
           

  

ውዕሎ  መኸተ
                                      ተቐማጦ

ዕለት  

 
ክቡራትን  ክቡራንን  ደለይቲ  
  

ብመሰረት  እቲ  ሽማግለ
ንመላእ  ኤርትራውያን  ብሓበራ
ይኣክል  ጸዋዒት  ብዕለት  
መንእሰያት  ከምኡ`ውን  ዓበይቲ
ድሙቕን  ኣኼባ  ኣብ ከተማ  
ኣኼባ  ብመዝሙር  ስውኣት  
ኤርትራ  ብ 1975  ዓ.ም.ፈ ተደሪሳ
መምህር  ሰሎሞን  ገ/ወልድ
ብምዝማር  ተኸፈተ። ቀጺሉ  
ተስፋይ፡ ወ/ሮ  ለምለም  መሓመድን
እንቋዕ  ደሓን  መጻእኩም  ቃል
ፕሮግራም  ኣኼባን  ገለጹ።  

ኣስዒቦም  ከኣ  ኣብዚ
ሥርዓት  ህ.ግ.ደ.ፍ  ኣብ  ውሽጢ
ዝኸይድ  ዘሎ  ጭኮናን  ስቓይን
መፍትሕ  ምርጫና  ንፍርሕን  
ኣብ ሥራሕ  ምስ  እንጽመድ   
ኣብዚ  ኣኼባ  ካብ  ተሞክሮኦምን
ኣስተምህሮ  ዝህቡ  ኤርትራውያን
ዝተታሕዘሎም  ኣቶ  ብርሃነ
ክፍሎም (ዋዕሮ  ኤርትራ)  ካብ
ካብ  ዱስልዶርፍ  በብተራ  ቀሪቦም
ብሱልን  ኣዝዩ  መዓድን  ኣስተምህሮ
ኢድ  ንኢድ  ብምትሓሓዝ  ብ
ከምኡ  ከኣ ብተሳታፊ  ኣኼባ 
ብዝዓሰሎ  ስምዒትን  ተቓልሐ።
መንገዲ  ተሳተፍቲ  ሕቶታቶምን
ናይዚ  ኣኼባ  ኣብ  ፍሉይ  ክፍሊ
ካብ  ቦደን ሰ፡ ቱቢንገን፡ 

 
መኸተ ይኣክል  ደለይቲ ፍትሒ  ኤርትራውያን   

ተቐማጦ  ኣውራጃ  ባደን-ቩርተንበርግ 
  06/07/2019  ኣብ  ከተማ  ስቱትጋርት 

  ፍትሕን  ሠላምን  ተቓለስቲ  ሕዝቢ  ኤርትራ

ሽማግለ  ደለይቲ  ፍትሒ  ኤርትራውያን  ስቱትጋርትን
ብሓበራ  ኣብ  ባደን-ቩርተንበርግ  ዝነብር  ዝገበረቶ

  06/07/2019 ማእለያ  ዘይብሎም  ኣዋልድን
ዓበይቲ  ሰብኡትን  ኣዴታትን  ዝተሳተፉዎ  
  ስቱትጋርት  ተሰላሲሉ። ኣስታት  ሰዓት  14፡
  በቲ  ፍሉጥ  ስነ-ጥበባዊ ኣቶ  ንጉሠ  መንስዓታይ

ተደሪሳ  ዝተቓነየት  ዜማ  ሎሚ  ከኣ  በቲ  ናይ
ወልድ  ተዋዲዳን  ተሰንያን  ብዂሉ  ኣኼበኛ  

  ሽማግለ  ደለይቲ  ፍትሒ  ስቱትጋርትን  ከባቢኣን
መሓመድን  ኣቶ  ምሕረትኣብ  ጎይትኦምን  ንተሳተፍቲ

ቃል  ኣስሚዖም  ንነብሶም  ብምፍላጥ  መደብን

ኣብዚ  ናይ  ስደት  ሃገር  እንነብረሉ  ዘለና  ህሞትን
ውሽጢ  ትውልዲ  ሃገርና  ካብ  ዕለት  ናብ  

ስቓይን  ንምፍታሕ  ኤርትራውያን  ኲልና  ብሓበራ
  ስቕታን  በዲህና ንምልኪ  ወጊድና  ክሳብ  ሓርነትና
   ጥራሕ  ኢዩ  ክብሉ  ዘየዳግም  እምነቶም

ተሞክሮኦምን  ዓውደ  ስነፍልጠት  ትምህርቶምን  ተበጊሶም
ኤርትራውያን  ብጻውዒት  ሽማግለ  ደለይቲ

ብርሃነ  ገ/እግዚኣብሔር (ብራሽ)  ካብ  ስቱትጋርት
ካብ  ፍራንክፈርት  ከምኡ`ውን  ዶ/ር  መሓመድ
ቀሪቦም  ብሓቂ  መድረኽ  ዝጠልቦ  ልቢ  ወዲ

ኣስተምህሮ  ኣቕረቡ። ብድሕሪኡ  ኩሉ  ተሳታፊ  
ብኣዳላዊ  ሬድዮ  ስቱትጋርት    ተስፋይ  ተኽለ
 ትርጉም  ብቛንቋ  ዓረብ ጭርሖታት  ይኣክል

ተቓልሐ። መድረኽ  ንኣኼበኛ  ተዋሂቡ  ከኣ  
ሕቶታቶምን  ርእይቶኦምን  ምስ  ለበዋ  በብሓደ  ኣቕረቡ።

ክፍሊ  ዝተሓዝአ  ካብ  ብዙሓት  ከተማታት  
 ቱትሊንገን፡ ጎቢንገን፡ ሮትቫይል፡  ፍራይበርግ፡

   

    

ኤርትራ  ! 

ስቱትጋርትን  ከባቢኣን   
ዝገበረቶ  ናይ  መኸተ  

ኣዋልድን  ኣወዳትን  
  ዘሐብን  ዕውትን  
፡30  ድ.ቀ  ከኣ  እቲ  

መንስዓታይ  ኣብ  ሜዳ  
ናይ  ሙዚቃ  ምሁር  
  ብልባዊ  ስምዒት  
ከባቢኣን  ኣቶ  የማነ  

ንተሳተፍቲ  ኣኼባ  ናይ  
መደብን  ቅድመ  ተኸተል  

ሞትን  ብሰሪ  ገባት  
  ዕለት  እንዳገደደ  

ብሓበራ  እታ  እንኮ  
ሓርነትና  እንጎናጸፍ  

እምነቶም  ብትሪ  ገሊጾም። 
ተበጊሶም  ኣድማዒ  

ደለይቲ ፍትሒ  መደብ  
ስቱትጋርት፡  ወ/ሮ  ጉዖይ  
መሓመድ ብርሃን ኢድሪስ  

ወዲ  ሰብ  ዝምስጥ  
  ኣኼበኛ  ሓፍ  ኢሉ  
ተኽለ   ብትግርኛን  

ይኣክል  ብዓውታን  ነድሪ  
  ኣገባብ  ብዝሓለወ  

ኣቕረቡ። ጎድኒ  ንጎድኒ  
  ባደን-ቩርተንበርግ  

ፍራይበርግ፡ ካርልስሩሄ፡ 



ተወኪሎም   ዝመጹ  ሽማግለታት  ብጒዳይ  ኣገባብ  ጥርናፌን  መደብ  ዕማም  ሥራሓትን  
ብሰፊሕን  ዓሚቊን  ዘትዮም  ኣብ  ናይ  ሓባር  ምርድዳእ  በጺሖም። እዚ  ጥራሕ  ዘይኮነ 
እተን  ካልኦት  ከተማታት  ኣብ  ባደን-ቩርተንበርግ  ኤርትራውያን  ዝቕመጡለን  እውን  ነዚ  
ህጹጽ  መድረኽ  ዝጠልቦ  ጥርናፈ  ተኸቲለን  ሽማግለ  ብምምራጽ  ምሳና  ክሓብራ  ብትሪ  
ተማሕጺኑ። ዝስተን  ዝብላዕን  በተን  ወሓላሉ  ኣዴታት  ኣባላት  ደለይቲ  ፍትሒ   
ስቱትጋርትን  ከባቢኣን ተዳልዩ  ተሳተፍቲ  ኣኼባ  ተዓንገሉ።በዚ  ከኣ  ድሕሪ  ኣስታት  
ኣርባዕተ  ሰዓት  ዝወሰደ ብኣዳላዊት  ኣኼባ  ሽማግለ  ደለይቲ  ፍትሒ  ስቱትጋርትን  
ከባቢኡን  ናይ  ምስጋና  ቃል  ተዋሂቡ  ሰናይ  ውዕሎ  ተዛዘመ።  

 

ሠላም  ዎ  ሰናይ  ! 

 
ኣቕራቢ  ሰነድ  ጽሑፍ 
ኣንገሦም  ገ/ዮውሓንስ 
                   

 


