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ጉባኤ ንቕሎ ኣዴታት ዞባ ኤውሮጳ ኣብ ከተማ ጊሰን  ካብ ዕለት 09-10 መስከረም 2022 

እቲ ኣብ ዓለምና ተኸሲቱ ዘሎ ሕማም ኮረና ቫይሩስ፡ ሎሚ ብኣካል ምራኸብ ዘፍቅድ ኩነታት 

ስለዝበጽሐ፡ ንቕሎ ኣዴታት ኤውሮጳ ስሩዕ ጉባኤና ኣብ ዕለት 09ን 10ን መስከረም 2022 ኣብ ከተማ 
ጊሰን ኣካይደና። ኣባላት ጉባኤ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳ፡ ማለት ጥልያን፡ ሆላንድ፡ ስዊዘርላንድ፡ 
ኖርወይ፡ ጀርመን ዝመጻ ተወከልቲ እየን ነይረን። ጉባኤ ብዝኽረ ሰማእታት ተጀሚሩ፡ ቀጺሉ ካኣ እተን 
ኣብ ሓላፍነት ዝጸንሓ ናይ ስራሕ ኮሚቴታት፡ ጸብጻባተን ንጉባኤኛታት ኣቕሪበን ካብ ተሳተፍቲ ጉባኤ 
ንዝቐረበ ሕቶታት መልስን መብርህን ድሕሪ ምሃብ፡ ጉባኤ ዝመርሓ ሰለስተ ኣካላት ካብ ጉባኤኛታት 
ተመሪጸን ጉባኤ ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ተረከበን። ዝቐረበ ጸብጻባት ናይ ሓለፍቲ ስራሕ ኮሚቴታት 
ምርኩስ ዝገበረ፡ ዕሙቕ ዝበለ ክትዓት ድሕሪ ምክያድ፡ ንቐጻሊ ክዕመሙ ዘለዎም ስራሓት ምጽዳቕ 
ይኹን፡ ነቲ ዝጸንሐ ናይ ስራሕ ኮሚቴታት ኣድላዪ ናይ ኣመራርሓ ምምሕያሻት ብምግባር ፣ ንዝቕጽል 
ክልተ ዓመታት ትመርሕ ሽማግለ ተመሪጻ።  

1. ኣደ-ወንበር  

2.  ዋና ጸሓፊት  

3.  ተሓዚት ገንዘብ (ቁጠባ)  

4.  ናይ ዜና  

5.  ናይ ጎስጓስን ውደባን  

6.  ክልተ ተጠባበቕቲ 

ንቕሎ ኣዴታት ቀንዲ ዝቖመሉ ዕላማ፡ "ሽግር ህዝብን ሃገርና ኤርትራን ንክሓጽር፡ ቅልጽም ደምበ ፍትሒ 

ክሓብር ኣለዎ" ካብ ዝብል መርሖ-ጎደና ምርኩስ ብምግባር ንምትግባሩ ዝዓለመ ተብግሶ ኢዩ ነይሩ። 
ውድበይ ውድብካ፣ ሰልፈይ ሰልፍካ ዘስዕቦ ፍልልያት ድሕሪ ሃገርን ህዝብን ምውሓስካ ኣብ ትሕቲ ሕግን 
ቅዋምን ዝዳነ ናይ ጽባሕ ጉዳይ ዳኣምበር፣ ሎሚ ቀዳምነት ዝወሃቦ ዛዕባ ክኸውን ስለዘይግባእ፣ ኩሉ 
ዓቅምታትና ኣውሃሂድና ሓርነት ህዝብናን ሉዑላውነት ሃገርናን ናይ ምውሓስ ሓላፍነትና ንምትግባር 

ዝተፈላለየ ጻዕርታት ክገበር ጸኒሑ ኢዩ። ቅድሚ'ዚ ናይ ሎሚ ንዓለምና ፈተና ኮይኑዎ ዘሎ ሕማም ኮረና 

ቫይሩስ እውን፡ ካብ ዕለት 08 ክሳብ ዕለት 09 መጋቢት 2019 ኣብ ከተማ ፍራንክፎርት ንኹለን 

ውድባትን፣ ሰልፍታትን፣ ማሕበራትን ውልቀ-ሰባትን ዘሳተፈ ዓቢ ሰሚናር ኣብ ምድላው ዝገበርናዮ 

ኣስተዋጽኦ ይኹን ዕላማ ናይ'ቲ ሰሚናር ነዚ ዝኣመተ ምንባሩ ከም ኣብነት ክጥቀስ ይካል እዩ። 

ጉባኤ ንቅሎ ኣዴታት ኣብ ትሕቲ ፍሉይ ህልዊ ኩነታት ኢዩ ተገይሩ። በዚ ሓደ ሸነኽ፡ ስርዓት ኢሳያስ 

ልዕሊ 30 ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ድኽነትን ውርደትን ሸሚሙዎ ምህላዉ ከይኣክል፡ ሎሚ'ውን 
ንናይ መወዳእታ ጽንተቱ ዓጢቑ፡ ንናይ ብሕቱ ቂምን በቅልን ከውጽእን ኤርትራ ከምሃገር ጠጠው 

ክትብለሉ ኣብ ዝይትክእል ዓዘቅቲ ንምእታው ንህዝቢ ኤርትራ ኣብዘይምልከቶ ጉዳይ "ውሽጣዊ ኲናት 

ኢትዮጵያ" ኢዱን እግሩን ብምእታው፣ ንህዝብና ንህልቂት ኣጻጢሕዎ ይርከብ ኣሎ። ዝሓለፈ ዓመት፡ 
ዶባት ኤርትራ ሰጊሩ ኣብ መሬት ትግራይ ብምእታው ዝገበሮ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት፣ ንመጻኢ 
ወለዶ ዝገድፈሉ ዘሎ መዘዝ ቀሊል ኣብርእሲ ዘይምዃኑ፣ ከም ጎረባብቲ ኣህዛብ ንቐጻሊ ብሰላም ናይ 

ምንባር ዕድሉ ዘጸልምት ምዃኑ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ኢዩ። ሕጂ'ውን ንዳግማይ ውግእ ሽማግለታትን 
ሕጻናትን ከይናሓፈ ናይ ኣልማማ ግፋን ክተትን ጻዊዕት ብምግባር ኣብ ፍጹም ብርሰት ይመርሓና ከምዘሎ 
ዝከሓድ ኣይኮነን። በቲ ካልእ ሸነኽ ከኣ፡ መንእሰይ ወልዶ ኤርትራ ኣብ ዲያስፖራ ቆፎኡ 
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ከምዝተተንከፎንህቢ ቁጠዐኦም ብግልጺ ኣብ ኣደባባይ ወጺኦም ዘርኣይሉ ናይ ተቃውሞ ሓድሽ ምዕራፍ 

ክስተት ኣብዝተራእየ'ሉ እዋን እዩ ጉባኤና ተኻይዱ። መንእሰይ ወለዶ፡ በዚ ሓደ ሸነኽ፡ ነቲ ነባር 
ተቛውሞ ክሳብ ሕጂ ዝኸዶ መንገዲ ዝጭበጥ ፍርያት ስለዘይረኣይሉ፣ በቲ ካልእ ሸነኽ ከኣ ስርዓት 

ህግደፍ ንናይ ህዝብና ሓሳረ-መከራ ዘናውሕ ብምኽንያት ፈስቲቫላት ኣቢሉ ንናይ ውግእን ወረ-ውግእን 
ወጻኢታቱ ዝሽፍነሉ ምንጪ ማእተቱ ንምኽዕባት ዝጥቀምሉ፣ ኣብቲ ብሰላም ዝነብርሉ ሃገራት ክግበር 
ፍቃደኛታት ብዘዘምኻኖም፣ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ስርዓት ህግደፍ ዘዳለዎ ፈስቲቫላት ብምፍሻል ስርዓት 
ህግደፍ ክሳርኡ ተሰኪሙ ጥራሕ ኢዱ ንዓዱ ከምዝምለስ ዝገበርዎ ኩነታት ኢዩ ነይሩ። ነዚ ወድዓዊ 
ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው እምበኣር ጉባኤና፣ ኣብ ጎኒ መንእሰያት ደቅና ብምዃን ኩሉ ሸነኻዊ 
ደገፋት ክንገብረሎም ጉባኤና ወሲኑ። መንእሰያትና ነዚ ብስርዓት ህግደፍ ዝተዳለወ ፈስቲቫላት፡ ንባህልን 
ልምድን ኤርትራ ሽፋን ብምግባር ናይ ውግእን ጽልእን ፕሮፖጋንዳ ዝነዝሓሉ ኣጋጣሚ ጥራይ ዘይኮነስ፡ 

ንቑጠባዊ ረብሓኡ ዘኻዕብተሉ ሜላታት ብሙኻኑ፣ ጠጠው ንምባሉ ዝዓለ'ምበር፡ ነቲ ብዝተፈላለየ 
ምኽንያታት ኣብቲ ፈስቲቫል ዝተሳተፈ ህዝቢ ዘነጸረ ከምዘይኮነ ንርዳእ ኢና። ስለዝኽነ ከኣ ንቕሎ 
ኣዴታት ኣብ መስርሕ ንዘጓነፈ ሽግራት ብቑጠባዊ ሸነኻትቱ ዝግበር ሽፋን ናይ መላእ ደላይ ለውጢጉዳይ 
ምዃኑ ተገንዚብና ሓላፍነት ክንወስደሉ ይግባእ ንብል።  

>  ደለይቲ ፍትሒ ካብ'ቲ ዝጸናሕናዮን ዘለናዮን ዘቤታዊ ሽግራት ወጺእና፡ ሓድነትና ኣደልዲልና፡ ነዚ 
ተበጊሱ ዘሎ ሓድሽ ክስተት መንእሰያትና ዝሓቁፍን ዝሕብሕብን ባይታ ክንፈጥር ሎሚ ካብ ኩሉ ጊዜ 
ንላዕሊ ሓላፍነት ክንወስድ ከምዝግባእ ጉባኤ ንቕሎ ኣዴታት ኣስሚርሉ።  

> ጉባኤና ብኣጋጣሚ ናይ ክልተ ዋዕሮታት ነባራት ተቓለስቲ ብጾትና ኣስገደት ተስፋሃንስን ጽገ 

ተወልደብርሃንን (ማማ ደሃብ) ናይ 50 ዓመት ኢየበልዩ ናይ ቃልሲ ዓመተን ብድምቕ ዝበለ ኣገባብ 
ዘኪሩን ንቐጻሊ ነዊሕ ዕድመ ትምኒቱ ገሊጹ ኢዩ። ብወገነንውን ሃብታም ናይ ቃልሲ ተመኩሮታተን 
ንጉባኤኛ ድሕሪ ምክፋል ከም ወትሩ ኣብ ጎኒ ፍትሓዊ ቃልሲ ብምዃን ካብኣተን ዝድለ ኣስተዋጽኦ 
ከምዝገብራ ብዓቢ ፍናን ንጉባኤ ኣረጋጊጸን። 

በዚ ኣጋጣም እዚ ጉባኤ ንዝተረፋ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኤውሮጳ ዝርከባ ደለይቲ ፍትሒ ደቂ ኣንስትዮ 
ተቓለስቲ ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ንቕሎ ኣዴታት ኤውሮጳ ክሳተፋን እጃመን ከበርክታን ይጽውዕ። 

ሰላምን ቅሳነትን ንህዝብና!! 

ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና!! 

ንቕሎ ኣዴታት ዞባ ኤውሮጳ!! 

ዕለት 11-09-2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  




