
              Eritreischer Kultur- und Sozialverein e.V.  Köln                        

                            ማሕበረኮምከለንንከባቢኣን
                                          

      መበል22      ዓመትጽምብልሃገራዊብዓልናጽነትኤርትራ
                   ኣብ ከተማ ከለንብዓወትተዛዚሙ

 ብዕለት 15.06.2013   ኣስታት 400      ብብዝሒ መንእሰያትን ሕጻናትን ዝተሳተፍዎ፡ -    መኸተ ድርዕና ስራሕ 
ክብርና-                ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ኣብ ከተማ ከለን ብዉዕዉዕን ምዉቕ ሃገራዊ መንፈስን ጽምብል መበል 22 

   ዓመትናጽነትኤርትራተባዒሉ።

     ኤርትራውያንን የዕሩኽቶምን ካብ ከተማታት ቩፐርታል፡ ሞንሸን-     ግላድባኽ፡ ዱዘልዶርፍ፡ ክረፈልድ፡ ቦን፡ ኤሰን 
ወ.ዘ.ተ.   ምስ ኣሓቶምን -           የሕዋቶምተቐማጦከለን ብዓል ናጽነት ሃገሮምብሓባር ንምኽባር ንከለን ብምውሓዝ ነቲ 

           ብዓልዓቢግርማንድምቀትንክህብዎከለዉ፡ተወሳኺድምቀትዝሃቦድማ፡ ከንቲባ ከለን/   ኮርቫይለርወይዘሮቪትሳኽ 
         ዩንግ ካብሓምላይፓርቲ፡ ኣማኻሪኣ ሄር ዊልፍረድኖይማን ካብ CDU       ከምኡውን ናይወጻእተኛታትናይ ባህሊ 

     ኣማኻሪ ኣቶ ካርል ሙለር ካብ CDU          ኣብቲ ጽንብል ምክፋሎም እዩ። ኣባል መሪሕነት መህግደፍ ኤውሮጳ ኣቶ 
            ቴድሮስን ካልኦት ኣባላትመህግደፍን እውን ካብፍራንክፎርትብምምጻእ ተኻፈልቲብዓል ናይታክብርቲመዓልቲ 

  ኮይኖምሓዲሮም።

    እቲ ጽንብል ብኣቦ መንበር ማ/         ኮም ከለን ኣቶ ኢድሪስ ኣሕመድ ዑመር ምስ ተኸፍተ፡ ም/   ኣቦ መንበር መ/ህግደፍ 
        መንእሰይ ዩኤል ድማ ነቲ ዝኽይድ ዝነበረ ኩሉ ብቕጽበት ብቛንቋ  ጀርመን ብምግላጽ    ነተን ከንቲባ ናብ መድርኽ 
     ዓደመን።ወይዘሮቪትሳኽዩንግ ከንቲባ ከለን/    ኮርቫይለርድማመበል 22      ዓመትብዓልናጽነትኤርትራኣብቲንሰን 

            ዘመሓድርኦ ቦታ ብምጽንባሉ ሕጉስቲ ምዃነንን ምሉእ ዓወት ናይቲ ጽንብል ከምዝምነያን ገሊጸን። ነቲ ድምቀት 
              ዝያዳፍናንዝህብናይዮሃናመልእኽቲካብቤትጽሕፈትኤምባሲኤርትራድማብኣቦመንበርማ/   ኮምኣቶኢድሪስ 

             ተነቢቡ።እቲመልእኽቲኣብወፍሪክህልወናዘለዎተራንዕድልንዘተኮረዓቢምኽሪእውንኔርዎ።

  ኣቦመንበርማ/           ኮምኣቶኢድሪስመዓልቲነጻነትዘሰክመናሓላፍነትብትብዓትምምካትንንኣድሓርሓርነትንትሕተ-
           ሃገራውነትን ዘጥቅዖም ከይተገራህና ብትብዓት ክንቃለሶምን ኣብ ኩሉ መዳያት ስራሓትና ትኩራትን ተባዓትን ምስ 

            እንኸውን ዕድል ከምዘይህልዎምን ድሕሪ ምሕባር፡ ነቲ ብኹሉ ኤርትራዊ ብስምረት ዝግበር ዘሎ ሓያል እምቢታን 
        መኸተን ኣንጻር ተጻብኦን እግዳን ኣድኒቑ።መደብጽንብልመበል 22      ዓመትናጽነትኤርትራኣብ ከለን ብማ/ኮም 

           ከለንን ከባቢኣን ዝተዳለወ ኮይኑ ተኻፍፋልነት ኩለን ሃገራውያን ማሕበራትን ጉጅለታትን ብፍላይድማመንእሰያት 
ህ.ግ.ደ.              ፍ ኣብምድላውናይቲብዓል ዝነበሮምተራብጣዕሚዝድነቕምንባሩ ጠቒሱ ንኹሎምድኻሞምከይጸብጸቡ 

       እቲ ብዓል ንኽዕወት ዝገበሩ ምስጋንኡ ኣቕሪቡ። ንኣባል ማ/        ኮም ዝኾኑ ኣቶመኮነን ኣሚነን ብዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ሳባ 
    ተወልደእውንንኽብሪቲብዓል 200      ኦይሮዝውግኡመስተብምልጋሶምኣመስጊኑ።

   በዚ ኣጋጣሚ ፡           ተሳተፍቲ ጽምብል ነቲ ብኣባላት ሽማግለ መኸተ ከለን ዝካየድ ዝነበረ ናይ  ብጸላእቲ ልኡላውነትና 
  ንዝፍሓስ ዘሎ ሓዲሽ-    ሽርሕታት ዚኹንን ወረቓቕቲ (Petition)   ክታሞም ከስፈሩሉ   ። ኣባል ማ/   ኮም ከለን ወ/ሮ 

               ኣልማዝ ተስፋማርያም ረዚን መልእኽቲብዓልናጽንነት ዝሓዘለ ግጥሚኣቕረበት።

           እቲብምቚራጽቶርተንምኽፋትሻምፓኝንብካብኩለን ሃገራውያንሓይልታትንጉጅለታትንብዝተዋጽኡውሁዳት 
 ሽማግለታት  ከተማ ከለን         ምስተኻየደ ውዕዉዕ ጣቕዒትን እልልታን ስዒቡ፡ ናብ ምስትምቓር ሙዚቃን ሳዕስዒትን 

            እስክስታን ተእትዩ ወናምድምጻዊ ተመስገን ኣብርሃምድማልቢ ዝምስጥ ዝተፈላለየን ሃገራዊመልእኽቲ ዝሓዘለን 
        ሙዚቃን ደርፍን ብምብርካትወኒ ሰባት ክቕስቅስን ትርጉምጭርሖ -    መኸተድርዕና ስራሕ ክብረትና- ከዘኻኽርን 

           ድሕሪ ምሕዳሩ ተኻፈልቲ ብዓል ከምወትሩ ስኒትን ፍቕርን ምትሕቑቛፍን ኣስተማቒሮም፡ ተረኣእዮም ከይተጻገቡ 
         ተሳዓዒሞምተፋላልዮም።ብኸምዚድማበዓልናጽነትብዓቢዓወትተዛዚሙ።

        ዘልኣለማዊዝኽሪነቶምእዛመዓልቲዚኣንኽትህሉዝገበሩስዉኣትና

 ሽማግለማሕበረ-  ኮምከለ      ንንከባቢኣን ከለን 15.06.2013    


