
ፈስቲቫል ኤርትራ ኣብ ጊሰን ጀርመን ብውዕውዕ መንፈስ ተዛዚሙ 

ፈስቲቫል ኤርትራ ኣብ ጊሳን ጀርመን ጽንዓት ብጽንዓት ንልምዓት ብዝብል ቴማ ዕለት 12 07 2019 ሰዓት 
21.30 ብክቡር ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን ብክቡር ኣቶ ሓጎስ ገብርሂወት ኣብ ኣደራሽ ሳሕል ብወግዒ 
ተኸፊቱ።  

ኣብ ጀርመን ንመንእሰያትን ህጻናትናን ኣውሪስና ኢና  እንተበልና ምግናን ኣይኮነን። ብህጻናት ዝቐረበ 
ናይ 9ተ ብሄራት ንብዙሓት ዝመሰጠ ነይሩ። ስዒቡ ብወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ሓላዊ 
ቁጠባ ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብርሂወት ጸሓፊ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ዮውሃንስ ወልዱን ካልኦት 
ሓላፍቲ ውዳቤታትን ሻምፓን ተኸፊቱ። 

ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ጉጅለ ባህሊ መንእሰያት አሪ ባንድን ካብ ኤርትራ ዝመጸት ጉጀለ ባህሊ ዋልታን 
እንዳ ተበራረዩ ምሉእ ለይቲ ኣለሽ ከብልዎ ሓዲሮም።  

ቀዳም ዕለት 13 07.2019 

ኣብ 4ተ ኣደራሻት መደብ ተሰሪዑ ሰሚናራት ክወሃብ ውዒሉ። ለንዘበን መሓዙት ኤርትራውያን 
ጀርመናውያን ኮምኡ'ውን ካብ ኣውስትርያ ስዊዘርላንድ ዝመጹ ኤርትራ ምሕዝነታዊ መግለጺ 
ኣስሚዖም። ርግጽ ከካብ ከተምኡ ዝመጹ መሓዙት ኤርትራውያን ብጣዕሚ ብዙሓት ነይሮም። ኩሎም 
ኣብ መድረኽ ወጺኦም መግለጺ ከስምዑ ግዜ ስለ ዝሓጺረ መደረ ከስምዑ ኣይከኣሉን።   

ኣብ ኣደራሽ ሳሕል 5 ድማ ብዛዕባ ህንጸት ሃገር ዝምልከት ሰፊሕ ሰሚናር ነይሩ። ተታሒዙ ዘሎ ህንጸት 
ሃገርም መጻኢ መደባትን ተዘትይሎም። ብፍላይ ተራ መንእሰያት ኣብ ህንጸት ሃገር ዝኣክል ዘተ 
ተኻይድሉ። 

መንእሰያት ጽንዓት ጀርመን ብጉጅለ ባህሊ ኤሪ ባንድ ተሰንዮም ጽንዓትና ትብል መዝሙር ዘሚሮም። 
ኩሉ ህዝቢካብ ኮፍመበሊኡ ተሲኡ ኣብ እዋን ቃልሲ ዝሓለፍናዮ ከቢድ መሰናኽላትን ብድሆታት እንዳ 
ኣስተንተነ ምስኦም ዘሚሩ። ብድሕሪኡ ሰሚናር ቀጺሉ። 

ትሕዝቶ ሰሚናር ከምዚ ዝስዕብ'ዩ 

ሚኒስተር ዑስማን ብዲፕሎማስያዊ ጉዳይ ኣልዒሉ ስፍሕ ዝበለ መብርሂ ሂቡ። 

ብምዕራባውያን ሃገራት ዝተሃንደሰ ን20 ዓመት ዝኸደ ሓያል ተጻብኦ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ 
መኪትና ስዒርናዮ። ን9ተ ዓመት ዝወሰደ ዘይፍትሓዊ እገዳ ኣብ ልዕሌና ዘውረድዎ ሃስያ ቀሊል ኣይነበረን 
እንተኾነ ግን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ካብ ዕላማና ፈልከት ከይበልና ስንና ነኺስና ስዒርናዮ። 

ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንኽጠፍእ ዝወልዕዎ ሓዊ ምንዳድ ምስ ኣበዮም ፍልሰት መንእሰያት ደይ 
መደይ ኢሎም ተተሓሒዞም።  መንእሰያት ኤርት ኣብ ፈቐዶ ቦታ ኣደዳ ስቓይን ሞትን ኮይኖም ኣብ 
ሱዳን ሲናይ ግብጺ ልብያ ከም ከብቲ ካብ ጕጅለ ናብ ሓደ ጕጅለ ይሽየጡ ነይሮም ንገሊኦም ድማ ኣብ 
በረኻ ተሓሪዶም ኵሊቶም ኣብ ዕዳጋ ኣውሪዶሞ። እቶም ጐሓላሉ ኣብ ኤውሮጳ ልብያ ሱዳን ኢትዮጵያ 
እስራኤል ኵሎም ተኣሳሲሮም ነዚ ስራሕ ዝፍጽሙ ገበነኛታት ኩሉ መርትዖታት ሒዝና ብኣካል ኣብ 
ጀነብን ንዮክን ቀሪብና ኣብ ሕጊ ክቐርቡልና ብዙሕ ግዜ ሓቲትና ክሰምዑናስ ይትረፍ ምዕራባውያን 
ሃገራትን ኣመሪካን ንህዝብና ንምጽናት ባዕሎም ምልዮናት ዶላራት ሰሊዖም  ነቶም ገበነኛታ የተባብዕዎም 
ነይሮም። መራሕቲ ኣመሪካ ከይሓፈሩ ኣብ መድያ ወጺኦም ኩሉ መንእሰይ ኤርትራ ጓሕጕሕና ካብ‘ታ 
ሃገር ክነውጽኦ ኢና እታ ሃገር ጥራሓ ከነትርፋ ክብሉ ተዛሪቦም። ቀድም ኣብ እዋን ቃልሲ ንኤርትራ ካብ 



ካርታ ናይ ዓለም ንምሕካኽ ጽዒሮም ትማል‘ውን ነዛ ብደምና ዘምጻእናያ ባንዴራን ሃገርን ክሓክዋ 
ዘይኰዓትዎ ጉድጓድ ኣይነበረን ሳላ ጽንዓትናን ሓድነትናን ተወፋይነትናን ማይ ዓሚኾም ተሪፎም ክብል 
ገሊጽዎ።  

ሕጂ'ውን ሽርሒ ምዕራብያውያን ኣብዚ ኣየብቅዐን ሰብኣዊ መሰላልት እንዳበሉ ዘቕርብዮ ዘለው 
ጠቐነታትን ክስታትን ኩሉ ሓሶት ምዃኑ ኣቃሊዕናዮ ኢና ዳርጋ ስዒርናዮ ኢና ክንብል ንኽእል። ተሪፉና 
ዘሎ ቁሩብ ቍራቦ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ኩሉ ኤምባሲ ሃገር እዩ  ዓቕሙ ስለ ዝኸነ ድማ ባዕሉ 
ክምክቶ ምዃኑ ኣይንጠራጠርን ክብል ገሊጹ፡  

ጉዳይ ዶብ ተሓንጺጹ እዩ ኩሉ ውዕላትን ስምምዓትን ኣብ ቅድሚ መሰኻኽር ተኸቲሙ'ዩ። ተሪፉና ዘሎ 
ህንጸት ሃገር'ዩ። ህንጸት ሃገር ቀሊል ኣይኮነን ምኽንያቱ ተጻብኦታት ከየምከንካ ከምቲ ዝድለ ህንጸት ሃገር 
ከተካይድ ከቢድ እዩ። 

ኣብ ኤርትራ ናብራ ክመሓየሽ ዝኽእል ስራሕ ክንፈጥር ኣሎና ነዚ ድማ ዓቕሚ ሰብ ከነማዕብል ናይ 
ግድን‘ዩ እዚ ድማ ንሰርሓሉ ኣሎና። ኣብ ኩሉ ኮለጃት ዓቕሚ ሰብና ነማዕብል ኣሎና። ዓመት ዓመት 
ብዶክተሬት: ድግሪ፣ ሰርቲፍኬት፣ ብሞያ ዝምረቑ ዝምረቑ ተምሃሮ ቁጽሮም ውሑድ ኣይኮነን። 

እዚ ኣብ ስደት ዘሎ መንእሰይ ክመሃር ኣለዎ ሞያ ቀሲሙ ሃገሩ ከማዕብል ትጽቢትና'ዩ። 

መራኸቢታት ንሃንጽ ኣሎና ብፍላይ ናብ ኢትዮጵያ ዝወስዱ መንገድታት ንምግፍሖም ተወዲኡኳ እንተ 
ዘይበልና እቲ ዕማም ተጀሚሩ ኣሎ፡ ምህናጽ መንገዲ ባቡር ዓሰብ ባጽዕን ንምጅማሩ ኣብ መደብ ኣትዩ 
ኣሎ። ካልኦት ቦታታትን ንምስራሕ ኣብ ውጥን ኣሎ።  ልዕሊ 600-700 ሚሊዮን ኩብሜተር ማይ ከዚና 
ኣሎና ጌና ናይ ምኽዛን መስርሕ ክንቅጽሎ ክብል ገሊጹ። 

ምዕጻው ዶባት ኣልዒሉ ስፍሕ ዝበለ መግለጺ ሂቡ እቲ መሳለጥያታት ምስ ተወድአ ብሕጋዊ መስርሕ 
ክኽፈት ምዃኑ ገሊጹ። 

 ቁጠባና ከየመሓየሽና ምዕብልቲ ኤርትራ ክንፈጠር ዝከኣል ኣይኮነን ነዚ ድማ ኣበርቲዕና ንሰርሓሉ ኣሎና 
ርግጽ ሕጽረታት ማሽነሪ ኣሎና ዘመናውያን ማሽነሪ ምስ መሻርኽቲ ኣብ ስምምዕ በጺሕና ኣሎና እዚ 
ድማ ኣብ ቀረባ ከነተግብሮ ኢና ክብል ኣስሚርሉ። 

ኣስዕቡ ውዳቤታትኩም መኸተኹም ሓድነትኩምን ኣሐይልኩም ነዚ ዝኸይድ ዘሎ ተጻብኦ መክትዎ 
ክብል መደርኡ ዛዚሙ።    

ካብ ህዝቢ ዝቐረበሉ ሕቶ መሊሱ በቲ ዝሃቦ መልሲ ድማ ኩሉ ህዝቢ ዕጉብ ነይሩ። 

ኣስዒቡ ንቝጠባ ዝምልከት ኣቶ ሓጎስ ገብርሂወት ሰፊሕ ሰሚናር ሂቡ።  

 ብፍላይ ኣብ ወፍሪ ዝምልከት ኣስፊሑ ገሊጽዎ። 

ቀዳምነት ተሰሪዑ ዘሎ ወፍሪ  ሕርሻ ምዃኑ ኣብሪሁ።  ዕላማና ውሕስነት መግቢ ኣረጋጊጽና ንሰደድ 
ብዓይነትን ብዝሕን ቅሩባት ክንከውን ኣሎና ኢሉ።  

ወፍሪ ክበሃል እንከሎ ቀዳምነት ኣዋፈርቲ ኤርትራውያን ክኾኑ ኣለዎም፡ እዚ ምስ ዘይከኣል ግን ምስ 
መሻርኽቲ ወጻእተኛታት እንተኾነ‘ውን ጸገም ከምዘይብሉ ኣብሪሁ።  እቲ ዝግበር ወፍሪ ንእቶት ወጻኢ 
ሸርፊ ዘኻዕብት ክኸውን ኣለዎ ድማ ኢሉ።  ብባንኪ እንልኮምን ሓዋላን ከነመሓይሾም ጻዕርታት ይካየድ 



ኣሎ፡  ምዕቡል ኣጠቓቕማ ባንኪ  ናይ ሞቢልን ካሽ ናይ ባንክ ካርድን ንምትእትታው መደባት ተታሒዙ 
ኣሎ ኢሉ። 

ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ትካላት መብዛሕትአን ኣሪገን እየን ብፍላይ ነተን ኣገደስቲ ዝበሃላ ትካላት ተጸጊነን 
ንወነንቲ ትካል ናይ ወጻኢ ሸርፊ ተዋሂብዎም ድሮ ፍርያቶም ጀሚሮም ኣለው። እቲ ንገብሮ ወፍሪ ብዝያዳ 
ህዝብና ዝረብሓሉ ክኸውን ኣለዎ። 

ኣብ ሃገርና ኢምፖርት አክስፖርት ስም ጥራሕ ሒዙ ክኸይድ ጸኒሑ። ምኽንያቱ እቶም ልቸንሳ ዝጽንሖም 
ኣምጻእቲ እምበር ለኣኽቲ ኣይነሩን እምፖርትን ኤክስፖርት ተመጣጣኒ ምስ ዘይከውን ማህሰይቲ ኣለዎ። 
ኣብ ሃገርን ዝኣቱ ንብረት እምበር ንሰደድ ዝቐንዐ ምህርቲ ኣይጸንሓናን። እዚ እንተኾይኑ ድማ ዓቢ ሃስያ 
ኣለዎ (ማለት ዝቕባበ ባጤራ ሃገር የስዕብ'ዩ። ናይ ወጻኢ ሰርፊ ዘየጕድል ወፍሪ ረብሓ የብሉን፡ ቀጠባና 
ንምዕባይን ንምሕዋይን ንቃለስ ኣሎና፡ ስለዚ ብዙሕ መስዋእቲ ከይከፈልካ ዝመጽእ ናይ ቍጠባ ዕብየት 
የለን።  

ናይ ኣባይቲ ጸገም ንምፍታሕ ይጸዓር ኣሎ እቲ ተጀሚሩ ኣባይቲ ብቕልጡፍ ንኽዛዘም ኣንፈት ሒዙ ኣሎ። 
ብሕጂ ዝስርሑ ብርክት ዝበሉ ኣባይቲ እቲ መጽናዕቲ ተጻፊፉ ኣሎ ክብል መደሪኡ ዛዚሙ።  ካብ  ህዝቢ 
ዝቐረበሉ ሕቶታት መሊሱ፡ 

ቀጺሉ ትምህርቶም ዝወድኡ ተመሪቖም። 

ከምቲ ሚኒስተር ዑስማን ዓቕሚ ሰብና ከነሐይል ኣሎና ዝበሎ:  ኣብ ጀርመን ዘለው መናሰያት ኣብ ግብሪ 
የውዕልዎ ኣለው። 

ኣብ ጀርመን ዓመት ዓመት ልዕሊ 50 ብዶክተሬት: ብድግሪ: ብሰርቲፍኬት: ብሞያ: ኮምኡ'ውን 13 ክፍሊ 
ወዲኦም መሕለፊ ነጥቢ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዘምጽኡ ይምረቑ እዮም ለንዘበን'ውን ከም ወትሩ 60 
ትምህርቶም ዝወድኡ ተምሃሮ ብወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኮምኡ'ውን ብሓላፊ ቁጠባዊ 
ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብርሂወት ሰርቲፍኬት ተዓዲሎም።  

ካብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዝመጹ ናይ ዓበይቲ ግጥምን ስነጽሑፍን ውድድራት ነይሩ ዝተዓወቱ ሽልማት 
ተዓዲሎም። 

መንእሰያት ድማ በቲ ዝደልይዎ ምዝንጋዕ ኣብ ኣደራሽ ሳሕል ቁጽሪ 5 ምሉእ ለይቲ ዲስኮ ክጻወቱ 
ሓዲሮም። 

ኣብ ዓለም ኮታ ከም ኤርትራዊት ኣደ የላን እንተበልና ምግናን ኣይኮነን። ለይትን መዓልትን ደኺምና 
ከይበላ ክሰርሓ ክትርእየን እንኮለኻ እንቛዕ ካብ ኤርትራ ተፈጠርኩ ትብል። ኣዴታት መንእሰያት ካብ 
ዕለት 11.07.19 ዳሰን ኣወቅበን ኹሉ ዓይነት ጸብሕታት ስዋ ሜስ ቡን ኣዳልየን ንልዕሊ 3500 ተኻፈልቲ 
ፈስቲቫል ከአንግዳ ቀንየን። 

ዓርቢ ዕለት 12 ብዙሕ ማይ ወቒዑ እዘን ሰሪሐን ዘይደኽማ ጸብሒ እንዳ ሰርሓ ውሕጅ ኣትይወን ክሳብ 
ሸኾና እግረን በጺሑ ዕጅብ ከይበለን ኩሉ ስርሓተን ኣሳሊጠን ምሉእ ለይቲ ከአንግዳ ሓዲረን። 

ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ፍራንክፎርትን ከባቢኡን ድማ ሜስ ጸሚቐን ከምቲ ባህልና  ብርለ ቀሪበን 
ንዝኣዘዘን ክዕድላ እንከለዋ ኣብ ኤርትራ ደየ ዘሎኹ ወይስ ኣብ ጀርመን ኢልካ ንነፍስኻ ትሓታ። ኣብ 
ኵሉ ዳሳት መግቡን መስቲኡን ኣቀራርብኡን ንምርኢት ዝቐረበን ባህላዊ ትሕዝቶ ንብረትን ክትዕዘብ 
እንኰለኻ ኣብ ኤክስፖ ኣስመራ ድየ ዘሎኹስ ወይ ኣብ ጊሰን እንዳበልካ ኣብ ምጥርጣር ትኣቱ። 



ወረ ገለ ማሕበራትስ ካብ ኣስመራ ቢራ ኣስመራ ጠሊበን ክሸጣ ቀንየን ብዙሕ ዓስይነት ናይ ጀርመን 
ቢራ ነይሩ ኮይኑ ግን ህዝብና ናይ ስጋ ገይርዎ  ኣስመራ ቢራን ኣረቂ ዘቢብ ክሰቲ ቀንዩ።    

ናይ ለንዘበን ፈስቲቫል  ፍሉይ ዝገብሮ ብዝሒ መንእሰያት ብምስታፎም ነቲ በዓል ዓቢ ድምቀት ሂብዎ። 
እቲ ስራሕ መብዛሕትኡ ብመንእሰያ እዕመም በዚ ድማ እቲ ፈስቲቫል ምዕሩግን ጽፉፍን ነይሩ። ኩሉ 
ዝህቢ ፍሕሹውን ብሩህ ነይሩ እንትርፎ ፍሽኽታ ካልእ ዘይትርእየሉ ጭዋ ህዝቢ ጐኒጽካንን ደፊካንን 
ዘይብሉ ክስዕስዕን ክጻወትን ቀንዩ። እዚ ድማ መርኣያ ስጡም ሓድነትና እዩ።  

 ቁሸት ህጻናት መሃርን ሰሓብን መሳጥን ነይሩ። እቲ ዘገርም ህጻናት ገሊኦም ኣብ ክሻ ኣትዮም ገሊኦም 
ድማ እንቋቕሖ ብማንካ ሒዞም ክቀዳደሙ ንህጻናት ጥራሕ ዘይኮነ ንዓበይት‘ውን ብጣዕሚ መሳጢ 
ነይሩ። ገሊኦም ብሕብሪ ኤርትራ ክስእሉ ዞባታት ኤርትራ ከጽንዑ ገሊኦም ድማ ብሄራት ኤርትራ 
ክፍልጡ ኣብ ጣውላን ኣብ መንደቕን ተዳልዩ ኣፍልጥኦም ንኸዓቢ ኩሉ ተቐሪብሎም ነይሩ። ብተወሳኺ 
ናይ ህጻናት ውድድር ደርፊን ቅብኣን ነይሩ ነቶም ቀዳሞት ዝወጹ ዝተዳለወሎም ሽልማት ተዓዲሎም። 

ኵሎም ህጻናት ብሓባር ክስሕቁን ክጻወቱን እንከለው ኣብ ሓደ ስድራቤት ዝዓበዩ እምበር ካብ ዝተፈላለዩ 
ከተማ ዝመጹ ኣይመስሉን እዮም። ሰንበት ምሸት ስድራቤቶም ተበገሱ ክብልዎም እንከለው ገሊኦም 
ይሕብኡ ገሊኦም ድማ ንምታይ ኣብዚ ዘይንቕኒ ዝብል ሕቶ ንስድርኦም የቕርብሎም። እቶም ህጻናት 
ፈስቲቫል ጀርመን ሰሙን ሰሙን እንተ ዝኸውን ኣይምጸልኡን ኣብ መጨረሻ ሕንቕንቕ እንዳበሉ ካብ‘ቲ 
ቁሸት ህጻናት ማለት ኣደራሽ ህጻናት ንገዝኦም ተፋንዮም። 

ናይ ጉጅለ ባህሊ ኤሪ ባንድን ካብ ኤርትራ ዝመጸት ጉጅለ ባህሊ ዋልታ ምሉእ ለይቲ ኣለሽ ከብልዎ 
ሓዲሮም። 

ሰንበት ኣብ ኵሉ ኣደራሻት ዝተፈላለዩ ሰሚናራትን ኣኼባታትን ተኻይዶም።  

ኣብ ኣደራሽ ሳሕል ቁጽሪ 4 ብፍላይ ምዕቃብ ባህልናን መንነትናን ሓድነትና ኣብ ደቅና ሒዝዎ ዘሎ 
ሕላገትን ምውርራስን ዝዓለመ ሰፊሕ ሰሚናር ዘተ ህዝብን ቀሩቡ። ካብ ህዝቢ ሃነጽቲ ዝኾኑ ርኢቶታትን 
ተመኵሮታትን ቀሪቦም። 

ካብ ሰዓት 4ተ ድሕሪ ቀትሪ  ክሳብ ሰዓት 8ተ ናይ ምሸት ጉጅለ ባህሪ ኤሪ ባንድን ጉጅለ ባህሊ ዋልታ 
እንዳ ተበራረዩ ከጻውትዎ ኣምስዮም። 

እዚ ስጡም ሓድነትና ብግብሪ ዘመስከሮ ዕውት ፈስቲቫል ጊሰን ዓመት መመላእታ ዝተደኽሞ እዩ። ነዚ 
ኩሉ ከተወሃህድ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን  ሽማግለ በዓላትን ካልኦት ግዱሳት ኤርትራውያን ግዜኹም 
ኣጥፊእኩም ስራሕኩም ኣወንዚፍኩም ኵሉ ዓቕምኹምምን ገንዘብኩምን ኣወፊኹም ነዚ ክውን ብምግባር 
ዓቢ ኣበርክቶ ዝገበርኩም  ዮሃና ክብሎም ኣፍቅዱለይ።   

ከምቲ ልሙድ ብሃገራዊ መዝሙርን ብዝኽረ ስውኣትን ድማ ሰዓት 18.00  ተዛዚሙ። 

                     ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና  

                         ዓወት ንሓፋሽ 

                       ተስፋይ ጀርመን 

   


