
 

ኤርትራውያን ደቀ-ኣንስትዮ ኣብ ደንማርክ 

ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀ-ኣንስትዮ ኣብዒለን 

ብዕለት 23 መጋቢት 2019 ኤርትራውያንን ከምኡውን ደቀ-ኣንስትዮ ካብ ካልእ ሃገራት: 

ብምኽንያት 8 መጋቢት ማዓልቲ ደቀ-ኣንስትዮ ኣብ ከተማ ኤስብያው ኣብ ደንማርክ 

ኣብዒለን::  ኣብቲ ዝተገብረ በዓል ታሪኽ 8 መጋቢትን ንምዕዋቱ ዝተኻየደ መሪር ቃልስን በዚ 

ዝስዕብ ጽሑፍ ተገሊጹ::  

 

 



 

8 መጋቢት፣ ቃንዴል ፍትሒኺሞ፡ ክትዕምብቢ ንበሪ 
 
ክቡራት ኣጋይሽ እንኳዕ ብዳሓን መጽኩም  
ሎሚ ኣብዚ ተኣኪብና ነዛ ክብርቲ ኣህጉራዊ ማዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ዓለም 8 መጋቢት 
ከምዚልና  ሓቢርና ከነብዕላ ብምኽኣልና እንኳዕ ናብዚ ኣብቅዓና ንብል። 
 
 
ሸሞንተ መጋቢት፡- ንውጹዓት ደቂ-ኣንስትዮ ዓለም፡ ካብ ናይ ጭቆናን ዓፈናን ስርዓታት ዝናገፋሉ 
ጎደና ሓርነት ዝኸፈተት፡ ሽግ ፍትሕን ሰላምን ዝወለዐት ዘይትድብዝዝ ቃንዴል’ያ። 
ኣብ ታሪኽ ዕለም፣ ደቂ ኣንስትዮ ንፈለማ ግዜ ብ 8 መጋቢት 1857 ኣብ ከተማ ኒዮርክ ንማዕረ 
መሰልን ንማዕረ ደሞዝን ንዝብል ጸዋዒት፣ ዝገበረኦ ሰላማዊ ሰልፊ፣ ብሓይሊ ፖሊስ 
ከምዝብርዕን ተግይሩ።፣ ብስንኪ’ዚ ውን ብዙሓት ካብኣተን ተጎዲአን። እንደገና ድሕሪ 51 
ዓመታት ማለት ብ 8 መጋቢት 1908, ደቂ-ኣንስትዮ ንዝኽርቲ ቅድሚ 51 ዓመታት ብሓይሊ 
ፖሊስ ዝተጓዕጸጸ ሰላማዊ ሰልፍ፣ ከምኡ ውን ናይ ምድማጽ መሰለን ንምርግጋጽን፣ ትሕቲ 
ዕድመ ዝኾና ህጻውንት ኣብ ትካላት ማእቶት ዝካየድ ምዝመዛ ጠጠው ክብል ዝጠልብ ሰላማዊ 
ሰልፊ  ብዓወት ኣካየዳ። 
 
ኣብ ዕለት 28 የካቲት 1909  ኣብ ኒዮርክ ብተብግሶ ሶሻልስት ፓርት ኣመሪካ ንዝኽር’ቲ ብደቂ-
ኣንስትዮ ብ1908 ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ብዝምልከት ዓቢይ ኣኼባ ተኻየደ። ኣብ ወርሒ 
ናሓሰ 1910 ኣብ ኮፐንሃውን (ደንማርክ) ዝተኻየደ ኣህጉራዊ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ዋዕላ ድማ፣ 8 
መጋቢት ዓለም ለኻዊ ማዓልቲ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ንኽትብዕል ተወሰነ። ድሕሪዚ’ዩ ኽኣ ኣብ 
ብዙሓት ሃገራት ነዛ ዕለት እዚ’ኣ ከም ዓለም ለኻዊት ጥራይ ዘይኮነስ፣ ሃገራዊ ናይ ባዓል 
ማዓልቲ ተቖጺራ ንኽትብዕል ውን ብምውሳነ ኣብ ዙሓት ሃገራት ብክብ ዝበለ ደረጃ ክትብዕል 
ትርከብ።   
 
እዛ መዓልቲ’ዚኣ፡ እተን ንፍትሕን ንማዕርነተን ዝተቓለሳ ዓወት ዝጎነኻላ፡ ጥዑይ ሕ/ሰብ ሃኒጸን፡ 
ሰላምን ርግኣትን ዝሰፈኖ ንምዕባለ ዝግስግስ ስርዓታት ዝተኸላ ደቂ-ኣንስትዮ ብቓልሰን 
ዝሕበናላን ዝኾርዓላን፣ መዓልቲ ክትከውን ከላ፡ አተን ገና ኣብ መስርሕ ቃልሲ ዝርከባ ድማ፡ 



ብዝያዳ ዝተብዓላ ሕሉፍ ቃልስታተን ገምጊመን ንቐጻሊ ዕማም ዝቕዪሳላ ዕጥቀን ዘትርራላ 
ዕዝዝቲ ዕለት’ያ። 
 
ባህሪ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ብመሰረቱ፡- ኣብቲ ንመሰረታዊ ማሕበራዊ ዕብየት  ዝካየድ ቃልሲ፡ 
ኣዝዩ ግዙፍ እጃም ዘለዎ ኣካል’ዩ።እዚ ማለት ድማ፡ ኣብቲ ፍትሓውን ምዕሩይን፣ ኢኮኖምያዊ፣  
ፖሎቲካዊ፣  ማሕበራዊ፣ ባህላዊ፣ ወዘተ ዓውደ መስርሓት፡ ንመሰረታዊ ለውጢ ኣብቲ ሕ/ሰብ 
ክውን ከግብር ዘኽእል፡ ወሳኒ እምነ ኩርናዕ ብምኻኑ እዩ። ብንጹር ኣዘራርባ፡ ቃልሲ ደቂ-
ኣንስትዮ ብቐንዱ፡ ፍትሒ፡ ደሞክራሲ፡ መሰል፡ማዕርነት ሰላምን፡ ማእከል ዝገበረ ቃልሲ ስለ 
ዝኾነ፡ መንሃርያ ኩልንትናዊ ብራኸን ብልጽግናን ሓደ ሕ\ሰብ’ዩ። ንክሳዳዊ  መሰረታዊ  
ለውጥን፡ ውሑስ ማሕበራዊ  ፍትሕን፡  ህያው  ንምግባር ዕላማ ዝገበረ ቃልሲ ውን’ዩ። ስለዚ 
እቲ ሕ\ሰብ፡ ንናይ ደቂ-ኣንስትዮ ማዕርነታዊ ናይ ረብሓን ስልጣንን ምምቕራሕ፡ ንኣድማሳዊ 
ርግኣትን ሱር-ተከል ማሕበራዊ ዕብየትን ምኻኑ ኣሚኑ ክቃለሰሉ ይግባእ። ብፍላይ’ኳ እቲ ኣብ 
ፍትሒ ዝኣምንን ንስለ መሰረታዊ ለውጢ ኣብቲ ሕ/ሰብ ዝጽዕትን፡ ቃልሲ ውጽዓት ደቂ-ኣንስትዮ 
ከም ተግባራዊ ናይ ፍትሓውነት መለለይኡ ገይሩ ክቃለሰሉን ፡ ኣብ ጎኑ 
ወጊኑ ምስ ዝስጉም ጥራይ’ዩ፡ ፍትሓዊ ዲሞክራስይዊ ቃልሲ ክዕውት ዝኽእል። 
 
ደቀ-ኣንስትዮ ኤርትራ፡- ከም ኣካል ውጽዓት ደቀ-ኣንስትዮ ዓለም መጠን፡ ካብ ናይ ዓመጽን 
መግዛእትን ስርዓታት ዝተፈርደለን ወጽዓን ጭቆናን ንምልቓቕ፡ ኣብቲ 30 ዓመታት ዝወሰደ 
ሃገራዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንሃገራዊ ሕቶን ማዕርነታዊ መሰለንን ብማዕረ ሰሪዐን፡ ቅናት  
ኣትሪረን ብምዕጣቕ ንቃልሲ ገጠመኦ። ንድርብ ቃልሲ ብድርብ መኸተ ብዝብል ቅዲ፡ 
ዕላማታተን ብማዕረ ወዲነን ብምሓዝ፡ ቓልሲ ንምዕዋት ብኣድራጋ ዕጥቂ ተትሓሓዘኦ። ኣብ 
ኩሉ መዳያት ናይ ቃልሲ፡ ምስ ኣሕዋተን ደቀ-ተባዕትዮ ብማዕረ ተሰሊፈን፡ ንብረተን፡ ኣካለን ፣ 
ሂወተን፡ ከፊለን ናጽነት ኣረጋጊጸን። ይኹን-ምበር መሰረታዊ ሕቶአን ክሳብ ዘይተመለሰ ቃልሰን 
ቀጻሊ ከኸውን ዘማትእ የብሉን።  

በዚ ኣጋጣሚ ክንብሎ ንደሊ፡- ዕድሜና ኣኽቢርክን ዝኽሪ ኣህጉራዊ ማዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ 
ብድምቀት ክሓልፍ ብንዋትን ንያትን ምስና ደው ዝበልክን ደግምና ነመስግን። 

ዓወት ንውጽዕቲ ጓል-ኣንስተይቲ አርትራን ዓለምን  

ውድቀት ንናይ ዓመጽን ዓፈናን ስርዓታት  

ዘልኣለማዊ ዝኽሪን መጎስን ንስዋኣትና 

 

 

 


