
ኣኼባ  ጊዝያዊት ኣወኃሃዲት ሽማግለ  ሕዝባዊ ምንቅስቓስ   

ሃገ ር  ጀርመንኣብ ከተማ ስቱትጋርት 

 

 
 

ጊዝያዊት  ኣወኃሃዲት  ሽማግለ   ሕዝባዊ  ምንቅስቓስ   ኤርትራ  ኣብ ሃገ ር   

ጀርመን   ኣብ  ከተማ  ስቱትጋርት   Koblenzer Str. 13 Hallschlag Rupert 

Mayer Haus  ንኤርትራውያን  ደለይቲ  ፍትሒ  ኣውራጃ  ባደን  - ቩርተምበርግ  

ብዕለት  25.01.2020 ካብ  ሰዓት  14፡ 00 ድ.ቀ. ጀሚሩ   18፡ 30  ድ.ቀ.   ዝዛዘመ 

ንኣርባዕተ  ሰዓትን   ፈረቓን     ዝወድአ   ዕዉት  ኣኼባ   ብምክያድ ዓብን   

ኣገ ዳስን   ወቕታዊ   ኣስተምህሮ  ብጒዳይ  ህልዊ  ኲነ ታት   ኤርትራዊ  ሕዝባዊ  

ምንቅስቓስ   ጀርመን    መልእኽታ  ኣተሓላሊፋ።   ኣኼባ   ብሠለስተ  ኣባላት  

ሽማግለ   ደለይቲ  ፍትሒ  ስቱትጋርትን   ከባቢኣን   ተመሪሑ  ብዝኽሪ   ስውኣት  

ድሕሪ   ምኽፋት  ንዕዱማት  እንቋዕ   ደሓን   መጻእኩም ኢሎም  ኣመሥገ ኑ።  

ቀጺሎም̀`ውን    ንሕዝባዊ  ምንቅስቓስ   ኤርትራውያን   ስቱትጋርትን   ከባቢኣን  

ብምምጓስ   በጺሑዎ  ዘሎ  መድረኽ  ብምግላጽ  ኣብ  ኣውራጃ  ባደን -ቩርተምበርግ  

ኣብ  ብዙሓት  ዓበይትን   ናእሽቱን  ከተማታት  ዝነ ብሩ  ኤርትራውያን   

በብቦትኦም  ክጥርነ ፉን   ሓቢሮም  ክሕይሉን   ብዓቢ  ዝላ   ጎ ስጓስ  ተካይድ  

ከምዘላ   ኣብሪሆም።  ውጽኢቱ  ከኣ   ሎሚ  መዓልቲ  ኣብዚ  ኣኼባ   ካብ  ርሑቅን   

ቀረባን   ተወኪሎም  ተኻፈልቲ  ኣኼባ   ከኾኑ   ከምዝበቅዑ  መስኪሮም።መድረኽ  

ንጊዝያዊት ኣወኃሃዲት  ሽማግለ   ጀርመን   ተዋሂቡ  ብሓው  ተመስገ ን   ኣላይነ ት  

ተመርሐ።  ስለዚ  ከኣ   ብሓንቲ  ንልቢ  ኲሉ  ኣኼበኛ   ዝመሰጠት  ግጥሚ  ብሓው  

ሃብተኣብ/ማዕረባ   ካብ  ሙንስተር  ተወኪሉ  ዝመጸ   ተነ ቢቡ ቀጺሉ  ብሓው  

ብርሃነ   ብራሽ  ሰፊሕ  መግለጺ  ንህልዊ  ኲነ ታት  ሃገ ርና   ኤርትራን   ምዕባለ   

ተቓውሞ  ሕዝባዊ  ምንቅስቓስን   ኣብ  ደገ ን   ውሽጥን    ኣልዒሉ  ብዘየማትእ    

ክንዕወት  ምዃንና   መስኪሩ።   ቀጺሉ  ከኣ    ኣማኑኤል   ስዩም  ወለድቱ  ተጋደልቲ  

ዕባይ  ሜዳ  ንሱ`ውን   ዝተጋደለ   ካብ  ታሪኽ  ሰውራ  ኤርትራ  ጀሚሩ  ክሳብ  



ነ ጸነ ትን   ዲግታቶርያዊ  ሥርዓት  ህግደፍን  ጊዝያዊ  መንግሥቲ  ኤርትራን፡   

ማእሰርቲ  ቢተወደድ  ኣብርሃን   ከምኡ`ውን   ማእሰርቲ  ጋዚጠኛታትን   ብ G15  

ዝፍለጡ  ላዕለዎት  ሰበ   ሥልጣን   መንግሥቲ  ኤርትራን  ፡  ስምምዓት  መለስን   

ኢሳያስን   ዘኸተሎ  ሳዕቤንን   ስዒቡ`ውን   ስምምዓት  ዶ/ር  ኣብይን   ኢሳያስን   

ክሳብ  ሕጂ  ዘሎ  በብሓደ  ኩሉ  ብደረቕ  ፊልም  ኣሰንዩ   ንኣጀማምራ  ታሪኽ  

ይኣክል    ኤርትራውያን   ኣብ ዓለም  ገ ለጽን   መብርሂ   ሂበሉን።  ካብዚ  

ብምቕጻል    ምሁር   ዶ/ር   ዘርኣቡሩኽ  ገ ብረማርያም ካብ  በርሊንን   

ብራንደቦርግን   ተወኪሉ  ዝመጸ   ንዛዕባ   ጊዝያዊት  ኣወኃሃዲት  ሽማግለ   

ጀርመን   ኣልዒስሉ ንኣቃውማኣን   ዘካያደቶ  ዕማምን     ብደረቕ  ስእሊ  ተሰንዩ   

ብሰፊሑ  መግለጺ  ሂቡ።   ከምኡ`ውን   እንደገ ና   ምሁር   ዶ/ር   ኃብተማርያም  

ንሃምቦርግን   ከባቢኣን    ወኪሉ  ዝመጽ  ነ ቲ  ንድፊ  ጊሰን   ተባሂሉ  ዝስመ  

ጉድለታቱን   ሕጽረቱን   ተጸኒዑ  ዝተገ ብረሉ  ምምሕያሻትን   እራማትን   ሰፊሕ  

መግለጺ  ሂቡ።  ድሕሪዚ  ንሕቶን   ርኢቶን   ለበዋን   መድረኽ  ንገ ዛ   ተዋሂቡ  

ብእላይነ ት  ተመስገ ን   ተመርሐ።  ብዙሕ  ኣገ ደስቲ  ሕቶን   ርእይቶን   ለበዋን   

ከኣ   ብሓው  ኣንገ ሦም፡   ብሓው  ተስፋይ  ተኽለ፡   ብሓብቲ  ጽገ ሬዳ  ኣፈወርቂ  

ካብ  ፍራይበርግ፡   ብኣሕዋት  መርሃውን    ዘርዓይን   የ ሩሳሌምን   ካብ  ሎራኽ  

በብተራ  ቀረበ።  ነ ቲ  ሕቶታት  ብመንእሰይ  ጴጥሮስ  ዕባይ  ጀርመን    ዘዕግብ 

መልሲ  ክወሃብ  እንከሎ  ከምኡ`ውን   ዶ/ር   ዘርኣቡሩኽን   ዶ/ር   ኃብተማርያምን   

ይሕገ ዝዎ   ነ በሩ።  ኣብ  ኣጋ   መወዳእታ  ኣኼባ   ብሓቂ  ልቢ  ብዝምስጥ  

ግጥምታት  ብሓው  ኃይለሚካኤል   ድራር   ካብ  ጎ ፒንገ ን፡   ሓው ተስፋይ  

ገ /ዝጊሄር   ካብ  ካርሉስሩሀ   ከምኡውን   መንእሰይ  ሰናይ  ካብ  ጎ ፒንገ ን   

ተዋሂቡ  ኣብ  መጨርሽታ  ብዝኽሪ   ስውኣት  ኣኼባ   ተዓጽው።   ኣኼባ   ምስተዛዘመ  

ኣካያዲት  ሽማግለ   ስቱትጋርትን   ከባቢኣን   ከብዲ  ምላሽ  በብዓይነ ቱ  መግብን   

ዘይኣልኮላዊ  መስተን   ከምኡ`ውን   ሻህን   ቡንን   ምስ   ሕንባሻን   ቅጫን    ኬክን   

በተን   ወትሩ  ምዑታትን   ሓየታትን    ደቂ  ኣንስትዮ  ኣባላቱ  ገ ይሩ  ስለዘዳለወ  

ንኹሎም  ዕዱማት  ከአንግድ  በቂዑ ኢዩ።  ሕዝባዊ  ምንቅስቓስ   ኤርትራውያን   

ሃገ ረ   ጀርመን   ኣብ  ቀረባ   እዋን   ከምተን   ካልኦት  ሃገ ራት  ስዊድን   ኮነ   ዓዲ  

እንግሊዝ  ወይ  ኣመሪካን   ስዊትዘርላንድን   ብሃገ ር   ደረጃ  ባይቶ  ኣቊማ  ኣብ  

ዓለም  ለኻዊ  ምንቅስቓስ   ሕዝቢ  ኤርትራ  እጃማ  ከተበርክት  ዓቢ  ተኽእሎን   

ተስፋን   ተነ ቢሩሉ  ኣሎ።  

ኣሰናዳኢ፡ - 

ኣንገ ሦም  ገ /ዮውሓንስ  

ወኪል   ኣሰና   ስቱትጋርትን   ከባቢኣን                           


