
ኦክላንድ ካሊፎርንያ ፡ ጸብጻብ  ሰለማዊ ሰልፊ ኣንጻር ፈስቫል ህግደፍ  

እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ካብቶም ብፍቓዶም ንሕልንኦምን እንታይነቶም ዝሸጡ ኤርትራውያን  ገንዘብ ንምምንዛዕ ዝኾነ ፈስቲቫል ህግደፍ 

ኣብዘን ዝሓለፋ ቀዳመ ሰንበት ውን ኣብ ኦክላንድ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርንያ  ተኻይዱ ነይሩ።  ሓቅነት  እዚ ሓበሬታ ዘረጋገጹ 

ኤርትራውያን ናይ ለውጢ ሓይልታት ከኣ  እዚ ሓበሬታ ካብ ዝተሰምዓሉ ግዜ  ኣትሒዞም  ንኽምክትዎን፡ ናይ ተቓውሞ ድምጾም 

ንኸስምዑን  ነቲ ስራሕ እተዋሃህድ  ሽማግለ ብምቑም  ክነጣጠፉ ቀንዮም።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ፈስቲቫል ህግደፍ ካብቶም  ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ከባቢ ዝተኻየዱ  ፈስቲቫላት ፍሉይ ዝገብሮ ሓደ ሓቂ ነይሩ፡ ንሱ 

ከኣ ህግደፍ  ከይፈተወ  ስዕረቱ  ዝተኣማነኡ ኣጋጣሚ ምንባሩ እዩ። ካድረታት ህግደፍን መንእሰያት ህግደፍን  እቲ ፈስቲቫል ዝካየደሉ 

ግዜን ቦታን ብወግዒ ከይሓበሩ ክሳብ ጽባሕ እቲ ዕለት እዮም  ጸኒሖም ። ነዚ ክገብሩ ዝገደድዎም ክልተ ምኽንያታት ኣለው። እቲ 

ቀዳማይ ነቲ ደለይቲ ፍትሒ ከካይድዎ ዝወጠኑ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንምፍሻል ክኸውን ከሎ፡ እቲ ካልኣይ ከኣ ነቶም  ክሳትፍ ይኽእሉ 

‘ዩም  ዝበልዎም  እሙናት  ኣባላቶም  ‘ውን እምነቶም  ኣብ ምልክት ሕቶ ስለዘእተዎ እዩ።  እንተ ኾነ ግን ሳላቲ  ኣውሃሃዲት ኮሚተን  

መሪሕነት  ኤርትራውያን ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ በይ ኤርያን ዘካየድዎ ንኡድ ስራሕ  ደልይቲ ለውጢ፡  ፈስቲቫል ህግደፍ 

ዝካየደሉ ቦታ ኣዳቂቖም ንኽፈልጡ ኣይሓርበቶምን።  ስለዝኾነ ከኣ ከምቲ ዝመደብዎ ንህግደፍ ኣብቲ ናይ ዳንኬራን ሓሶትን በዓል 

ብትሪ ንኽብድህዎ ምድልዎቶም ዛዚሞም ኣብ ኣፍደገ ናይቲ ናይ ዕርበት ድግሶም ዝካይድሉ ዝነበሩ ቦታት ፈትንፊት ገጢሞም።  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



እቶም ካብ ስያትል፡ ሳንድያጎ፡ ሎስ ኣንጀለስ፡ ኣብ በይ ኤርያ ዝርከባ ዝተፈላለያ ከተማታትን  ዝመጹ ናይ ለውጢ ሓይልተት ቀዳም 

ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ መበገሲ ቦትኦም ድሕሪ ምርኻብ፡፡ “ሓውኻ ኣበይ ኣሎ”፡ “ኣፍትኻ ኣበይ ኣላ” ዝብል ጽሖፍ ዝተለጠፎ ጻዕዳ 

ማልያ ብምልባስ  ነቲ ዕለት ዘንጸባርቑ ጭሩሖታት፡ ባንደራታትን፡ ብምሕንጋጥ፡ “ሕልናኹም ኣበይ ኣሎ”፡ “ንሕና ምስ ህዝብና፡ ህዝብና 

ምሳና”፡ “ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቃንዛ፡ ኢሳያስ ኣብ ቃሬዛ”፡ “ህግደፍ ንዕርበቱ፡ ህዝብና ናብ ክብረቱ” ዝብሉን ካልኦት  ኣብ ኤርትራ 

ውልቀ ምልኪ ኣኽቲሙ ዲሞክራሲ ክነግስ ዝጽውዑ ዝተፈላለዩ ጭርሖታት  እንዳ ጨርሑ ናብቲ ህግደፍ ናይ ቀትሪ መደባቶም 

ዘካይድሉ ዝነበሩ ቦታ በጽሑ። እቶም ብፍርሒ ተጎቢጦም ዝቐነዩ ካድረታት  ህግደፍ ከኣ ፡ ነቲ ብዓውታ ተቓውምኡ ዘስምዕ ዝነብረ 

ሓይሊ ምስ ርእዩ ነቲ ኣፍደገ  ናይቲ ቀጽሪ ብምዕጻው ብኡን ብኡ ነታ ኣዳልዮማ ዝጸንሑ ሙዚቃ ዓው ኣቢሎም ብምውላዕ  ነቲ 

ደልይቲ ፍትሒ ዘስምዕዎ ዝነበሩ ረዘንቲ ጭርሖታት ክዕግትዎ ግዜ ኣየጥፊኡን። እንተኾነ ግን ድሕሪ ሓጺር ግዜ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ 

ናብቶም ጸጥታ ዘኽብሩ ዝነብሩ ፖሊስ ስለዝጠርዑ እቲ መጉልሒ ድምጺ ከምዝእለ ኮይኑ፡ ነዚ ዕድል መርሓባ ብምባል ከኣ እቶም 

ንስለ ህዝቦም ብዓውታ ነዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ምልካዊ ስርዓትን ደገፍቱን ዝኹኑኑ ዝነብሩ ደልይቲ ለውጢ ስምዒቶምን ሞራሎምን ክብ 

ብምባል ንካድረታት ህግደፍን ፡ እቶም ብዘይካ ጽላሎቶም ካልእ ክርእዩ ዘይክእሉ ደገፍቶምን ሕፍረት ተጎልቢቦም ከም ዝኣትውን 

ዝወጹን ብምግባር፡ ሞራልን ስምዒትን ህግደፍ ባይታ ከም ዝወድቕ  ገረሞም።  እቲ ሰዓት 12፡00 ድ.ቀ ዝጀመርዎ ቀዳማይ ክፋል 

ሰለማዊ ሰልፎም ዛዚሞም ድማ ናብቲ ምሳሕ ተዳልይሉ ዝነበረ ኣዳራሽ ብምካድ ተመሲሑምን፡ ነቲ ዝተኻየደ ንጥፈተት ገምጊሞምን።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ብድሕሪ ‘ዚ ሰዓት 6፡00 ድ.ቀ ናብቲ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ክካየድ ዝውዓለ ሰለማዊ ሰልፉ ክግበረሉ ዝተመደበ ኣብ ሪችሞንድ ዝርከብ 

ሞሞርያል  ኣውዲቶርዩም ዝተባህለ ኣዳራሽ  ብምኻድ፡ ነቶም በብዕለቱ ኣብ ማእከላይ ባሕር፡ ምድረበዳ ሳህራን፡ ካልእ ቦታትን 

ዝሃልቁ ዘለው ኤርትራውያን ዝውክል ናይ ሬሳ ሳጹን ብምቕማጥ፡ ከምቲ ክገብርዎ ዝውዓሉ ዝተፈላልዩ ከቢድ መልእኽቲ ዘለዎም 

ጭርሖታት ብዓውታ ብምቅላሕ  ንህግደፍን ደገፍቶምን ከም እንደገና ሞራሎምን ምስሎምን ባይታ ክምዝዘብጥ ብምግባር፡ ነቲ 

ብምሕዳር ከተማ ዝተዋህቦም  ካብ ሰዓት 9 ድ.ቀ ንንየው ድምጺ ኣፍቀድን ዝብል መምርሒ ብምትጋብር ናይ ሓደ ስዓት ናይ ሽምዓ 

መብራህቲ ብምግባር  ሰዓት 10፡00 ድ.ቀ   እቲ ንሳምንታት  ዝተዳለውሉ  ሰናይ ስራሕ ብምዝዛም  ነናብ ቦቲኦም ብሰላም ተብሊሶም። 

 

 



እዚ ትማሊ ቀዳም ዝተኻየደ ሰለማዊ ሰልፊ ደጊሙ ዘረጋገጹ ሓቂ እንተ ሃልዩ፡ ሓቢሩ ውሁድ ቃልሲ ዘካይድ ሓይሊ ኩሉ ግዜ ዕውት 

ስራሕ ከም ዝሰርሕ እዩ። ነዚ ሓቂ ብምርዓም ከኣ ኤርትራውያን ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ቤይ ኤርያ ምስ ኩሎም ከምኡ ዝኣምሰሉ 

ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ካላኦት ክፍልታት ዓለምን ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ናይ ሓባር ዕላማ ክሰርሕ ምዃኑ እንደገና  ብምርግጋጽ ፡፡ 

ነቶም ድኻሞምን ግዜኦምን ከይ ጸብጸቡ ካብ ስያትል፡ ሳንድያጎን ሎስ ኣንጀሎስን ዝመጹ ደልይቲ ለውጢ ልዑል በዚ ኣጋጣሚ 

ምስጋኒኡ ይገልጽ፡፡ ነቶም ነዚ ዕዉት ስራሕ ዘወሃሃዱ ኣባልት ሓይሊ ዕማምን ኩላቶም ደልይቲ ለውጥ ነበርቲ በይ ኤርያን ከኣ  

ኣጆኹም ኣጆና ዓውትና ቀሪቡ እዩ እንዳበልና ፡ ከም ወትሩ ደገፍኩምን ምትብባዕኩምን ከይፍለየና ብልቢ ንምሕጸነኩም።  

 

ኤርትራውያን ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ቤይ ኤርያ 

ካሊፎርንያ  

18 ነሓሰ 2014  

 

 

 


