ጻውዒት ንሰላማዊ ሰልፊ፡ ዕለት 20 ወርሒ 7 ናይ 2019
ንዅላቶም ብሃገሮም ዝግደሱ ኤርትርውያን ብሓባር
ኣብ’ዚ እዋን’ዚ፡ እታ ብሓፍ ዘይብል መስዋእቲ ኣሓትናን ኣሕዋትናን ዝተረኽበት ፍትውቲ ዓድና፡
ከም ሃገር መጠን፡ ኣብ ምህላውን ዘይምህላውን ሃዋህው ተደቂና ትርከብ ምህላዋ ንኵሉ ኤርትራዊ
ዘበለ ዜጋ ርኡይ ኰይኑ ይስምዓና።
ንሕና ኣብ ኤውሮጳ እንነብር ኤርትራውያን፡ ካብ ነዊሕ እዋናት ኣትሒዝና ደገፍትን ተቓወምትን
ገሊኡ’ውን ኣብ መንጎ መንጎ ብምዃን ዘዝመስለና ፖለቲካ ነካይድ ዝነበርና ኢና። ብኡ ዝተላዕለ
ድማ ኣብ ርእሲ ሓድሕድና፡ ኪውገድ ዝከኣል ዝነበረ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ብዘኸትል ተግባራት፡
ክንበዳደል ጸኒሕና። ይኹን’ምበር ከም’ቲ ስድራና “ኣብ ሓመዶም ዝተባእሱ ቆልዑ፡ ኣብ ሓመዶም
ይዕረቑ” ዝበልዎ፡ ንዓና ድማ ከምኡ እታ ዝተቓለስናላ መሬት “ኣነ እጠፍእ ኣሎኹ’ሞ ተዓሪቕኩምን
ተሳኒኹምን ኣድሕኑኒ” እናበለት ትጽውዓና ኣላ። ኣብ ወጻኢ፡ ብሓፈሻ ንሕና ኣብ ኤውሮጳ ብፍላይ
ከዓ ኣብ ሃገር ጀርመን ኣብ ካርልስሩሀ ከባቢኣን እንነብር ኤርትራውያን፡ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዝና
ጸጸግዕና ሒዝና ልዕሊ ሓድሕድና ብቕሉዕ ይኹን ብስቱር ብዘይንሕስያ ክንወናጀልን፡ ብትሕተ ሃገራዊ
ድሑር ኣተሓሳስባ ተገዚእና ከምኡ’ውን ውልቃዊ መናፍሓትን ጸለመን ከነካይድ ጸኒሕና። ሎምስ እዚ
ናይ ኣሕዋት ባእሲ እዚ ይኣክል ንበል። ምኽንያቱ ካብ’ቲ ዘሎ ውልቀ መላኺ፡ እቲ ብዙሓት ካባና
ኣብ ግብሪ ዝውዕል መሲሉዎም ብሃንቀውታ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ኪፍጸም ዝግብኦ መሰረታዊ ጠለባት፦
1. “ምሕንጻጽ” ዶብ
2. ምፍታሕ እሱራት ፖለቲካን ሃይማኖትን
3. ኵላህና እንሰማምዓሉ
ቅዋም ኣብ ግብሪ ምትርጓም 4. ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወይ ግዱድ ዕስክርና ጠጠው ምባል
5. ኵለንተናዊ ናይ ምዕብልና መደባት ምክያድ ወዘተ. ወዘተ. ወዘተ. ኪርከብ ፈጺሙ ዘይክእል ምዃኑ
ድሕሪ ናይ 28 ዓመታት ከንቱ ትጽቢት፡ ሎምስ እቲ ንሃገሩ ዝሓሊ ኤርትራዊ እየ ዝብል ሰብ፡ ኵሉ
ዝተረድኦ ይመስለና። ንእንብሎ ምርዳእ ዝሰአነ/ት ሰብ ድማ ጭፍራ ህግደፍ ብልሳን መራሒኡ ኣቶ
ኢሳይያስ ኣፍወርቂ፡ ብ11 ሓምለ 2018 ድሕሪ ቐትሪ፡ ኣብ ሳዋ፡ ንተሳተፍቲ 8ይ ሃገራዊ ፈስቲቫል
መንእሰያት ዝሃቦ መደረ ትወከስ/ይወከስ (ብሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተመሃሮን ኤርትራ ዝዳሎ፡
ክልተ ወርሓዊ መጽሔት መንእሰይ፡ ጥቅምቲ 2018 ቁ.60 ገጽ 4-7)1፡- ቃልንቓሉ
1. “ቀዳማይ ናይ ዶብ ጉዳይ እዩ። ናይ ዶብ ጉዳይ ብይን ተዋሂብዎ ዝተደምደመ ስለዝኾነ፡ ከም
ዘይተፈትሐ ዓቢ ግድል ክውሰድ ዝኽእል ኣይኮነን። ብቐንዱ ፍቱሕ እዩ።“ ቀጺሉ‘ውን „ናብ ሓድሽ
መድረኽ ምእታውና፡ (ናይ ምድማር መድረኽ ማለቱ እዩ) ግድን እዚ ጉዳይ‘ዚ ክፍታሕ ኣለዎ ዝበሃሎ
ኣይኮነን።“ እዩ ዝበለ።
2. ኣስዒቡ‘ውን ብግልጺ „ናይ ሓባር ዕማምና ከም ሓደ ሃገር፡ ከም ሓደ ህዝቢ፡ ከም ሓደ ሓይሊ፡
ኴንና ከነተግብሮ እዩ መደብና“ በለ ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝበጽሕዎ ስምምዕ ኪገልጽ እንከሎ። እዚ
ማለት ድማ ምስ ኢትዮጵያ „ተደሚርና“ ኢና ማለቱ ምዃኑ ብወግዒ ኣዊጅዎ ማለት እዩ።
3. ብስካይፒ ንኣባላት ኣብ ዘመሓላለፎ ዝነበረ መምርሒ “ቅዋም ኤርትራ ኣብ’ዚ ሰዓት እዚ ብፍጹም
ኣይክንገብሮን ኢና ምኽንያቱ ኣብ’ዚ ሰዓት እዚ ሽግር ክንፈጥር ኣይኮናን ንተቃወምቲ የእቲካ ሓሸውየ
ምፍጣር ስለዝኮነ ክሳብ ሙሉእ ብሙሉእ ቁጦባና ንሕይል ቅዋም ኣይክግበርን እዩ” ይብል ኣግሂዱ
የማነ ገብረኣብ (ማንኪ) እውን እንተዀነ።
ስለ‘ዚ ጭፍራ ህግደፍ ናቱ ወሳኔታት ስለ ዝወሰደ ከም‘ቲ ኣብ ዘይሰምዓካ ደብሪ ኣይትማህለል ዝበሃል፡
ህያብ ካብ ውልቀ መላኺ ክንጽበ የብልናን። ምጽባይ ስዉኣትና’ውን ኣየጽንሑልናን፡ እንታይ ድኣ
ኣሰሮም ተኸቲልና፡ ብቃልስና ክንምንዝዖ እዩ እቲ ዝህልወና እንኮ ዕድል። ኣብ’ዚ መትከል’ዚ ረጊጽና
ምስ እንቃለስ ከኣ ኢና እንተ ወሓደ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዝጋደል ዘሎ ህዝብና ዓብይ ሞራልን ሰፍ
ዘይብል ጸግዕን ከም እንዀኖ ጥርጥር የብሉን።
ብሸነኽ መራሕቲ ህግደፍ፡ ኵነታት ናብራ ኤርትራዊ ከይዓጠጦም፡ ድሮ ንኢትዮጵያውያን መሲሎም፡
“ኢትዮጵያ ካብ ዘላቶ ሽግር ወጺኣ ክሳብ እትድልድል ግዜ ክንህባ ኣሎና” ኪብሉ ትሰምዑዎም ከም
ዘሎኻትኩም ኣየጠራጥርን። ትኽስ ድሙስ መዘንግዕ ኣንጭዋ ከም ዝበሃል፡ ከምኡ ይበሉ’ምበር ድሕሪ
ነዊሕ ውሽጠ ምሽብሻቦም፡ ኣብ’ዚ ግዜ እዚ ብጋህዲ ንርእዮ ከም ዘሎና፡ መሰረታዊ ዕላማ ናይ
ህግደፍ፡ ብስዑድን ገለ ሃገራት ኤውርጳን ኣሜሪካን እናተደገፈ፡ ንሃገረ ኤርትራ ብዝሓሸ ንምምሕዳር
ዘይኰነ፡ ንኤርትራን ህዝባን፡ ብትምህርታዊ ደረጃ ብኤኮኖሚያዊ ምዕብልና ይኹን ብሕብረተሰባዊ
ሓይሊ ሰብ ርእሳ ንኸይትኽእል ረማሚስካ፡ ኣብ ዝተናውሐ እዋን ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ንምቝራን
እዩ። መራሕ ጭፍራ ህግደፍ ኢሳያስ ደጊሙ እታ ኣብ ሳዋ ዝበላ ብቃሉ ኣብ ቅድሚ ኢትዮጵያውያንን
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ዓለምን “ሎሚ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ክልተ ህዝቢ እዩ ኢሉ ዝዛረብ፡ ድሕሪ ሕጂ ነቲ
ሓቂ ዘይፈልጥ ጥራይ እዩ ...” ምባሉ ጥራሕ ዘይዀነስ መሪሕነት ናይ ዝተደመረት ሃገር (ኢትዮጵያን
ኤርትራን) ንዶር ኣብይ “ንኣኻ ሂበካ ኣለኹ፡ እኣምነካ እየ” ኢሉ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኢትዮጵያን
ዓለምን፡ ኣብ ከተማ ኣዋሳ፡ ከም ዘረከቦ ተከታቲልኩምዎ ኢኻትኩም። ኰይኑ ድማ ዶር ኣብይ ከም’ታ
ዝተዋህበቶ ሓደራ ካብ ባጽዕ - ኣዲስ ኣበባ ዝዝርጋሕ ምድሪ ባቡር ምስ ጣልያን፡ ስልጠና ሓይሊ
ባሕሪ ኢትዮጵያ ድማ ምስ ፈረንሳይ፡ ወረ ማዕከን ኢትዮጵያን እዞም መንግስታትን ባዕላቶምን ከም
ዘረጋገጽዎ፡ ተወዓዒሉ። ለማ መገርሳ፡ ባሕሪ ዘይብልናስ ሓይሊ ባሕሪ እንታይ ኣድለየ ንዝብል
ዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ እንከሎ፡ “መን ይፈልጥ ኣብ ቀረባ እዋን ባሕሪ ይህልወና ይኸውን” ምባሉ፡
ብዛዕባ ወደብ ዓሰብን ከባቢኡን’ውን ብምስጢር እንታይ ዝበለ ናይ መሸጣ ውዲት ይእለም ምህላዉ
ቀጺልና ብሓባር ክንሰምዖ ኢና። እዚ ኵሉ ውዲታዊ ተግባራት ብንጹር ትርእይዎን ትሰምዕዎን ከም
ዘለኻትኩም ኣሉ እትብልዎ ኣይመስልን። እቶም ተቓሊስና መንእሰያትና ሰዊእና ነጻነትና
ዝመንዛዕናዮም ገዛእትና-ነበር ኣምሓራ፡ ሳላ መራሒ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ተኣኽኺቦም፡ ኣብ’ዚ
እዋን’ዚ ነቲ ሰላሳ ዓመታት ይገብር (1991) ብቕልጽም ስዉኣትና ዝተዛዘመ ናይ ነጻነት ዓወትና
ንድሕሪት ኪመልሱ እውን ብኣኼባታቶም ይኹን ብሰላማዊ ሰልፍታት ኪሸባሸቡ ይርከቡ። ወግሐ
ጸብሐ ኣብ መራካቢ ብዙሓን ከም ዝርአ ብዙሓት ደቀባት ኤርትር’ኳ ሃገራዊ ግቡኣቶም ኣለልዮም
ኣብ ጐድኒ ኣሕዋቶም ኪቃለሱ ጀሚሮም እንተለዉ፡ እቶም ዝተረፉ ግን ይቕረታኦም ድሕሪ ማይ
ናብ በዓቲ ከይኰኖም ተስፋ እናገበርና፡ ንዳግማይ ትንሳኤ ኤርትራ፡ ምእንቲ ብሓባር ክንሰርሕ ጊዜ
እንከሎ ሃገራዊ ግቡእኩም ኪትፍጽሙ ንላቦ። ስለ’ዚ ድማ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዕለት 20.07.2019 ኣብ
ከተማ ካርስሩሀ ኪውዕል ተመዲቡ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ንኽትካፈሉ ብዓብይ ብኽብሪ ንዕድም።
ሰላማዊ ሰልፊ ዝጅምረሉ ቦታ፡ Kirchplatz St. Stephan
ዝጅምረሉ እዋን፡ ሰዓት 13፡00
ኮሚቴ ሰላማዊ ሰልፊ
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ
ንራኸበሉ ቦታ፡ ካብ ባንሆፍ ብትራም ቍጽሪ S1, S11 ወይ ድማ ካብ ካልእ ቦታ፡ ብትራም 1, 4,
S2 S5 ክሳብ መዕረፍ ትራም ሀረን ሽትራሰ (Herrenetraße) ካብኡ ድማ ዝቕጽል ስእሊ ተኸተሉ/ላ
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