ሓምለ እውን ቀጺሉ ክውዕል እዩ፡  

ቀዳም 20 ሓምለ ኣብ ርእሲ እቲ ዝተፍፈላለየ መደባት ኩሉ ተሰታፋይ ብሃንቀውታ ዝጽበዮ ብላዕለዎት 
ልኡኻት መንግስትቲን ግንባርን ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርናን ዞባናን ዓለምን ኣተኩሩ ዝውሃብ ሰሚናር 
ከምዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ፡   

 


