
ሰፊሕ ህዝባዊ ሰሚናር                                                                   

ኣብ ከተማ ሽቱትጋርድን ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ተኻይዱ 

 

ብዕለት 18.01.20 ኣብ ከተማ ሽቱትጋርድ ብዕለት 19.01.2020  ድማ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ንኩሎም ግዱሳት  

ሃገራውያን ዜጋታት ዘተኮረ ሰፊሕ ህዝባዊ ሰሚናር  ተኻይዱ። ዝኽረ ስማእታት ብድሕሪ ምክያድ ፡ ብ ከተማ 

ሽቱትጋትር ብኣቦ መንበር ሃ/ሽማግለ ስቱትጋርን ከባቢኣን  ኣቶ ተኽለ ፋሲል ፡ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ብኣቦ መንበር 

ሃ/ሽማግለ ጀርመን ዶር ተስፋይ ዓብለሎምን ንተሳተፍቲ ናይ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም መልእኽቲ ብምትሕልላፍ ፡ 

ወግዓዊ ኣኼባ ተጀመረ። 

ኣብዚ ‘‘ቁጠባዊ  ወፍሪ፡ ጸጋታትን ዕድላት፡ ኣብ  ኤርትራ ‘‘ ዝብል ኣርእስቲ   

ኣብዚ ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣብ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ጀርመን ተረኺቡ። 

ቁጠባዊ ወፍሪ ክንብል ከለና፡መበገሲና፡ብቀንዱ፡ለይትን ቀትርን ንዝትዮን ነልዕሎን ‘‘ልምዓት‘‘ ሃገራዊ  ኣጀንዳና 

ምኳኑ‘ዩ፥ልምዓት ብቀንዱ ናይ ዕላማ ናይ ራእይ፡ሕቶ ኢዩ፥ እዚ ኸኣ ውሑዳት ዝተዓወታሉን ኣብ ምዕዋት ዘለዋን 

ስለዝኾነ ዓቢ ብድሆ‘ዩ። መንግስቲ ኤርትራ ሒዝዎ ዘሎ ስትራተጂ፡ንልምዓት ዝተወፈየ ራእይ፥ዕላማ ውዳበን ዘለዎ 

ህዝብን፡ መንግስትን ንነዊሕ ዝጠመተ፡ ሰብኣውን ንዋታውን ጸጋታት ናይ ምውዳብ ዓቕሚ ዘለዎ ኢዩ።ካብ ቃልሲ 

ንናጽነት፡ሃገር ምህናጽ እቲ ዝተሓላለኸን ዝኸበደን  መስርሕ ኢዩ፥ስለዚ ከምቲ ብረታዊ ቃልስና ጽንዓት፡ተወፋይነት፡ 

ዓቅሚ`ውን ዝሓትት። ቀጺሉ ኣቶ ካሕሳይ፥ ሃገራዊ ራእይና፥ሓድነትን፡ማዕርነትን ክብርታትን ዝሰረታ 

ነባሪት፥ደሞክራስያዊት ዘይትድፈ ር፡ ብልጽግቲ ሃገር ምህናጽ ስለዝኾነ፥ኣብ ውሽጥን ደገን ዝርከቡ ዜጋታት፡ እዚ 

መንግስቲ ኤርትራ ኣውጺእዎ ዘሎ ዝተፈላለየ፡ጽላታት፡ዕድላትቁጠባዊ ወፍሪ፥ ነቲ ዝሓለፈ ዓመታት ብሰንኪ ዘጋጠመና 

ተጻብኦን ዓበይቲ ብድሆታት ሃገርና ንቕድሚት ንምስጓም፡ ንዕብየትን ምዕባሌን ቁጠባ ሃገርናን፡ምምሕያሽ መነባብሮ 

ህዝብና፥ዘድልዮ ቀንዲ ጠለባት ኣብ ምምላእ ዝሕግዝ ወፍሪ ከካይዱ ኩሉ ዜጋ ብውልቂ ይኹን ብእኩብ ኣበርክቶ 

ክገብሩ፡ብዝርዝር መግለጺ ሂቡ።   ቀጺሉ፦ 

ኣቶ ዮውሃንስ እያሱ፡ኣማኻሪ ቁጠባ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ፡ ብወገኑ ንምብጋስ ብሕታዊ ወፍሪ 

ዝሕግዙ ዝበሎም፡ሓደ ሓደ ነጥብታትን መካትዒ ዝሕግዝ ኣቕሪቡ።  ኣቶ ዮውሃንስ ካብቲ ዝርዝር ብሓጺሩ፥- 

 ንብሕታዊ  ወፍሪ  ምብጋስ ፡ ዝኾነ ሰብ፡ወፍሪ ኪብገስ እንከሎ ዝወጽእ ዘሎ ገንዘብ ንመኽሰብ ጥራይ 
ዘይኮነ ምኽሳርውን ከምዘሎ ምግንዛብ የድሊ። እቲ ኣውፋሪ ነቲ ዝሓስቦ ዘሎ ወፍሪ ኣካላውን ስነ-ኣእምሮኣዊ 
ብቕዓትን ተውህቦ ንምፍታሽ ኣገዳሲ ኢዩ።                                

 

 ምርጫ ወፍሪ፥ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ምኳኑ፥ እንታይ ኢኻ ከተፍሪ እትደሊ ? እቲ እትሓስቦ ዘሎካ ወፍሪ 
ሓድሽ ድዩ ወይ ቅድሚኻ ዝጀመርዎ ኣለዉ? ምስኦም ብሓባር ክትሰርሕ ትኽእልዶ? ፈትሽ፡  

 
 ምድላዋትካ ምጽፋፍ፥ ኩሉ ዘድሊ ሓበሬታ ከምዝኣከብካ ኣረጋግጽ፥ንምንዳፍ ፋይናንሳዊ ፕላን ዝሕግዘካ 

ዝግባእ ምኽሪ ክኢላ ምውሳድ። 
 

 ካፒታል ካበይ ይመጽእ መደብ ምውጻእ፥ ገንዘብ ካበይ ይመጽእ፡ልቓሕ ዲኻ ክትሓትት ወይ ዘቐመጥካዮ 
ገንዘብ ዲኻ ክትጥቀም ወይስ ካልእ ምግምጋም።? ዘሎካ ካፒታል ኩሉ ምውፋር ሓደገኛ ኢዩ! 

 
 ወግዓዊ ምዝገባ ትካል፥ እታ ትካል ፍቓድ እትረኽበሉን እትምዝገበሉን መንግስታዊ ትካል ምፍልጥ ንምዝገባ 

ዘድሊ ሰነዳት ሒዝካ ምርግጋጽ።ድሕሪኡ ወግዓዊ ስራሕካ ምጅማር።ንዘጋጥም ብድሆታት ክትምክት ስነ-
ኣእምሮኣዊ ምድላውካ ምምዕባል።                                                                             

ክብል ኣቶ ዮውሃንስ መግለጺኡ ደምዲሙ። 
 
ኣብ መደምደምታ ሃገርና ናብዚ ዝተባህለ ምዕባለ ጎደና ክትምርሽ፡ ኩሎም ሃገራውያን ሰብ ሞያ ፡ንሃገሮም ክኣትዉን 

ዓቕሞም ዘፍቅዶ ኣበርክቶ ክገብሩ፡መዘኻኸሪ  ቀሪቡ። ተሳተፍቲ ኣገደስቲ ዝበሃሉ ሕቶታት ኣቕሪቦም፥ መልስን ርእቶን፡ 

ገምጋምን ምስ ተኻየደ፤ ተሳተፍቲ ብወገኖም፡ ኣብ ጎኒ መንግስቶምን ህዝብን ኮይኖም ኩሉ ዓቕሞም ዘፍቅዶ  

ከምዝገብሩ፡ቃል ሂቦም።                                                                                                                                    

ዓወት ንሓፋሽ                                                                                                                       

ሃገራዊ  ሽማግለ  ከተማ  ሽቱትጋርድን ፡ ከተማ   ፍራንክፈርትን  


