
 
 

 

  

 

ጋዜጣዊ መግለጺ :                                                                                                                                    
          ዕለት 01.03.2016 

    ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከብ ክቡር ህዝቢ ኤርትራን : ውፉይ መንግስትን :  ጅግና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን : 
ብመኽንያት ብሩራዊ ኢዮቤል ናጽነት ኤርትራ : ብስም ኣወሃሃዲት ሽማግለ ብሩራዊ ኢዮቤል ናጽነት ኤርትራ /ሄሰን 
ጀርመን : ድርብ ዮሃና ክንብል ሃገራዊ ሓበን ይስመዓና : 

   ህዝቢ ኤርትራ : ነቲ ብሓያል ቃልስን ሰፍ ይብል መስዋእቲ ብሉጻት ዯቁ ከፊሉ ረጋገጾ ሂያው ናጽነቱ : ንክብርን 
ትርጉም ናጽነትን ንጸባርቕ ብተፈላልዩ ኣገባባት ንምጽምባሉ ኣብ ልዑል ምድላው ይርከብ ኣሎ: ድሮ'ውን ሽግ ናጽነት  
ከም'ቲ ስነ/ጥበባውያንና ዝበልዎ :" ከም ሕድርኻ በጺሐ ገዛኻ : ሓቚፈ ስዒመዮ ወድኻ ይመስል ንዓኻ " ነዚ ረዚን 
ሕድሪ ንትግባሬኡ ካብ ዕለት 15.01. 2016 ዓ.ም. ካብ ትእምርቲ ጽንዓት ዝኾነት ከታማ ናቕፋ ጀሚራ'ላ :  

    ብሩራዊ እዮበል ናጽነት ምጽምባል ማለት ዕያሩ ማዕረ ርዝነቱ ከም ምዃኑ መጠን: ኣብ ጐዕዞ መዋእል ናይ ሓዯ 
ሕብረተሰብ : ነጥበ-ምዕራፍ ( Milestone ) ስለዝኾነ : ብኹሉ መምኒታቱ ኣዝዩ ወሳኒ'ዩ : ህዝቢ ኤርትራ'ውን 
ጽምብል ብሩራዊ እዮበል ኣብ ትሕቲ " ርብዒ መን ኣብ መኸተን ልምዓትን "ዝብል ጭርሖ ምብዓሉ :  ምስጢሩ ! " 
ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ : ታሪኽ መኸተን ተበጃውነትን : ታሪኽ ስራሕን ፍርያምነትን : ታሪኽ መስዋእትን ዓወትን : ታሪኽ 
ቅያን ኣብነትን : ታሪኽ ፍቕርን ሰላምን : ታሪኽ ሓቅን ፍትሕን ": ምዃኑ ክምልዑልዊ ህዝብን ሃገርን : ኣብ'ዛ ዓለም ብነጻ 
ሕርያና ምንባርና ህያው  ምስክር'ዩ : 

   ንመኻኸሪ ብሕጽር ዝበለ : ካብ ታሪኽ ያታዊ መኸተና  ጀሚሩ ኣንጻር  ባዕዳውያን ወራር ዝካየዶናዮም ቃልስታትን 
እቲ ኣብ 1950 ንርውየት ፍሉይ ሰብ-ረብሓ ዝዓለመ: ውዲት ኣንጻር ድልየት ህዝቢ ኤርትራ ብያነ ዓማጺ ፈዯርሽን : 
ውጽኢቱ እቲ ን30 ዓመታት : መዳርግቲ ኣልቦ ዝኾነ ካይድናዮም ሓርነታዊ ቃልሲን ጅግንነትን : ከምኡ'ውን ድሕሪ 
ናጽነትና ኣብዚ ንርብዒ መን ዝተጏዓዝናዮ : ጐዕዞ መኸተን ልምዓትን ጐዕዞ ጽንዓትን :ዓወትን : በብእብረ ንሓያላት 
ዓለምና እናሰዓረ : ዓሰርተ ግዜ ዛረበን : ከምቲ ንሱ ዝዯልዮ ሓበን ዓቲሩ ኣብ ዝበረኸ ዝዯየበ እንኮ ህዝቢ ኤርትራ እዩ : 
ስለዝኾነ ወሃ በሉ ዯረስቲ ዓለምና " ኤርትራ እታ ይተነበበት መጽሓፈ ታሪኽ " ክብሉ ይገልጽዋ : ኣለዉ :  

   ዓቢሩ ክብሉኻ ትስስን : ጠፊኡ ክብሉኻ እትበርቕ : ሞይቱ ክብሉኻ  ድብያ ምኩሓት ፈንጢስካ ንዓለምና እተንክር : 
ተንሲእካ  ብይምንያት :  ኒሕ ተቐኒካ  ትኣምር እትፈጥር ክቡር ህዝቢ : ሎሚ ኣብ ብሩራዊ እዮበል ናጽነትካ 
ክትድብል ዕልልታ ክትጏስዕ : ማና ፈሲሱካ ክትሕጏስ : ክትሕበን ክትኯርዕ : ከብካብካን ጋማኻን ስለዝኾነ : ከም 
ውጽኢቱ'ውን : ነዛ ብወርናቕ ንስሪ ዝዓወረት ዓይና ዓለምና : ብመኸተኻን ቃልስኻን ከም'ቲ እትዯልዮ ህላውነትካ 
ምርግጋጽካ : ዝኾነ ሓይሊ ክቐልዖ ይኽእል :  እቲ ካልእ ምስጢር ዓወትካ ምዃኑ : ዯጊምና ዮሃና ስለክብርኻ : 

   ኩሉ ብናጽነቱ ዝሕበን ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሄሰንን ከባቢኡን ዝርከብ : ንጽምብሉ ንምድማቕ ካብ ሎሚ 
ጀሚርና ክሳብ ኣብ ከባቢ ዕለት 15 ወርሒ 5 .2016 ሎ ግዜ ምድላዋቱ ከዕዝዝን : ( ብፍላይ ካብ 01.05.2016 ሎ ግዜ 
ኩሉ ዓቢ ይኹን ንእሽቶ ) : ብወለንታ : እታ ሕጋዊት ባንዴራ ኤርትራ ኣብ  ቆብዑ ማልይኡ ኣብ ቦርሳኡ : ኣብ 
ብሽክሌታኡ ኣብ ማኪናኡ : ኣብ ኣፍዯገ ገዝኡ ክሰቕላን : ከምኡ'ውን ኣብ ዕለተ ጽምብል ባህላዊ ክዳን ክንክዯንን : ናይ 
ባዕሉ ፍሉይ ትርጉምን መልእኽቲን ስለለዎ : ብዝተኻእለና ንምትግባሩ ካብ ሕጂ ክንዳሎ ሓበሬታና ነሕልፍ :  

- ንጽምብልና ንምድማቕ : ዝተፈላለዩ ስነጥበባት :  ዯርፊ : ትልሂትን  :ድራማን  : ስነ/ጽሑፍ :ግጥምን ሓጸርቲ 
ድርሰታትን : ያታዊ ኣውሎ :  ንጥፈታት መንእሰይትን ህጻናትን : ቤ/ት ቋንቋታት .ኣዯ : ስፖርት ካልእ ፍሉይ መሃዝነትን 
ካብ ሕጂ ክንቀራረብሉ ከምሎና  እናኣኻኸርና:  ዕለተ ጽምብልና  15.05.2016 ኮይኑ : ንቦታ ኣድራሻን ካልእ 
ተወስኽቲ ሓበሬታ ከነስዕበልኩም ስለዝኾንና ተኸታተሉ: 

ልኣለማዊ ክብርን መጎስን ነጀጋኑ ሰማእታትና  :                                                                                             
ዓወት ንሓፋሽ !                                                                                                                    
ኣ/ሽ/ብሩራዊ ኢዮቤል ናጽነት ኤርትራ ኣብ ሄሰን ጀርመን : ( ክፍሊ ሓበሬታን ጏስስን ) 


