
ዓመታዊ  ገምጋማዊ  ኣኼባ ኣባላት  ህዝባዊ  ግንባር ንኡስ ጨንፈር ደቡብ፥ 

ብዕለት 02  ሕዳር 2019፡ ዓመታዊ ኣኼባ ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ደቡብ ካብ ሸውዓተ 
ከተማታት ደቡብ ጀርመን ዝመጹ ኣብ ከተማ  ኮርፕ Korb ( ከባቢ ስቱትጋርት)  ተቓኒዑ ።  

ኣብ መኽፈቲ  ኣቦ-መንበር ንኡስ ጨንፈር ማእከል ኣቶ ኣልኣዛር ንተሳተፍቲ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ድሕሪ 
ምባል ኣኼባ ብዝክረ ሰማእታት ከፊቱ ። 

ኣቶ ዮውሃንስ ወልዱ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ጀርመን፡ንህልዉ ኩነታት ሃገርና ኣመልኪቱ፡እዚ 
ኣብ ቀረባ ምስ ሱዳን ዝተኻየደ፡ናይ ሓባር ስምምዕን፡ ውዕልን ሰናይ ጉርብትናን፡እናዓበየ እናማዕበለ ይኸይድ 
ከምዘሎን፡ሰላምን፡ምድግጋፍን ምሕዝነትን ስምምዕ፡ ኤርትራ ኢትዮጵያ፡’ውን ብተወሳኺ ኣብ ጽቡቕ መንገዲ 
ኣንፈቱ ሒዙ ይጓዓዝ ምህላውን፡ ዝምልከቶም፡ኣካላት ብቀጻሊ ርክባት ከምዘካይዱ ሓቢሩ፥ብሓፈሽኡ 
ተቀባልነትን ተሰማዕነት ክብርን ኤርትራ ኣብ ከባቢናን ርሑቅን ጽቡቕ ከምዘሎ ኣብሪሁ።ነዚ ዘለና ናይሰላም 
ሃዋሁ ሃገርና ብምጥቃም፡ንልምዓትን ዕብየትን ሃገርና ካብ ቅድም ብዝተዓጻጸፈ ክንሰርሕ፡ ብፍላይ ድማ ኣባላት 
ህግደፍ ኣበርክቶኦም ክዓዝዝ ተላቢውን፤ ሞያውያን’ውን ሎሚ ብዝያዳ ኣበርክቶኦም ክዓቢ መንግስቲ’ውን 
ጻውዒት ጌይሩ፡ ስለዘሎ፡ ኣብዚ ህጹጽ ወፈራ ክንሳተፍ ሓቢሩ።ቀጺሉ ኣቶ ዮውሃንስ፡ ካብ ጀርመን ንኤርትራ 
ዝኣትዉ ዘለዉ መሓዙት ጀርመናው ያን ሓካይም፡ ሰብ ሞያ ኪኢላታት ኣብዚ ዓመት’ዚ ብብዝሒ ንስራሕ 
ይኣትዉ ምህላዎም’ ውን ገሊጹ።ኣብ መጨረሻ እዚ ዝጸንሐ ጥሉል ክራማት ሓረስቶት ሃገርና ብዘካየድዎ ጻዕርን 
ድኳምን ጻማኦም ክረኽቡ ዘለዎ ሰናይ ትምኒት ገሊጹ። ኣብ መጨረሻ ዝቀረበሉ ሕቶታት መሊሱ ። 

ቀጺሉ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣብ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ጀርመን፥ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ፥ ’’ተሳታፍነት 
ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ቁጠባዊ ምዕባሌ ኤርትራ’’ ዝብል መብርሂ ሂቡ።ኣብ መግለጺኡ ኣቶ 
ካሕሳይ፡እዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዘጋጥመና ብድሆታትን ዝሓለፈና ዕድላት ብዙሕ ስለዝነበረ፡ሕጂ ነዚ 
ንምሕዋይ ከኣ መንግስቲ ንዜጋታት ሂብዎ ዘሎ ዕድል ወፍሪ፡ቅድሚ ሕጂ’ውን ድሕሪ ናጽነት መብዛሕትአን 
ትካላት ዝነበራንዜጋታት ንረብሓ ሃገሮምን ህዝብን ክሰርሑ ዓቢ ዕድል ከፊቱ፡ ምንባሩ ይዝከር ። እዚ ሕጂ ዘሎ 
ወፍሪ’ውን ርእስካ ንምኽኣልን ጽግዕተኛነት ንምውጋድ፡ማሕበራዊ ፍትሒ ንምንጋስ፡ንረብሓ ዝበዝሐ ህዝብን 
ምምሕያሽ መነባብሮ ዘበርክት፡ ንህዝቢ ዘድሊ ቀንዲ ጠለባት ኣብ ምምላእ ዝሕግዝ ወፍሪ ክኸውንን፡ኩሉ ዜጋ 
ብውልቂ ይኹን ብእኩብ፡ ኣበርክቶ ሃገሩ ከብርኽን ክዓዝዝን ይግባእ ኢሉ።ድሕሪ’ዚ ንዝቀረቡ ሕቶታት መልሲ 
ተዋሂቡ። 

ድሕሪ’ዚ ጸሓፊ ህግደፍ ን.ጨንፈር ኣቶ ዮውሃንስ መብራህቱ፡ ’’ ንጹር ዕላማን ራእይን ንምህናጽ ውሁድ ኮማዊ 
ሓይሊ ንውውንንዶ’’? ዝብል ትሕዝቶ፡ንጥፈታት ሃገራዊ ሽማግለ ጀርመን ንሕቶ መንእሰያት፡ዝምድና ፈጸምቲ 
ሃገራዊ ሽማግለን፡ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት፥ ሕቶ ምሕያል ሕጋዊ ጥብቅና፥ምምስራት፡ሞያውያን 
ኤርትራውያን፥ካልእን ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ። 

ቀጺሉ ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ ሓፈሻዊ ንጥፈታት ኩለን ውዳቤታትን፡ብፍላይ ንጥፈታት ህግደፍ ን.ዞባ ጀርመንን 
ሕቶ መንእሰያትን ህግደፍ ዘካይድዎ ዝተፈላለየ ዓወታትን ድኻማትን፡ድሕሪ ምሕባር፥ነዚ ዘሎ መድረኽ ዝበቅዕ 
ምንቅስቃስ ይውሕድ ስለዘሎ፡ ብፍላይ ኣባላት ህግደፍ ኣቃልቦ ክገብርሉን ብግቡእ ክሰርሕሉን፡መንእሰያት ናይ 
መጻእን ተካእትን ተቀበልቲ ሕድሪ ስለዝኾኑ ውዳቤታቶምን መሳርዖምን ከሐይሉ ኣብ ጎኖም ኮና ክንሰርሕ 
ተላብዩ። ኣብ መደምደምታ ኣቶ ኣልኣዛር ኣኼዛ  ኣቦ-መንበር ህግደፍ ን.ጨ.ደቡብ ብወገኑ ሓፈሻዊ ንጥፈታት 
ኣባላት ህግደፍ ደቡብ ኣቕሪቡ፡፡ 

ኣብ መፈጸምታ ኣባላት ድማ ብሓፈሽኡ ኣብቲ ምሉእ መዓልቲ ዝወሰደ መደባት ኣብቲ ኣርእስታት ዘተኮረ ሰፊሕ 
ክትዕን ዘተን ብምክያድ፡ነቲ ድኹም ጎድንታት ብምትዕርራይ፡ ንመድረኽ ሰላምን፡ተልእኾ ምኽባር ልዑላውነት 
ሃገርን፡ቁጠባዊ ልምዓት ሃገር ሱታፌኦም ከምዘዕዝዙን እጃሞም ከምዘበርክቱ፡ብዝለዓለ ወኒ ቃልሶም ከምዘበርኹ 
ኣረጋጊጾም ። 

 

ዓወት ንሓፋሽ!               

ህግደፍ ንኡስ ጨንፈር ደቡብ 


