ደገፍ ንማዕበል ብርጌድ ንሓምዱ ኣብ ጽምብል ባሕቲ መስከረም ዲሲን ከባቢኣን

ERITREAN COUNCIL DMV

ጋዜጣዊ መግለጺ
ዋሺንግተን ዲሲን ከባቢኣን ንማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ድጋፋ ትገልጽ፣ ካብ 11 ሺሕ ንላዕሊ ናይ ገንዘብ
ሓገዝውን ተወፊ።
መበል 61 ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ንምኽባር ብደለይቲ ፍትሒ ዲሲን ከባቢኣን (ብኤርትራዊ ባይቶ ይኣክል
ዲ.ኤም.ቪ.) ዝተወደበ ጽንብል፣ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ጽንብላት ባሕቲ መስከረም፣ ደቀ-ኣንስትዮን ሕጻናትን
ዝበዝሕዎ፣ ምዉቅ ናይ ሕውነትን ናይ ቃልሲ መንፈስን ዝዓሰሎ ጽምብል/ፒክኒክ ኣብ መሪላንድ ብዕለት 09/10/2022
ተኻይዱ።
ኣብዚ ጽምብል፣ ካብ ዋሺንግተን ዲሲ፣ መሪላንድን ቨርጂናይን ጥራይ ዘይኮኑ ብርክት ዝበሉ ካብ ርሕቕ ዝበለ ከባቢታ
ዝመጹ ተቓለስቲ ንፍትሒ ዝተሳተፍዎ እውን እዩ ነይሩ፡፡
ካብ ፐንሲልቫንያ ኣብዚ ጽምብል ክሳተፍፍ ብዝመጹ በሃር ገጣማይ ሓው ኢስያስ ተወልደ (ዓደይ ኮታ)ን ሓብትና ብርኽቲ
ገብረህይወትን ግጥምታት ዝተሰነየ ዝደመቐ ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም ኣብ ርእሲ ምንባሩ፣ ንጅግንነትን መሰዋእትን ተቃልስቲ
ዝዝከርን ዘሞግስን መደረተት ዝተሰምዓሉ እውን እዩ ነይሩ።
እቲ ጽምብል፣ 4 ወለዶ ዝተስተፍዎ ብምንባሩ፣ እቲ ቃልስና ናይ ወለዶታተ እዩ ዝብል ኣምርን መንፈስን ጽቡቕ ገቢሩ
ኣንጸባሪቑዎ። ሕጻናት ንመለይን (ሰማያዊት ባንዳራ) ሃገራዊት ባንዴራን እንዳተደሰቱ ከንበልብሉ ምርእይ ፍሳሃ ዝፈጠረ ሰናይ
ጽምብል ተኻየደ፡፡
እቲ ዝነበረ መደራታትን ግጥምታትን፣ ክብደትን ሓደገኛነትን ዘለናዮ መድረኸ ዝተገንዘበን መንእሰያትና ኣብ ዘይምልከቶም
ውግእ ብምእታው ኣደዳ ሞትን ኣካል ምጉዳልን ይኾኑ ምህላዎም ብሓዘን ዘልዓለ እኳ እንተነበረ፣ እቲ ቀንዲ ኣርእስቲ ግን ኣብ
ኤውርጳ ብመንእሰያትና ዝተጎሃሃረ ብስም ብሪጌድ ንሓመዱ ዝፍለጥ ማዕበል ቃልሲ ዝነኣደን ዘድነቐን እዩ ነይሩ።
ተሳተፍቲ እቲ ጽምብል “ይሃምም’ሎ ይሃምም’ሎ ማዕበል ብርጌድ ንሐመዱ ይሃምም ኣሎ” በትብለ ፍትውቲ ናይ’ዚ
መድረኽ ናይ ቃልሲ ደርፊ ስነ ጥበባዊ ክፍሎ ይካኣሎ ተስንዮም ድሙቕ ጓይላ ድሕሪ ምክያድ፤ ነቲ ብግጥምን መደረን
ንብርጌድ ንሓመዱ ዘርአይዎ ደገፍ፤ አብ ልዕሊ እቲ ናብ ዓለምላኻዊ ይአክል ዘበርክትዎ ናይ ገንዘብ ሓገዝ፣ ካብ $11,000
ንላዕሊ ተወሳኺ ገንዝብ ብምውጻእ ሙሉእ ደገፍን ክብርን ንማዕብል ብርጌድ ንሓመዱ ብግብሪ ኣመስኪሮም።
ብተወሳኺ፣ ተሳተፍቲ እቲ ጽንብል ብርጌድ ንሓመዱ፤ ኣብ ዲሲን ከባቢኣን ክምስረት ዘለዎም ተስፋን ሃንቀውታን
ብምግላጽ፤ ኣብ ዝተአወጀሉ ግዜ ሙሉእ ደገፍን ምትሕብባርን ከገብሩ ቁሩባት ከም ዘለዉ አፍሊጦም፡፡
ብዚ ኣጋጣሚ፤ ነተን ብገንዘበንን ጉልበተንን ሙቁር መግቢ ዘቕረባ ደቂ አንስትዮ ዲሲን ከባቢአን ዓቢ ምስጋና ነቕርብ፡፡
ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ
ኤርትራዊ ባይቶ ይኣክል ዲ.ኤም.ቪ. /ኤርትራውያን ተቓለስቲ ፍትሒ ዲሲን ከባቢኣን
11 መስከረም 2022

