
                       ኣኼባ ሓለፍትን ወከልትን ማሕበረኮማት ዝተሳተፍዎ    
                        ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ተቓኒዑ። 

ብዕለት 05.10.2019 ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ብዘዳለዎ መደብ ካብ 21 ከተማታት ጀርመን 
ተወኪሎም ዝመጹኡ ሓለፍትን ወከልትን ማሕበረኮማት ዝተሳተፍዎ ዕዉት ኣኼባ ኣብ ከተማ 
ፍራንክፈርት ተቓኒዑ።  

ሓላፊ ህዝባዊ ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ ከምዚ ዝኣመሰለ ንኩለን ሃገራውያን ማሕበራት 
ኮም ዘጠቓልል ኣኼባ ብጀርመን ደረጃ ድሕሪ ነዊሕ ብኩራት ይካየድ ስለዘሎ ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ 
ብምጥቃስ፡ ማሕበራት ኤርትራዊ ኮም ብጀርመን ደረጃ ጥርናፌአን አሐይለን፡ ኣብ ነሓድሕድ 
ተመክሮታት እንዳተለዋወጣን እንዳተማላላኣን ክሰርሕ ኣዘኻኺሩ። በዚ ኣግጣሚ ድማ ኣቶ ካሕሳይ 
ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርን እውይናዊ ምዕባሌን መብሪ ብሕሪ ምሃብ ንተሳተፍቲ ኣኼባ ነሕድሕዶም 
ብምልላይ ናይቲ ዕለት ትሕዝቶ ፕሮግራም ሓበረ። 

ሓላፊ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣቶ ተኽሉ ለባሲ ብወገኑ ኣብ ዘቕረቦ ቃል ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ፡ ተራ 
ኮማዊ ማሕበራት ካብ መፋርቕ ሰማንያታት ክሳብ ሕጂ ብምዝካር፡ ኣብዚ ዘለናዮ መድረኽ እውን 
ቀዳምነታትና ሰሪዕና ዜጋትትና ኣብ ህንጻ ሃገር ብምኽርን ሓሳባትን፡ ብወፍሪን ሞያን፡ ኣበርክትኦም 
ምሕያል ፥ ነዚ ዓርሞሸሻዊ ዕላማ ንምዕዋቱ ዜጋታትና ብዝሰፈሐ ምጥርናፍ፡ ማሕበራዊ ምትእስሳሮም 
ምሕያል፡ ባህላዊ ደረጀኦም ምብራኽ፡ መንእሰያትና ኣብ ዲያስፖራ ኣፍረይትን ብሞያ ዝዓጠቑን 
ምግባርን ምስ ሕብረተ-ሰብ ጀርመን ዝወሃሃዱሉን ብሰላምን ንሕጊ ብምምዕዛዝ ዝነብሩሉን ፡ ህጻናትና 
መንነቶም ዝፈልጡሉን ዘሕይልሉን መደባት ምስራዕን ካልእን፡ ብዕቱብነት ሒዝና ክንሰርሓሉ ዝግባኣና 
መድረኻዊ ዕማም ስለዝኾነ፡ ነዚ ንምዕዋት እዚ ኣኼባ እዚ ነዚ መድረኽ ዝበቅዕን ንቕድሚት 
ዝጠመተን ውጥን-ትግባረ ክሕንጽጽ ተላብዩ። 

ኣብዚ ኣኼባ እዚ ኣቦ-መንበር ሃገራዊ ሽማግለ ጀርመን ዶክተር ተስፋይ ዓብለሎም ኣብ ዛሃቦ ቃል 
ብስም ሃ/ሽማግለ ጀርመን በቲ ማሕበረኮማት ኣብ ዕለታዊ መደባት ሃገራዊ ሽማግለ ዘበርክትኦ ደገፋት 
ምስጋና ኣቕረበ። ብምቕጻል ዶር ተስፋይ ማሕበረኮማት ማዕረ ኩሉ ውዳቤታት ንጥርናፈ ህዝቢ 
ኤርትራ ኣብ ዲያስፖራ ንምሕያል ሃገራዊ መኸተን ምዕቃብ ኤርትራዊ ባህላን ዓቢ ተራ ዘለወን ምዃነን  
ብድሕሪ ዝገለጸ ዶር ተስፋይ ፥ ኣብ ቀጻሊ መስርሕ ሃገራዊ ሽማግለ ንምሕያሉ እጃመን ከበርክታ ዓቢ 
ትጽቢት ከምዝግበርለን ኣመልከተ። ዶር ተስፋይ ፡  ናይቲ ዕለት ዓውደ ዘተ ዕዉት ንኽኸውን ጽቡቕ 
ምንዮቱ ገለጸ። 

ኣብ ዝቐጸለ ዛዕባ፡ ብኣባል ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ፍጹም ሳህለ፡ ንኣቃውማን ንተልእኾን 
ማሕበረኮማት ዝምልከት መበገሲ ሓሳብ ድሕሪ ምቕራቡ፡ መድረኽ፡ ገምጋምን ተመክሮ ምልውዋጥን 
ኣብ ዝብል ዛዕባ፡ ንህልው ኩነታት ማሕበረኮማትና ብዕምቖት ዘትዩ። እወታውን ኣሉታውን ኩነታት 
ማሕበረኮማት ድሕሪ ምንጻር፡ ንዘሎ ደሞግራፍያዊ ለውጢ ብምግንዛብ፡ ነዚ መድረኽ ብዝበቅዕ 
ምትዕርራይ ክገበርን ምስ ሃገራዊ ሽማግለ ብምውህሃድ ሓደ ሮድ-ማፕ ክዳሎን ምርድዳእ ተገይሩ። 

ተሳተፍቲ ኣብቲ ዝቐረበ ጽሑፍን ኣብ ሕሉፍ ዝነብረ ኣሰራርሓ ውዳቤታት ኣወንታዊን ኣሉታውን 
ወገናቱ ብዕምቈት  ተንተኑ ፡፡ ምዕባለታት ዝዕቅብን ዘደንፍዕን ጽገናታት ንምክያድ፡ ውሁድ ኮማዊ 
ሓይሊ ንምፍጣር ከምኡ’ውን ንብድሆታት ህንጸት ሃገር ብንቑሕን ንጡፍን ተሳትፎ ንምግጣም ዘኽእል 
ኣገባብ ኣሰራርሓ ንምትእትታው ብሰፊሑ ዘተዩ።              

ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ብደረጃ ጀርመን ቆይሙ ዘሎ ሃገራዊ ሽማግለ ቀጥታዊ ውክልና ማሕበረኮማት 
ንምርግጋጽን፡ ንሓለፍቲ ማሕበረኮማት ብምዕዳም ናይገምጋምን ተመክሮ ምልውዋጥን መድረኽ 
እተዳሉ፡ ብሰለስተ ኣባላት ዝቖመት ግዚያዊት ኣካያዲት ሽማግለ ብምምራጽ ኣኼባ ተዛዘመ። 

ዕወት ንሕፋሽ                                                                                                    
ኣቕራቢ ዜና - ሓድሽ ጐይትኦም 


