
   

ባይቶ ይኣክል  ኣብ ሃገ ረ  ጀርመን  ቆይሙ 

ኣብዚ  ፈታኒ   ህሞት፡  ናይ  ትውልዲ  ሃገ ርና   ኤርትራ  ነ ጻነ ትን   

ልዑላውነ ትን   ብግሁድ  ኣብ  ሓደጋ   ዝተሳጣሓሉ  እዋን፡  ውልቀ  መላኺ  መራሒ  

ህግደፍ  ንኤርትራን   ሕዝባን   ኣጥፊኡ  ኣካል   ኢትዮጵያ   ንምግባር   ዝጓየ የሉ  

ዘሎ  ጊዜ፡  መላእ   ሕዝቢ  ኤርትራን   ተቃለስቲ  ደቃን  - ኩሎም  ሃገ ራውያን   

ማኅበራትን፡   ሕዝባዊ  ጥርናፌታትን፡   ፖለቲካዊ  ውድባትን   ከምኡ`ውን   

ሓይልታት  ምክልኻልን   ከም  ሓደ  ኣካል   ሰሚሮም  ንሠላምን   ፍትሕን   ሓርነ ትን   

ሃገ ሮም  ከውሕሱ  ውዓል   ሕደር   ዘይበሃሎ  ፈታኒ   መድረኽ  እዩ ።   ኣብ  ዝሓለፈ  

ጊዜ ፡  ተሞክሮ  ቃልስና   ኣብ  ሃገ ር   ጀርመን   ንኹሉ  ዜጋ   ዝሓቊፍ  ኣሳታፊ  

ዝኾነ   ጥርኑፍ  ናይ  ቃልሲ  ባይታ  ኣይነ በረን።  ስለዚ  ከኣ   ሥርዓት  ህግደፍ  

ብቐሊሉ  ኣብ  ውሽጥና   ሶሊኹ  ብምእታው  ክበታትነ ና   ጸኒሑ  እዩ ።  ንዝነ በረና   

ጒድለታት  ብምእራም  ኣድማዒ  ሥራሓት  ንምዕማም  ሎሚ  በተን   እንቕመጠለን   

ከተማታት  ተጠርኒፍና   እነ ሆ  ብሃገ ር   ጀርመን   ደረጃ  ባይቶ  ይኣክል   

ብምቛምና   ዝተሰመዓና   ሓጎ ስን   ደስታን   ንሕዝብና   ከነ በስር   ንፈቱ።  

ብመሠረት  ዕድመ  ጊዝያዊት  ኣወኃሃዲት  ሽማግለ   ይኣክል   ሃገ ር   

ጀርመን፡   ደለይቲ  ፍትሒ  ኤርትራውያን   ነ በርቲ  ሃገ ር   ጀርመን   ካብ  ብዙሓት  

ከተማታት  ተወኪሎም  ብዝተረኸቡ  ኣባላት  ነ ዚ  ታሪኻዊ  መዓልቲ ንቅጥዕን   

ኣገ ባብን   ምክልኻል   ኮረና   ቫይረስ   ዘማልአ፡   ብዕለት  12.09.2020  ዓ.ም.ፈ  

ጉባኤ  ካብ  ሰዓት  12፡ 20 ድ.ቀ  ጀሚሩ  ሰዓት  20፡ 30  ድ.ቀ  ዝደምደመ  ኣብ  

ከባቢ  ከተማ  ፍራንክፈርት  ሶሰንሃይም  ዝተባህለ    ቦታ  ኣብ  ሓደ  ብክልቲኤን   

ባንደራታት  ኤርትራን   ጀርመንን   ከምኡ`ውን   ዝተፈላለዩ   ስዕልታት  እሱራትን   

ጭርሖታትን   ዝተወቀበ   ዓቢ ኣደራሽ  ሳልባው ተኻየዱ።  እቲ  ጒባኤ  ብዝኽሪ   

ስውኣትን   ከምኡ`ውን   ፀሎት  ብትግርኛን   ዓረብን   ተኸፊቱ።  ቀጺሉ  በብተራ  

ቃል   ዝተፈላለያ   ውድባትን   ማኅበር   ደቂ  ኣንስትዮን   ከምኡ`ውን   ወኪል  

ኣሰናን   ቀረበ።  ካብዚ  ብምቕጻል  ጊዝያዊት ኣውኃሃዲት ሽማግለ  ንዕድማት  

ተሳተፍቲ  ምሥጋና   ብምቕራብ  ንዘካየ ደቶ ዕማም ሥራሓትን  ንዘጋጠሙዋ 

ጸገማትን  ጸብጻባታ ኣቕረበት።  ሓደ ካብቲ ኣገ ዳሲ ዕማማ ንሓገ ዝ  መከላኸሊ 

ኮሮና  ቫይረስ  ኣብ ዝተፈላለየ  ኲርንዓት ናይ ዓለም ዘለው ኤርትራውያን  

ዝውዕል  ካብ ሃገ ር  ጀርመን  ዝተመጽወተ ኣስታት 40 ሽሕ ኦይሮ ምስ  ብዙሓት 



ገ በርቲ ሠናይ ማኅበራት ብምትሕግጋዝ ኣብ መዓላ  ከምዝተርጎመትን  ገ ና  እውን    

እቲ ፕሮጀክት ኣብ መስርሕ  ቀጻሊ ከምዘሎ ሓበረት።  ዕዱማት ተሳተፍቲ ጒባኤ 

ብወገ ኖም ንዝተገ ብረሎም መግለጺ ድሕሪ  ምስማዕ  ዝተፈላለየ  ሕቶታትን  ርእይቶ 

ምስ  ለበዋን  ኣቕሪቦም ዘዕግብ መልሲ ረኸቡ።  እዚ ጥራሕ ዘይኮነ  ነ ቲ  ኣብ 

ዝነ ብሩሉ ከተማታት ተዘርጊሑ ዝተካትዕሉን  ኣሪሞም ዝተሰማምዑሉን  ንድፊ 

ዓንደ ሓጊ  ባይቶ ኣብ ጒባኤ ምሉእ  ብምሉእ  ኣጽደቑዎ።  ካብዚ ቀጺሉ ሠለስተ ደቂ 

ተባዕትዮን  ሓንቲ ጓል  ኣነ ስተይትን  ዝሓቆፈት ኣማራጺት ሽማግለ  ተመዚዛ  

ብዴሞክራስያዊ  መንገ ዲ  ምርጫ  ብምክያድ  ኣቦ  መንበር፡   ምክትል   ኣቦ  

መንበር፡  ሠለስተ ኣካየድቲ ባይቶን   ሠለስተ ተቆጻጸርትን  ተመረጹ።  ካብቲ 

ሓደ ዓቢ ተስፋ ዝህብ ከኣ  እቶም ዝተመርጹ ኩሎም ብደረጃ  ትምህርቶም ኮነ  

ብድልየት ተገ ዳስነ ቶምን  ብቕዓቶምን   ሕሩያት መንእሰያት ብማዕረ  ደቂ 

ኣንስትዮን  ደቂ ተባዕትዮን  ብምዃኖም እዩ ። ኣብ መዛዘሚ ጒባኤ ቆጽሊ 

ዝወደቐሎም ኣቦ  መንበርን  ምክትሉን  ንጒባኤኛታት ኣመሥጊኖም ምስ  ሕዝቦም 

ብሓባር  ኢድን  ጓንትን  ኮይኖም ክሳብ ዓወት ከምዝቃለሱ ብኣንደበቶም ኣፍለጡ።  

እዚ ጒባኤ `ዚ  ፍሉይ  ካብ ዝገ ብሮ  ኣገ ባብ  ኣኼባ   ሥነ  ስርዓቱን   ጽፈቱን    

መወዳድርቲ  ዘይረከቦ  እዩ  ነ ይሩ።  ንልቢ ተሳተፍቲ  ጒባኤ  ዝተንከፋን   

ዘበራበራን   ክልተ  ግጥሚ  መንእሰያት   ``ኣሰር ``   ከምኡ ከኣ   ``ኣንቲ  

ሃገ ራይ``  ዝተባህላ   ብሓቂ  ንፉዓት ሰብ ተስፋ  ደረስቲ   ከምእንውንን   ኣማን  

ብኣማን   ኣመስኪርና።   ብተወሳኺ  ብሓንቲ  ሓብትና   ኣልባስ  ናይ  ቢለን   

ዝወደየት ዝቐረበ   መደረ  መፈጠርካ   ዘጽልእን   ዘስካሕክሕን   ንብዙሓት 

ተሳተፍቲ  ዘንብዐ  ነ በረ።   በዚ ከኣ  እቲ ጒባኤ ብሠላምን   ብሓጎ ስን   ተዛዚሙ  

ኤርትራውያን   ተቐማጦ  ሃገ ር   ጀርመን    ምስቶም  ኣብ ዝተፈላለይያ   ካልኦት 

ሃገ ራት  ባይቶ  ኣቑሞም  ዘለው  ደቂ ትውልዲ ሃገ ሮም  ተሰሪዖም  እጃሞም  

ከበርክቱ  ድሉዋት  ከምዝኾኑ   ኣረጋጊጾም።  

ክብርን  ዝኽርን  ንስውኣትና  

ደለይቲ ፍትሒ ክንዕወት ኢና  

ዓወት ንሕዝቢ ኤርትራ ! 

ኣሰናዳኢ ! ኣንገ ሦም ገ /ዮውሓንስ  

  ሃገ ረ  ጀርመን                         


