
 

                  

                    መበል 60 ዓመት ባሕቲ መስከረም ኣብ ሃ/ጀርመን                   

01 መስከረም -  ኣልማዛዊ ኢዮቤል - መበል 60 ዓመት ዝኽሪ ምጅማር ሓርነታዊ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ  ዕለት 

04ን 05ን .መስከረም 2021 ኣብ ብዙሓት ከተማታት ጀርመን ዝነብሩ ኤርትራውያን ህሉው ኩነታት ኮረናን ቅጥዕታቱን 

ኣብ ግምት ብምእታው ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ብልዑል ሃገራዊ መንፈስ ተኸቢሩ። 

ካብቲ ብሃገራዊ ሽማግለ ከተማታት  ተማእከላ ዝመጸና ጸብጻባት ፦ 

ኣብ ከተማ በርሊን  ኣብ ቀጽሪ ኤምባሲ ተዘኪሩ ዊዒሉ ኣብቲ ዝኽሪ ዝተፈላለየ ነቲ ዕለት ዘንጸባርእ ጽሑፋትን 
መደርታትን ቀሪቡ ኔሩ። ኣብቲ ዕለት ኣቶ ዮውሃንስ እያሱ ንኤምባሲ ሃ/ኤርትር ኣብ ጀርመን ወኪሉ - ብምኽንያት 
መበል 60 ዓመት ኣልማዛዊ ኢዮቤልዩ ዝተዳለው ረዚን መልእኽቲ ዝሓዘለ ቃል ኤምባሲ ሃ/ኤርትራ ብድሕሪ ምቕራቡ ፡ 
ሕጂ እውን ነቲ ገና ዘይሃጠመ ሒቕታ ተጻብኦታት፡ ማዕረ ታሪኽና ኮይንና ብምምካት ቀጻልነት ዘሕብን ታሪኽና ከነረጋግጽ 

በዚ ኣጋጣሚ  ቃልና ኣሕዲስና ንዝመጹ ብድሆታት ንምምካት ከምወትሩ  ድልዋት ምዃና  ቃልና እነሕድሰሉን 
ሓላፍነት ዘሸክመናን ክብለ ሓያል መደረ ኣቕረበ። 

ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት - ኣብ ሓደ ገፊሕ ክፉት ቦታ - ብዝሕ ህዝቢ ሕጻናትን መንእሰያትን ዓበይትን ተሳትፍዎ - 
ብሕቡባት ጋዳይምን መንእሰያትን ሰነ ጥበበውያን ተፈላላየ ነቲ ረዚን ዕለት ክብሪ ዝህብ መደባት ኣብ ዘቕረብሉ ፡ ናይ 
ክብሪ ዕዱም ኣብ ኤምባሲ ጀርመን ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳይ ሓላፊ ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ ብኣካል ተረኺቡ - 
ትርጉም ምኽባር 1መስከረም። ታሪኽ ኤርትራ። ህዝባን ቃልሱን ተጻብኦኡን መኸትኡን ዓወቱን - ኣብ ህሉው ኩነታት 
ዘቶኮረ ብሰፊሑ መግለጺ ሂቡ። ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ ብተማሳሳሊ ኣብቲ ብዙምን ቴለኮንፈረንስን ዝተኻይዱ ከተማታት 
መግለጺ ኣቕሪቡ። 

ኣብ ከተማ ሽቱትጋርትን ከባቢኡን - ኣብ ክፉት ቦታ - ብናይ ብሽግለታ ጉዕዞ „ዙር ተዓወት“ን ካልእ ነቲ በዓል 
ዘንጸባርቕ መግለጽን ግጥምታትን ብባህላዊን ሃገራዊን ደርፍታት ተባዕለ። ኣብ እዋኑ ድማ ብ ኣ/መ ሃገራዊ ሽማግለ 
ናይቲ ዕለት መግለጺ ተዋሂቡ። 

ኣብ ከተማ ሙንሽንን ከባቢኡን ማለት ኣብ ሮዘንሃይም፣ ኢንጎልሽታት፣ ኣውጉስቡርግ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብሃገራዊ 

ሽማግለ ኤርትራውያን ሙንሽን ጀርመን እተዳለወ ናይ ቴሌፎን ኮንፈረንስ ሰፊሕ መደብ በዓል  ተኻይዱ።  

ኣብ ከተማ ከለንን ከባቢኡን - ተሳትፎ መንእሰያት ዘዕዘዘ - መደብ ተዓወት ኣብ ሃገራዊ ታሪኽን ባህሊ ኤርትራ ዘተኮሩ 
ሕቶን መልስን - ስሓቢ ዝኽዕነ መደብ ሎተሪን - ብዲጀይ ናሆም ምሕረት ኣብ ተሰነየ  ባህላዊን ዘመናዊን ንሓደ 
መስከረም ልዑል ክብሪ ዝህብ  ደርፍታትን ፡ ረዚን ሃገራዊ መልእኽቲ ዝህቡ ግጥምታት  ኣብ ግምት ዘእተወ  ማንዛዊ 
ብዓል ተኻይዱ።    

ከተማ ካይዘርስላውተርን፡ ኣብ ኩፉት ቦታን ምቹእን ብባንዴራና ዝተሰለመ ፡ ነቲ ጽምብል ዝምልከት ጽሑፍ ተነቢቡ። 

ብድሕሪ'ዚ መደብ ናይ ምሳሕን ብሙዚቃ ዝተሰነየ ባህላዊ ሳዕስዒታትን ማዕሪጉ ዉዒሉን ኣምስዩን። 

ኣብ ከተማ ማንሃይም -  ምጅማር ብረታዊ ቃልስና ንምጽንባል ብተሌኪንፈረንስ ርክብ ተኻይዱ። ብቃል ሃገራዊ ሽማግለ 

ዝጀመረ መደብና፡ ብተኸታታሊ  መልእኽቲ ህዝባዊ ግንባር ብኣቦ መንበር ህግደፍ ጉጅለ ማንሃይምን ከባቢኡ ብጻይ ሃብተ 

ተኸስተ ምስተነበበ፡ መምህር ሓድገምበስ'ውን ኣጀማምራ ብረታዊ ቃልሲ  ከመይ ከምዝነበረ ዝገልጽ ታሪኻዊ ሰነድ 

ኣቕሪቡ። ኣብ መወዳእታ ከኣ ምጅማር ብረታዊ ቃልስና መሰረት ዝገበረ ናይ ሕቶን መልስን መደብ ምስተኻየደ ብሃገራዊ 

መዝሙር ብዓወት ተዛዚሙ። 

ብተመሳስሊ ኣበዓዕላ ኣብ ከተማታት ሃድልበርግ ፡ ዱስልዶርፍ ፡ ቩፐርታል ፡ ኑርንበርግ ፡ ፎርስ-ሃይም ፡ ጊስን ፡ 
ሃምቦርግ ፡  ካስልን ካልኦት ከተማታት ዝነበሩ ኤርትራውያን በዓል 01 መስከረም ኣልማዛዊ ኢዮቤል መበል 60 ዓመት 
ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ  ብድምቀት ኣኽቢረሞ። 

ዓወት ንሓፋሽ 

ክፍሊ ሓብሬታን ዜናን  - ሃ/ሽማግለ ኤርትራውያን ጀርመን              ዕለት 05-09-2021 


