
መሬት  ዝዓረቦ   ዕንኪላሎ 

ስነ  ፍልጠታውያን   ፈላስፋታት  ንባህርያት  ወዲ ሰብ  ብብዙሕ  

ኣገ ባባትን   መንገድን   ይትንትንዎ።  ሓደ  ካብኡ  ከኣ   ገ ለ   ሰባት  ሕይወቶም  

ምሉእ   ዕንኪልል   ክብሉ  ብዘይፋይዳ  ጻማ  ፍረ   ጊዜኦምን   ጒልበቶም  ብኸንቱ  

ኣባኺኖም  ብሰሮም  እውን   ካልኦት  ሰባት  ዝተዓናቐፉ  ከምዘለው  እዩ ።  እዚ  

ተርእዮ`ዚ  ኣብ  ናይ  ኤርትራ  ሕብረተሰብና   ግኑንን   ፍሉጥን   ኣምር   እዩ።  

ስለዝኾነ   ከኣ   ድልየትናን   ሓሳብ  ልብናን   ከይሰመረ   ክሳዕ   ሕጂ  ከም  ዋዕላ   

ዘይብሉ  ኲዳ  ሳዕስዒት  ኣብ  ኮለል   ምባል   ንርከብ።  እቲ  ንኹሉ  ኣኻእሎ  

ዘለዎ  ኣምላኽ/ረቢ  ባዕሉ  ምሕረቱ  የውርደልና  !  

ብዕለት  12.09.2020  ኣብ  ከተማ  ፍራንክፈርት/ሶሰንሃይም  ብጊዝያዊት  

ኣወኃሃዲት  ሽማግለ   ደለይቲ  ፍትሒ/ይኣክል   ተጸዊዑ  ብዓወት  ዝተዛዘመ  

ጒባኤ  ተኻይዱ።  እቲ  ጒባኤ  ብዓይነ ቱ  ኮነ   ብኣገ ባብ  ስነ  ሥርዓት  ጽፈቱ  

መወዳድርቲ  ዘይርከቦ   ዘሐብንን   ዘዂርዕን   እዩ   ነ ይሩ።  ጒባኤ  ኣብ  ርእሲ  

እቲ  ብመደብ  ዝተታሕዘሉ  ዛዕባታት  ኣጀንዳ  ኣብ  እዋን   ሕቶን   መልስን   

ንጉዳይ  ናይ  ኣሕዋትና   ብገ ዛእ   ፍቓዶም  ካብ  ኣባልነ ት  ጊዝያዊ  ኣወኃሃዲት  

ሽማግለ   ጀርመን   ዘግለሉ  ብዕምቆት ብሰፊሑ  ዘትዩ   ንእትምረጽ  ሓዳስ   

መሪሕነ ት ከኣ   ከምቲ  ኣበው  ወለድትና     ``ሥጋ   እንተወደቐት  ሓመድ  ሒዛ   

ትትንስእ ``   ኢሎም  ዝመሰሉዎ  ንትዕግሥትን   ጽሞናን   ተቐኒታ  ፍታሕ  ከተናዲ  

ተላብዩ።  ኣብ  ጊዜ  ዕረፍቲ  ናይ  ምሳሕ  ኣብ  ቅርዓት  ናይቲ  ጒባኤ  ዝካየ ደሉ  

ኣደራሽ   ምስ   ወጻእና   ቊጽሮም  ኣዝዩ   ውሑዳት  ኣሕዋትና  / ገ ሊኦም  ብኣካል   

እንፈልጦም /  ዝንበብ ጽሑፍ  ወረቓቕቲ  ዓዲሎምና   ምስ   ነ በብናዮ  ነ ቲ  ጒባኤ  

ንምድንቓፍ  ዝዓለመ  ከምዝኾነ   ክንርዳእ   ከኣልና።  እቲ  ሰነ ድ  ጽሑፍ  ኣብ  

ክንዲ  ጒባኤ  ንምቛም  ባይቶ  ደለይቲ  ፍትሒ  ኤርትራውያን   ሃገ ር  ጀርመን   

ብኣኼባ   ንሰሚናር   ዘተ  ክቕየ ር  ፡  ኣብ  መንጎ   ኣወኃሃዲት  ሽማግለ   ዘጋጠመ  

ዘይምርድዳእ   መፍትሒ  ክርከበሉ፡  ኣቃውማ  ባይቶ  ኤርትራውያን   ኣብ  ሃገ ር   

ጀርመን   ከመይ  ይኹን፡  ንሱታፌን   ውክልናን  ኤርትራውያን   ኣብ  ከተማታት  

ጀርመን    ዝምልከት  ንጹር   ንድፊ  ክራይተርያ   ክህሉ  ዝጠልብ  እዩ   ነ ይሩ።  

ሓሳባቶምን   ርእይቶኦምን   ዝቃወሞ  ሰብ  ክህሊ  ኣይክእልን   እዩ ።  እንተኾነ   

ግን   ሓቂ  ንምዝራብ  እዞም  ውልቀ  ሰባት ንርእሶም ኣባላት ናይ ጊዝያዊት 

ኣውኃሃዲት ሽማግለ   ብምንባሮም  ምስ   ብጾቶም  ኢሂን   ምሂን   ተበሃሂሎም  

ብምርድዳእ   ቀደም  ክፈትሕዎ  ዝኸኣሉ  ስለምንታይ  እዝን   ወድኸምዝን   ዝበለ   

ኣገ ደስቲ  ዛዕባታት  ኣብኡ  ኮይኖም  ክፈትሑዎ  ዘይከኣሉ ? ሕጂ  ድሕሪ   ማይ  

ኣብ  በዓቲ  ዝመስል  ነ ገ ሩ  ጒባኤ  ንምቛም  ባይቶ  ተዳልዩ   ከብቅዕ   ናብ  ዘተ  

ንሰሚናርከ   ከመይ  ገ ይሩ  እዩ   ክቕየ ር   ዝሓስቡዎ ?  ንከተማታት  ኤርትራውያን   

ዝቕመጡለን   ዘይውክሉ  ክነ ሶም  ወከልቲ  ኢና   ዝብሉኸ  ስለምንታይ  ንሕዝቢ  

ከደናግሩ  ዝፍትኑ  ? ብቕጥዒ  ሕጊ   ጀርመን   ብምኽንያት  ለበዳ  ኮረና   ቫይረስ   

ዝተደንገ ገ   ውሱን   ቦታታት  ተሓዚኡ  ምስ   ኣብቅዔ  ናብ  ጒባኤ  ክንኣቱ  ኣለና   



ኢልካ   ምውጣጥከ  እንታይ  ኣምጽኦ  ? እዛ   ብርኩታ  ገ ለ   ነ ገ ር   ኣላታ  እዩ   

ዝመስል   ነ ገ ሩ እሞ   ኣሕዋትና   እዚ  ሒዞምዎ  ዘለው  ኣገ ባብ  ምቁዋም  

እንትርፎ  ኣብ  ሸንኮለል   ኣእትዩ   ጊዜናን   ጒልበትናን   ከህልኽ ካልእ   ጥቕሚ  

ክህበና   ዝኽእል   ፋይዳ  ስለዘየሎ  ከም  ኣሕዋት  መጠን   መስሓቕ  ሸራፋትን   

ጓዕማማትን   ከይንኸውን   ሓደራ  ዳግማይ  ክሓስቡሉን   ክርእዩዎን   ብትሕትና   

ንምዕድን   ንሓትትን።  ጉባኤ  ንሓዳስ   ዝተመዘዘት  መሪሕነ ት  መፍትሒ  ከናድን   

ኣብ  ተግባር   ከውዕሎን   ብዝለዓለ   ደረጃ  ለበውኡ  ሂቡዋ  ስለዘሎ  ትዕግሥትን   

ልቦናን   ወኒንኩም  ንፍታሕ  ክትቃለሱ  ንምሕጸን።  ኣብ  መላእ   ዓለም  ዝርከቡ  

ኤርትራውያን   ኣብ  ዘዝቕመጡሉ  ሃገ ራት  ብሓደ  ተጠርኒፎም  ትውልዲ  ሃገ ሮምን   

ሕዝቦምን   ንምድሓን   ባይቶታት  ኣቚሞም  ድግዲጊት  ተዓጢቖም  ይቃለሱ  ኣለው።  

ንሕና   ከኣ   ክምኦም  ኮይንና   እጃምና   ከነ በርክት  ሓላፍነ ትናን   ግቡእናን   

እዩ ።  ኣነ   ዘይመርሖ  ተቕዋም  ሳዕሪ   ኣይብቆሎ  ዝብል   ኣተሓሳስባ   ንጠላምን   

ከሓድን   ይሁዳ  ኢሰያስ   ኣፈወርቅን   ሰዓብቱን   ንግደፈሎም።  ኤርትራውያን   

እታ  እንኮ   ዘየተግበርናያ   ተሪፋ  ከነ ተግብራ  ከኣ   ግድነ ት  ዝግበኣና   

ሓርነ ት  ሕዝብና   ስለዝኾነ ት  ሕጂ`ውን   ከምወትሩ   ቅያ   ክንሰርሕ  ኣለና።  

ዕንኪልል   ክንብል   መሬት  ክዓርበና   የብሉን።  

 

ውድቀት  ንምልካዊ  ሥርዓት 

ዓወትና   ብርግጽ  ናይ  ግድን   እዩ  

ዓወት  ንሕዝቢ  ኤርትራ ! 

ኣንገ ሦም  ገ /ዮውሓንስ  

ሉድቪክስቦርግ/ጀርመን          

 


