
                             ኤርትራውያን ነባሮ ከተማታት                                                         
ዱስልዶርፍ፡  ቩፐርታል፡ ሙንሽን ግላድባኽ፡  ክረፈልድን  ከባቢን                                      

ብሩራዊ  እዮቤልዩ  ዕለተ ናጽነት ሃገሮም                                                    
ኣብ ከተማ ዱስልዶርፍ  ብሓበንን ብዉዕዉዕ  ሃገራዊ መንፈስ ጸምቢሎም  
  
ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማታት ኖርድ ራይን ቨስትፋለን ሃ/ጀርመን ብዕለት 21. 06. 2016 ኣብ ከተማ ዱስልዶርፍ  ርብዒ ዘመን ኣብ መኸተን ልምዓትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ሰፊሕ ምድላዋት ኣካይዶም ብሃረርታ ዝጽበይዋ ዝነበሩ ዕለተ ጽምብል ብሩራዊ እዮቤልዩ ናጽነት ዝፈትውዋን ዘፍቅርዋን ዝሕበኑላ ብሉጻቶም ሰማእታት ዝኸፈሉላ ሃገሮም ኤርትራ  ብዉዕዉዕን ምዉቕ  ሃገራዊ መንፈስን  ኣኽቢሮሞ ዊዒሎም።   
መደብ ጽንብል ብዝኽረ ሰማእታትን ብተመሃሮ ቋንቋ ኣደ ማሕበረኮም ዱስልዶርፍን ቩፐርታልን ተሰነየ ሃገራዊ መዝሙርን  ብድሕሪ ምክፋት፡ ካብ ተፈላለያ ከተማታት ተወዲቦም ዝመጹ ነጋዶ ብምዕሩግ ሃገራዊ ባህሊ ኣገጋባብ ባንዴራ ኤርትራ  እናኣምበልበሉን እናድበሉን  ናብቲ ውቁብ ዳስ መብዓሊ ብሩራዊ እዮቤልዩ ናጽነቶም ኣብ ዝኣተውሉ፡ እቶም ባህሎምን ክብሪ ሃገሮምን ቀዳምነት ዝሰርዑ ሃገራውያን ነባሮ ከተማ ዱስልዶርፍ ድማ ንኣጋይሾም  ብዓቢ ክብሪን እልልታን ጣቕዒን ተቐቢሎም ኣብቲ ወግዓዊ መደብ ኣተዉ።  
ብመጀመርያ ኣቦ መንበር ማሕበረኮም ከተማ ዱስልዶርፍ ኣቶ ሃይለ ወልደየሱስ ንኽቡራንን ክቡራትን ተሳተፍቲ ጽምብል ብሽም ኤርትራዊት ማሕበረኮም ከተማ ዱስልዶርፍ ናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኩምን ብድሕሪ ምቅራብ ካብ ኢምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ተላእከት መግለጺ ብሩራዊ እዮቤልዩ ናጽነት ኤርትራ ኣንበበ። ነቲ ብዓል ክዉንን ምዕሩግን ንክኸውን  ተዋስ ኡ ኣባላት ውዳቤታት ውልቀ ሰባት ነባሮ ኖርድራይን ቬስትፋለን ብፍላይ ድማ ነብሮ ከተማ ዱስልዶርፍ ዘመስገነ ኣቶ ሃይለ፡ ንተሳተፍቲ ብዓል ድማ ውሁድን ርሑስን ቅነ ናጻነት ንኹነሎም ዕዙዝ ምንዮቱ ገለጸ።    
መንእሰይ ወ/ት ኣይዳ ተስፋስላሴ ብወገና ንመልእኽቲን መግለጺ ብሩራዊ እዮቤልዩ ናጽነት ኤርትራን ቃል ሽማግለ ማ/ኮም ከተማ ዱስልዶርፍን  ብቕንቋ ጀርመን ኣቕረበት።  
ስዒቡ  ብምኽንያት ብሩራዊ እዮቤልዪ ሃገራዊ ጽምብል ንኢምባሲ ሃገረ ኤረትራ ወኪሉ ኣብቲ በዓል ዝተረኽበ ኣባል ኢምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ጀርመን መንእሰይ ኣቶ ተድሮስ ጐይትኦም ኣብ ዘቅረቦ ቃል ኣብ ሃገራዊ ቃልሲ ቅድሚ ናጽነትን ብድሕሪኡን እጃሞም ዘወፈዩ ንኽቡራትን ክቡራንን ሓርበኛታት ወለዲ ዝስምዖ ሓበን ብድሕሪ ምግላጽ፡ ንመንእሰያት ዘተባብዕ ምዕዶን ፡ ብሃገር ደርጃ ንዝጽበዮም ዕማማትን ሓላፍነትን ድላዋት ንኽኾኑ ተላበወ። ቀጺሉ  ኣቶ ቴድሮስ ንመንእሰያት ኣቶኪሩ፡ ቀዳማይ ሓላፍነትና ሃገርና ብቑጠባን ዓቕምን ከነሕይል ኮይኑ፡ እዚ ድማ ኩልላህና መንእሰያት ኣብ ደገ እንርከብ ሃገራውነትና ኣዕዚዝና ፍልጠታዊን ቁጠባዊን ዓቕምታትና  ከነሕይል  ቀደማይ ተልእኮና እዩ ክብል ረዚን ለበዋ ኣቕረበ።         
ቀጺሉ ኣባላት መንእሰያት ኖርድራይን ቬስትፋለን ተዳለወ ካብ ቃልሲ ቅድሚ ናጽነት ክሳብ ፍጻሜታት ናይ 25 ዓመት ዘርኢ ናይ ቪድዮ ጸብጻብ ተዳለወ ንተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረበሉ ፡ መንእሰይ የማነ ብርሃነ ንሕና መንእሰያት ደቅኹም ድቅኹም ደቂ እቶም ጀጋኑ ብሉጻት ከፍሎም ኽብርን ሃብንን ዝሃቡና ብምዃና ዓቢ ሓበን ይስምዓና። ብሃገር ደረጃ ካባና ዝድለ ዘበለ ድማ ድልዋት ምዃናን ኣብ ጎንኹም ከምዘሎና ብምርግጋጽ ፡ ነዛ ነቕርባ ዘሎና ሓጻር ጸብጻብ ንኽትከታተልዋ ክብል  ነተሳተፍቲ በዓል ብኽብሪ ዓደመ። እቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ድማ ንመደብ በዓል ዓቢ ድምቀት ሃቦ።    



ሽማግለ በዓል ነቲ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዝቐንዐ ቀጻሊ  ተጻብኦታትን ፍሕሶታትን  ፈጠራዊ ክስን ጸለመን  ኣመልኪቱ ሕጂውን ተቓውሞና ከነስምዕ መሰልናን ሃገራዊ ግዳታናን ብቐንዱ ከኣ ሕድሪ ሰማእታትና  ስለ ዝኮነ ፡ ኣብ ተዳልዩ ዘሎ መደብ  ፔትሽን ተሳታፍነቶም ብምዕዛዝን  ኣብቲ ብዓለም ደርጃ ንዕለት  
21.06.2016  ኣብ ከተማ ጅኔቭ፡ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ   ንዝካየደ መደብ ሓበረታ ሃበ።      ንኽብሪ ብሩራዊ እዮበልዩ ምዕሩግ ሕብስቲ ናጽነትን (celebration cake) ብምቑራስን  ብክብርታትና ተስለመ ሻምፓኝ ምቱካስን: ብካብ ኩለን ወከልቲ ሃገራውያን ሓይልታትን ጉጅለታትን ከተማታት ብዝተዋጽኡ ብምዉቁቕ ሃገራዊ ስምዒት ብውዕዉዕ ጣቕዒትን ተሰነየ ሓያል ሃገራዊ መንፈስን ፡በቲ ብወናማት ስነጥባባውያን መንእሰያት ተሰነየ  ዉዕዉዕን መሳጢን  ባህላዊ ሃገራዊን ዘመናዊ ሙዚቃን ሳዕስዒትን ብምዝንጋዕን ነቲ  ብዓል ዓቢ ግርማን ድምቀትን  ብምሃብ ፡ መደብ ወግዓዊ ጽምብል ብሩራዊ እዮቤልዩ ናጽነት ኤርትራ ኣብ ጀርመናዊት ከተማ ዱስልዶርፍ ብዓወት ተዛዚሙ። ውሁድን ዕዉትን ቅነ ብሩራዊ እዮቤልዩ  !                                                                                 
ዘልኣለማዊ ዝኽሪን ክብርን ንሰማእታትና                                                                                         
ወትሩ ዓወት ንሓፋሽ                                                                                                    
ሽማግለ ማሕበረኮም ከተም ዱስልዶርፍ                                                         ዕለት 22. 06. 2016                            


