
ሓጺር ጸብጻብ ዝኽሪ ሰነ 20 ኣብ ፍራንክፉርትን ከባቢኣን 

ዝኽሪ 20 ሰነ ዕለተ-ሰማእታት ኤርትራ፡ ኣብ ፍራንክፉርት ኣብ OSTPARK፡ ዝተባህለ 
ከባቢ ካብ ሰዓት ኣርባዕተ ክሳብ ሸሞንተ ድ.ቀ ብረዚን ወግዒ፡ ”ዝኽርና ሓበን መብጸዓና 
ግብሪ” ብዝብል ቴማ ተዘኪሩ። መደብ ዝኽሪ-ሓበን 2013፡ ብእግሪ ጉዕዞን ጸመ-ሰማእታትን 
ኢዩ ተሰንዩ ተኻይዱ።  

ብርክት ዝበሉ ዓበይትን መንእሰያትን ዝርከብዎም ተሳተፍቲ መደብ እግሪ-ጉዕዞ፡ ካብ ኣብ 
ማእከል ከተማ Frankfurt ዝርከብ መደበር ባብራት (Hauptbahnhof) ሰዓት ክልተን ፈረቓን 
ድ.ቀ ነቂሎም፡ ከተማ ፍራንክፉርት ሰንጢቆም ድሕሪ ልዕሊ ሰዓት ዝወሰደ ጉዕዞ ኣብ’ቲ 

መደብ ዝኽሪ ብወግዒ ዚካየደሉ ቦታ OSTPARK በጺሖም።   

መደብ ዝኽሪ ሰማእታትን ምኽባር ሰነ 20ን፡ ብ ጾመ-ሰማእታትን ምሕራም ካብ ወልፍታትን፡ 

ኪስነ ብዝብል መጸዋዕታ ወዳቢት ሽማግለ መሰረት፡ ዘተባብዕ ሱፋፌ ዜጋታት ኣብ’ዚ 
ትእምርታዊ ተግባር ኪረጋገጽ ተኻኢሉ።  

መራሕቲ መደብ፡ ኣቶ ኣሸናፊ ኣብረሃን መንእሰይ ሰላማዊት መንግስቱን፡ ”መርሓባ” 
ብምባል ዝርዝር መደብ ዝኽሪ ሓበን ንተሳተፍቲ ብምግላጽ፡ ኩሉ ተሳታፋይ፡ ኣብ ውሽጢ 
እቲ ፓርክ ተወጢኑ ንዝነበረ መደብ ዑደት ንኺሳተፍ ንሰልፊ ኪስራዕ ዓደምዎ። መደብ 
ሰልፊ፡ ብ9 ባንዴራታት ዝተሰከሙ መንእሰያት ተመሪሑ፡ ህጻናት፡ ሓለፍቲ ቆንስልያን 
መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ብምቕዳም ተበጊሱ ንኣስትት 40 ደቃይቕ ቀጺሉ።  

ብድሪ’ዚ፡ ኣብ’ቲ ኣብ ሕምብርቲ OSTPARK ንዝኽሪ ሰማእታት ኤርትራ ዝተተኽላ 9 
ኣግራብ ስዉኣት ኣብ ዘለዎ ቦታ፡ ወግዒ ዝኽሪ ሓበን ስዒቡ።  

ሃገራዊ መዝሙር፡ ብመሪሕነት ተመሃሮ ቋንቋ-ኣደ ኪትዝመር ከላ፡ ናይ ደቂቕ ጸሎተ-
ሕልና ዝኽረ-ሰማእታት ብዜማ ክላሪነት ብሙዚቀኛ ሰላም ሃብቶም ተሰንዩ ተፈጺሙ። 
ስዒቡ፡ ተሳታፊ ብሓባር መዝሙር ”ቅሰኑ ሰማእታትና’ ዘሚሩ። 

ዝቀጸለ መደብ መደረን መግለጺታትን’ዩ ነይሩ። ጸሓፊ ግዚያዊት ኮሚተ በዓል ናጽነትን 
ሰነ 20ን 2013፡ ኣቶ ቴድሮስ ጐይትኦም ቃል ኣስሚዑ። ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ ንሚሽን 
ኤርትራ ኣብ ጀርመን ብምውካል ስዕቡ መደረ ኣቅሪቡ።   

ንሃይማኖታውያን መራሕቲ ብምውካል፡ ቀሺ ገብረታትዮስ ኪዳነ፡ ንመስዋእትነት 
ኣመልኪቶም ኣባታዊ ምህሮ ድሕሪ ምቕራብ፡ ንክቡር ኣቡነ ዲዮስቆሮስ ራብዓይ 
ፓትሪኣርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ-ክርስትያን፡ ኣብ’ዚ ረዚን ኣጋጣሚ ዝኽሪ ሓበን ተረኺቦም 
ብምንባሮም፡ ኣባታዊ ምኽሮም ከስሙ ኪዕድምዎም ከለዉ፡ ክቡር ኣቦ’ውን፡ ሕድሪ 
ሰማእታትና ከነጽንዕን ኣብ ሓድነት ኪንዓስልን ከምዝግባእ፡ በዚ ኸኣ ሰማእታትና ከም 
እንድብስ ኣዘኻኺሮም። ድሕሪ’ዚ፡ ክቡር ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ፡ ንወዳቢት ኮሚተን 
ሚሽንን ብምውካል ዕንባባ ከንብር ከሎ፡ ነታ “ቀንዲ” ሽምዓ ወሊዑዋ። ወከልቲ ቆንስልያን 
መራሕቲ ሃይማኖትን ማሕበራትን ተኸቲሎም ሽምዓ ወሊዖምን ዕንባባ ኣንቢሮምን። ክልተ 
ወከልቲ እታ ብመንእሰያት ዝቖመት Eritrean Blood ዝተሰምየት ጥርናፈ’ውን ንኽብሪ 
ጀጋኑና ዕንባባ ኣንቢሮም።  



መርሓ መደብ ዝኽሪ 20-ሰነ 2013 ኣብ ፍራንክፉርት፡ ”ተግባር” ዚብል ብምንባሩ፡ ኣብ’ዚ 
ከባቢ ብግብሪ ምስ ዝኽሪ ሰማእታትን ምሕብሓብ ስድራቤቶምን ዚተኣሳሰር ንጥፈታት 
ዘካየዱ ጥርናፈታት፡ ርሒብ ቦታ ኣብ ፕሮግራም ኪወሃቦም ከሎ፡ ብቕደም-ተኸተል፡ ኣደ-
መንበር ጉጅለ ህግደፍ ፍራንክፉርት ወ/ሮ መብራት ጋይም፡ ወኪል ”ማሕበር-ጽዋ” ኣቶ 
ሕድሪ ኪዳነ፡ ”ጥርናፈ መብጸዓ ጾመ-ሰማእታት” ኣቶ ኣንገሶም ኢስቕ፡ ወኪል ”መንእሰያት 
ወረዳ ቨተራው” መንእሰይ ሪም ብርሃነ፡ ካብ መንእሰያት ግንባር ድማ መንእሰይ መርሃዊ 
በየነ መግለጺታት ቀሪቡ። ብተወሳኺ፡ መንእሰይ ሳምራዊት ደበሳይ ”ስለምንታይ ሰነ-20” 
ብዝብል ኣርእስቲ፡ ንትርጉም መስዋእትነትን ድሕረ-ባይታን ተልእኾነን 20-ሰነ ዘብርህ 
ጽሑፍ ብቛንቛ ጀርመን ኣንቢባ።  

ድሕሪ መደብ መደረን መግለጺታትን፡ ዝተፈላለዩ ስነጥበባዊ ስርሓት፡ ግጥሚን ዜማታትን 
ቀሪቦም። ኣደ ስዉእ ዝኾና፡ ኣደይ ኣሰገደሽ ፍጡር፡ ”እተብዕ’ወ” ኪብላ ገጢመን። 
ድምጻዊት ዘውዲ ዮውሃንስ ”የለው”፡ ብጾተይ ትብል ዜማ ስዉእ ወዲ መለስ ዘይማ። ሳራ 
ብርሃነ ዝተባህለት መንእሰይ፡ ”ታሪኹ’ሎኒ” ዘርእስታት ግጥሚ፡ ድምጻዊ ኣማኑኤል በረኸት 
”ሹም ንህቢ” ዘርእስታ ዜማ፡ ብጸይቲ ህይወት ብርሃነ ”ኣይረሳዕኩን ኣነ” ትብል ግጥሚ፡ 
ድምጻዊ ዳዊት ተዛረ ”ኣበስርዎም” ትብል ዜማ፡ ኣቶ ኣሸናፊ ኣብረሃ ድማ ”ብጾት” ትብል 
ግጥሚ ከቕርብ ከሎ፡ ኣብ መወዳእታ ድማ ድምጻዊ ሚኪኤል ገብረኪዳን ”ኣኽራናት 
ዓድይ” ትብል ዜማ ብምዝያም መደብ ስነጥበብ ተዛዚሙ።     

ብምቕጻል፡ ነቶም ሎሚ ዓመት ኣብ ምሕብሓብ ስድራቤት ስዉኣት ዝተሳተፉ 13 
ኣብነታውያን ነበርቲ ፍራንክፈርት፡ ምስክር ወረቐት ተዓዲሉ። 

ከም መዛዘሚ መደብ፡ ኩሉ ተሳታፊ ሽምዓ ወሊዑን ጽጌሬዳታት ኣንቢሩን። 

መደብ ሰነ 20 – 2013፡ ብዉሁድ ምትሕብባርን ግብራዊ ኣበርክቶን ኤርትራውን 
ውዳቤታት ኣብ ፍራንክፉርት ብጽፈት ተተግቢሩ።  

  

ዓወት ንሓፋሽ!  

ሓ/ዕማም ሜድያ ኣወሃሃዲት ሽማግለ ዝኽሪ 20 ሰነ - 2013 ኣብ ፍራንክፈርት  

 


