
 
 

ሪፖርታጅ ዝኽሪ 20 ሰነ ኣብ ቬተራው/ጀርመን 
 

ዕለት 25.06.2018 
 
 ብዕለት 23.06.2018 " መዓልቲ ዝኽሪ ሓበን 20 ሰነ " ኣብ ቬተራው ወከልቲ ቤ/ጽፈትን ካብ 
ርሑቕ ዝመጹ ዕደማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኽቡሉ ብክብሪ ተዘኪሩ ውዒሉ: 
 
 መዯብ ከምቲ ግቡእ : ሰላም ሃብቶም ሳክስፎን ኣሰንያ ብዝክረሰማኣታት ተኸፍተ : 
 
  ኣ/መ ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ቬተራው : ኣቶ ስምኦን ወልዯዮውሃንስ : መኽፈቲ ቃል 
ናይ እንቋዕ ብዯሓን መጻእኩም ኣብ ዘስምዓሉ : ዕለተ ዝኽሪ ሓበን 20 ሰነ : ንዓና ንኤርትራውያን 
ዕዝዝቲን ክብርቲን እያ : መኽንያቱ ንስለ ራህዋን ሰላምን : ንስለ ናጽነትን ሓርነትን : ብሉጻት ሰብ 
መትከል ዝወዯቑላን : ብሳላ መስዋእቶም : ጸሓይና መሊኣ ዝበረቐትላን እያ : ስለዝኾነ ኣብ መላእ 
ዓለም ዝርከብ ኤርትራዊ ኩሉ : በታ ተዘርዚራ ዘይትውዳእ ፈትሊ ሓድነት ተጠሚሩ : ወትሩ ንጀጋኑ 
ሰማእታቱ ይዝክርን : ኪዳኑ የሐዯስን : ቀጻልነት ምንባርና ዓዚዙ ንክወሓስ : ሕድሪ ሰማኣታትና 
ከነተግብር ግዯታ ኣለና ድሕሪ ምባሉ : ነቲ መዯብ ዘዳለዉ ዋበታትን ዜጋታትን : ንምምዕራጉ 
ኣበርክቶም ዘዕዘዙ ስነጥበባውያንን ምስጋናኡ ኣቕረበ : 
 
 ኣስዒቡ ወኪል ህዝባዊን ኮማዊን ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ : ኣቶ ፍጹም ሳህለ  ኣብ መግለጺኡ: 
ጀጋኑ ሰማኣታትና : ንዘነተ ዕለት ተኾሊዑ ዝነብር : ብርሃን ናይ ናጽነት ዝዓዯሉና ከዋኽብቲ እዮም :  
ረኺብናዮ ዘሎና ሰላምን ርግኣትን : ሃገራዊ ክብሪን : ብሳላ መስዋእቶም ኮይኑ : መማህራን ናይ ፍቕሪን 
ርትዒን ሓቂን ብሙዃን : ውዕለቶም ሓይሊ ዯሪቡ ንክንጸንዕ ኣኺሉና ኣሎ : ነዚ ዘይብለል ወትሩ 
ሂያው  ናይ ሰማኣታትና ሕድሪ : ናብ ውሉድ ወለዶ ከነውርሶ ሓላፍነት ናይ'ዞም ብሂወት ዘሎና ምዃኑ 
ክብል ለበዋኡ ኣቕረበ : 
 
  ቀጺሉ ብሓባር ሽምዓ ብምውላዕ ንክብሪ ሰማእቲ ዑዯት ናይ እግሪ ተኻየዯ : 
ስነ/ጥበባዊ : መስፉን ተስፋገርግሽ (ማዕበለ ) የዕረፈ ጅግና ትብል ዜማ ሰማእቲ : ልቢ ዝቕስቅስ 
ብምቕራቡ ነቲ መዯብ ዝያዳ ርዝነት ክድርዕ ኣኺሉዎ እዩ : 
 
ነቲ መዓልቲ ዘማዕርግ : ዝተፈላለዩ : ግጥሚታትን ዜማታት ሰማእቲን : ከምኡ'ውን ካብ ተሳተፍቲ : 
ቅያታት ተዘክሮ ቃልሲን : ርእይቶን ለበዋን ቀረበ : 
 
ኣብ'ቲ መዓልቲ : ብወፈያን : ቁጠባዊ ንጥፈታትን : ዝተኣከበ ገንዘብ : € 346,00 ( ሰለስተ ሚእቲን 
ኣርበዓን ሽደሽተን ኦይሮ ) ንምስሳን ቆፎ ስድራቤት ሰማእታት ተወፍዩ : 
 
መዯብ ብሃገራዊ መዝሙር ተዛዘመ : 
 
ዘልኣለማዊ ሞጎስን ክብሪን ንጀጋኑ ሰማእታትና  
 
ዓወት ንሓፋሽ 
 
ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ቬተራው : 
 
 


