ሓባራዊ መግለጺ
ኣኼባ ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ፍራንክፍፎርት ጀርመን
ኤርትራውያን
ደቂ-ኣንስትዮ
ካብ
ዝትፍላለየ
ክተማታት
ጀርመን ብዕለት
05/05/2018 ኣብ ፍራንክፈርት ኣኼባ ኣbካይደና። እዚ ኣኼባ እዚ መቐጸልታ ናይቲ
ኣብ ደንሃኽ ኣብ ነፍሲ ወከፊ ከተማ ኤወሮጳ ማሕበር ከቐውም ዝተበጽሐ ስምምዕ
መሰረት ዝተዳልወ ኣኼባ እዩ። ኣኼባ ብመራሒት ኣካያዲት ሽማግለ እንቋዕ ብደሓን
መጻእክን ኢለን ድሕሪ ምኽፋት እቲ ተዳልዩ ዘሎ ሰነዳት ሓደ ብሓደ እናተተርጎመ
ክኸይድ ምዃኑ ሓቢራ። ብድሕሪ እዚ ብክልቲኡ ሃይማኖት ናይ ጽቡቕ መዓልቲ
ትምኒት ዝገልጽ ጸሎት ተገብረ። ቀጺሉ ናይ ተሳተፍቲ ምልላይ መርሕ ተካይዱ።
ካብዚ ቀጺሉ ብመሰረት እቲ ውዑል ናይ ደንሃኽ ዝተኻየደ ልዝባት ንእኼበኛታት
ብሩህ ንክኸውን ብኣሰናዳኢት ሽማግለ ዝተዳለወ ጽሑፍ ተሓቲሙ ንነፍሲ ወከፍና
ተዓድሉ ብቅድም-ተኸተል እናተነበ ንዝለዓል ሕቶታት ብገዛ ግቡእ መብርሂ ተዋሂቡሉ።
እቲ በብሓደ ዝተዘርበሉ ኣርእስትታት እዚ ዝስዕብ ነበረ፥1. ማሕበር ምምስራት የድሊዶ ኣየድልን
2. ሓዲሽ ማሕበር ምምስራትዶ ወላስ ካበተን ዘለዋ ማሕበራት ቅዋማት
ርኢና ክንጽንበር
ኣብ ኣኼባ ደንሃኽ ዝተበጽሔ ስምምዕ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገረ ኤውሮጳ ዝርከባ ደቂ
ኣንስትዮ ተጠርኒፈን ክነጥፋ ዝብል ኣገዳሲ ነጥቢ ተላዒሉ። ኣብዚ እንታይ ንደሊ
ኣሎና ዝብል ሕቶ ንኹሉ ርዱእ ክኸውን ናይ ነዊሕ ግዜ ተዋሂብዎ ስፍሕ ዝበለ ልዝብ
ተገብረሉ። ኣብ ምወዳእታ ድማ ኣብ ጀርመን ሓደ ንኹልና ዝጥርንፈና ማሕበር ደቂ
ኣንስትዮ የድልየና ዝብል እተን ተኣኪበን ዝነበራ ብምሉእ ድምጺ ተሰማሚዔናሉ።

እቲ ካልኣይ ነጥቢ ነቲ ማሕበር የድልየና ኢልና ዝተሰማማዕናሉ ብከመይ ንበጽሖ
ዝብል ሕቶ ድሕሪ ምምያጥና ንመስራቲ ጉባኤ ተብጽሓና ሽማግለ ከምተድልን ቁጽራ
ድማ ሰለስተ ምስ ክልተ ተጠባበቕቲ ክኸውን ተሰማማዕና። ዕማማት ናይዛ ኣሰናዳኢት
ሽማግለ ድማ።
1, ቅዋም ክተጻፍፍ፣
2, ዝምድናታት ደቂ-ኣንስትዮ ክትድህስስ፣
3, ምስ ዘለዋ ማሕበራት ርክባት ምክያድን
4, ኣብ ውሽጢ እዚ ዓመት 2018 ንመስራቲ ጉባኤ ክትሰርዕን ክተዳሉን ኣኼበኛ
ኣጽዲቐን።
ብድሕሪ እዚ ነዚ እተካይድ ሽማግለ ሓጺና ምርጫ ተኻየደ።

ቀጺልና ኣብቲ በካየዲት ሽማግለ ዝተዳለወ ኣገዳሲ ነጥብታት ተዛተና ንሱ ንዘሎና
ዓቅምታት ደቂ-ኣንስትዮ ብከመይ ንጥርንፎን ኣብ መዓላ ነውሎን ኣብ ዝብል ናይ
ነፍስወከፍ ሓሳባት ወርደ። ኣብ መጠርስታ ዝተበጽሐ ስምምዕ ድማ ደቂ ኣንስትዮፋሕፋሕ ኢልና ከይተጠራንፍና- ሕቶ ሓርነትን -ሕቶ መስል ጓል ኣንስትይትን- ህዝብና
ሓራ ክኸውን ኣይኽእልን። ስለዚ ንዝኾነ ማሕበር ክትንጸጎ ዘይኮነስ ናይ ሓባር
መሳርሕትኻ ክኸውን እምበር ማሕበርካ ኣፍሪስካ ተጸንበረና ዝብል ግን ጉጉይ ምዃኑን፥
ኣኼበኛ ኣስሚረናሉ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ሓዲሽ ማሕበር ነቕውም ቅዋማት ሓደ ካብተን

ዘለዋ ማሕበራት ርኢና ዝእረም ኣሪምና፡
ማሕበር ክንጥርነፍ ተሰማሚዕና።

ዝውሰኽ ወሲኽና ብስም እቲ ዝመረጽናዮ

ኣብ መጠርስታ ድማ ንሕና ከይተጠርነፍና ንስቅያት የሕዋትና ደቂ ኣንስትዮን ብዓቢኡ
ድማ ንሓርነት ህዝብናን ሃገርናን፥ ብፍላይ ድማ መሰላትና ክሕለወልናን ክንገብሮ
ንኽእል ዋላ ሓንቲ የለን። ስለዚ ንኹሉ ኣብ ሾቶኡ ክነብጽሖ ናይ ግድን ጥርናፈ
የድሊ። ኣብ መደምደምታ እዚ ናይ 6 ሰዓታት ዝወሰደ ኣኼባ ገምጋም ሓሳብ ናይ
ነፍሲ ወክፍ ተሳታፊት ቀረበ፣ ብድሕሪኡ ነዚ ዝተበጽሐ ከወን ንምግባር ጻዕረን
ዘበርከታ ኩለን ዝተሳተፍን ዘይተሳተፍን ደቂ-ኣንስትዮ ምስጋና ይብጸሓየን። ብተወሳኺ
ድማ ብዚ ኣጋጣሚ ንክለን ብደገ ኮይነን ኣጆኽን
ኣብ ጎድንኽን ኣሎና ኢለን
ዘተባብዓናን ኣኼበኛ ኣመስጊነን።
ከምኡ እውን ንኩሎም ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝተሐባበሩናን ዘተባቡዕናን ምስጋና
ይብጻሓዮምን ይብጻሓየንን።
ምትእስሳርና ቀዴል ሓርነታዊ ዓወትን እዩ!!
ኣሳናዳዊት ሽማግለ
08.05.2018

