
ዝኽሪ በሪ ናጽነት ዘርሓወ መበል 30 ዓመት ስርሒት ፈንቅል:                                            
ቀዳም ዕለት 22-02-2020 ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት: ብድምቀት ከቢሩ ውዒሉ 

 

ብሃገራዊ ሽማግለ ከተማ ፍራንክፈርት ተወደብ ዝኽሪ በሪ ናጽነት ዘርሓወ መበል 30 ዓመት 
ስርሒት ፈንቅል: ቀዳም ዕለት 22-02-2020 ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት:  

ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ጀርመን: ኣቶ ካሕሳይ 
ተወልደን: ሓላፊ ሃገራዊ ሽማግለ ኣብ ጀርመን ዶር ተስፋይ ዓብለሎም ዝተረኽብሉ: ብዕሩግ 
ኣገባብ ተጸምቢሉ።  

ጽሓፊ ሃገራዊ ሽማግለ ከተማ ፍራንክፈርት ኣቶ ብርሃነ ኣፍወርቂ መደብ ብዝኽረ ሰማእታት 
ብድሕሪ ምኽፋት ፡ ንተሳተፍቲ ጽንብል ናይ እንቛዕ ደሓን መጻእኩም ጽቡቕ ምንዮቱ ብስማ 
ሃ/ሽ ኣቕረበ። ብምቕጻል ፡ ፈንቅል፡ ኣብ ሓርነታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ - ከም ስሙ 
ንመግዛእታዊ ስርዓት ዝፈንቀለ፡ በሪ መላእ ሓርነት ዘርሓወ፡ ኣብ ታሪኽና ፍሉይ ቦታ ዝሕዝ 
ስርሒት ምዃኑ ብድሕሪ ምግላጽ  ፥ እዚ ድማ ፈንቅል ቅያታት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ 
ኤርትራ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ዝተኻየደን ብቅልጣፈኡን ጽፈቱን እጹብ-
ድንቂ ወተሃደራዊ ዓወት ከምዝኾነ ብምግላጽ፡ ራኢና ዝኾነት ብልጽግቲ ኤርትራ 
ንምርግጋጽ፡ ነቶም ሕመረት ዝኾኑ ክብርታት ምዂላዕ ከምዝግባእ ኣዘኻኺሩ። 

ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ጀርመን: 
ብወገኑ ኣብ ዘስመዖ ቃል በቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ቅድሚ 30 ዓመታት ኣብ’ዚ 
ቅንያት’ዚ ዝፈጸሞ ቅያን ኣብኡ ዝተራእየ ጅግንነት ህዝብን ተጋዳላይን እናተሓበንና፡ ሃገርና 
ንምልማዕ ዝኣተናዮ መብጽዓ ንምሕዳስ ከምዝኾነ ኣብ ዝገለጸሉ ፡ እምበኣርከስ ምሕራር 
ከተማ ባጽዕ „መርኣያ ጅግንነት ህዝቢ ኤርትራን መድረኽ ምውርራስን እውን’ዩ” ዝበለ ኣቶ 
ካሕሳይ ፡ እዚ ድማ ዕምሪ መግዛእቲ ብምሕጻር፡ ጸሓይ ናጽነት ብምልኣት ክትበርቕ በሪ 
ዘርሓወ ከምዝኾነ ብምሕባር፡ መንእሰይ ወለዶ ነዚ ታሪኽ’ዚ ብዝግባእ ወሪሱ፡ ብቑዕ 
ፍልጠትን ሞያን ብምዕጣቕ ንህንጸት ሃገር ዓጸፋ ክሰርሕ ኣብ ቁጠባዊ ወፍሪ ሃገር ዝጽበይና 
ዘሎ ዓቢ ስራሕ እጃምና ከነብርክት ከምዝግባእ ኣገንዚቡ። ፈንቅል !  ረዚን ዝኽሪ ዘለዎም 
ፍጻመታትን ወትሩ ብፍሉይ ስምዒትን ወኒን ክዝከሩ ዝግብኦም ምዃኖም ብምግላጽ፡ እዚ 
ከኣ ንህልው ሃገራዊ ብድሆታት ብትብዓትን ተወፋይነትን ገጢምካ ንምስጋር ድርኺት 
ዝፈጥር ከምዝኾነ ገለጸ። 

ጽምብል መበል 30 ዓመት ስርሒት ፈንቅል ኣብ ፍራንክፈርት : ብባህላውን ስነጥበባውን 
መደባት ተመሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ፍራብክፈርት: ዲጀይ ሞስ: ስነ ጥበባዊ ሳሚ 
ብርሃነ ምስ ኤሪ ባንድ: ስነ ጥበባውያን ገጠምትን ብዝተፈላለየ መሰናድኦታትን  ፍሉይ 
ብድምቀትን ዉዕዉዕ ሃገራዊ መንፈስ ተዛዚሙ። 

 

ዓወት ንሓፋሽ 

ሃገራዊ ሽማግለ ከተማ ፍራንክፈርት                                        ዕለት 23-02-20 


