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መዓልቲ  ስንኩላን ኤርትራ ኣብ ከተማ ከለን                                    

ብመገዲ ቴለኮንፈረንስ ኣብ ዝተኻየደሉ                                    
3450€ (ይሮ)  ንማሕበር ስንኩላን ኤርትራ ተወፍዩ 

 

 
 

 

እዚ  መቐጸልታ ናይቲ ቅዱስ ሓላፍነታዊ ተበግሶ ኣብ ኩሉ ከተማታት ጀርመን ብሃ.ማ.ደ.ኤ. ጀርመን 
ተማእኪሉ  ካብ  2009  ዓ.ም.  ጀሚሩ ዝካየደ ዘሎ መደብ መዓልቲ ስንኩላን ፡ ብዕለት  12.12.20  
ኣብ  ከተማ ከለን ብሃ.ማ.ደ.ኤ.ን   ምስ  ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ከተማ ከለን ብምትሕብባር 
ዝተዳለወ  ዕዉት  ዝኾነ  ሃገራዊ መዓልቲ  ስንኩላን  ተኻይዱ።   

መደብ ብዝኽሪ ሰማእታት ብድሕሪ ምኽፋት  ኣደ መንበር ሃ.ማ.ደ.ኤ. ንኡስ ጨንፈር ከለን ወ/ሮ ቅዱሳን 
ገብረእዝጋቢሄር ንተሳተፍቲ  ናይ  እንቋዕ  ደሓን  መጻእኩ  ጽቡቕ  ምንዮታ  ብድሕሪ ምግላጽ  ወ/ሮ 
ጽጋ ስዩም ተሓዚት ንብረት ሃማደኤ ከለን ድማ ፕሮግራም ናይቲ ዕለትን ፡ ንኹሎም ኣታዊ ማዕከን 
ስንኩላን ንምዕባይ  ኣብዚ ጽንኩር ህሉው ኩነታት ኮቪድ 19፡ ብኣካል ብምንቅስቓስ ወፈያ ካብ ኣወፈይቲ 
ብምእካብ ነቲ  መደብ  ብምዕዋት ዕዙዝ ምስጋና ኣቕረበት። ጽሓፊት ሃማደኤ ከለን ወ/ሮ እዝግሃርያ 
መሓሪ ድማ ብወገና በቲ መንእሰያት ከተማና ዘርእይዎ ዘለዉ ናይ ምውርራስን ምትሕብባርን ሓያል  
ጎስጓስ ብምድናቓ ቀጻልነቱ ንኽዓቢ ድማ ተላበወት።  

ኣስዒቡ ብኣቦ መንበር ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣቶ በርሀ ወልደሚካኤል ነቲ ኣወንታዊ ተበግሶ 
ሃማደኤ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተበጊሱ እንሆ ኣብ ጀርመን ብኹለን ሃገራውያን ውዳቤታትን ግዱሳት 
ኤርትራውያን ምሉእ ተቐባልነት ረኺቡ ኣብነታዊን ህያውን መትከላውን ስራሕን ቀጻልነቱ ክዓቢ ሃገራዊ 
ሽማግለ ኤርትራውያን ከተማ ከለን ድማ ወትሩ ኣብ ጎኒ ሃማደኤ ከምዝኾነ ብምርግጋጽ ምሉእ ደግፉ 
ገለጸ። 

ብድሕሪዚ ኣደ መንበር ሃ.ማ.ደ.ኤ. ንኡስ ጨንፈር ከለን ወ/ሮ ቅዱሳን ገብረእዝጋቢሄር ንሰለስተ  ታሕሳስ  
ኣህጉራዊ  መዓልቲ  ስንኩላን  2020 እተዳለወት  ቃል ኣቦ መንበር ማሕበር ሃ.ማ.ሓ.ስ.ኩ.ኤ. ኣቶ 
ገብረብርሃን  እያሱ ንተሳተፍቲ ኣቅረበት። 
 

ኣብ ስዓቱ መደብ ሰሚናር ብኣቦ ወንበር ማሕበር ስንኩላን ሓርበኛታት ኤርትራ ሽቱትጋርት ኣብ ጀርመን 
ብኣቶ ሑሴን ከሊፋ ኢድሪስ (ሳሕበይ) ከምኡ ውን ምክትል ኣ/መንበር ኣቶ ፍጹም ወልደስላሴ  ሰፊሕን 
ኣዕጋብን መግለጺ ኣብ ዝሃብሉ ማሕበር ስንኩላን ኤርትራ ሽቱትጋርትን መዓስ ከም ዝተመስረተን 
ንጥፈታት ማሕበር ስንኩላን ኤርትራ ሽቱትጋርትን ንጥፈታት ዕዉት ኣበርክቶ ሃማደኤ ጀርመንን 
ከምኡውን ኣብ  ምዕባለ መዓስከር ደንደን ዘቶኮረ ሰፊሕ ዝርዝራዊ መብርሂ መረዳእታን ተዋህበ።  ቀንዲ 
ዓላማ ስንኩላን ብቑዓት ኣፈኛታት ናይ ጉዳዮም ምዃኖም፡ ብዘይካኦም ካልእ ካብኦም ንላዕሊ ብዛዕባ 
ኩነታቶም ዝፈልጥ ከምዘየለን፡ ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት ኣፍረይቲ ደኣ’ምበር ተጸበይቲ ንኸይኰኑ 
ማሕበር ምስ መንግስትን መሻርኽቱን ብምዃን፡ ዓበይትን በዳህትን ስራሓት ከምዝተግበረ ኣብ ዝገለጽሉ 
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እቲ ጾር ናብ መንግስቲ ጥራይ ንኸይዘዙ  ሕብረተሰብ ኣፍልጦኡ ብዛዕባ ስንክልና ኣበሪኹ ኣበርክቶኡ 
ከዕዝዝን ሓላፍነት ስንኩላን ኲናት ክስከምን ኣጥቢቖም ተላበዉ። እዚ ማሕበር‘ዚ ምስ ዝተፈላለዩ ውልቀ 
ሰባትን ማሕበራትን ከም ዝሰርሕን ክሳዕ ሕጂ በጺሕዎ ዘሎን ዓሚምዎ ዘሎን ስራሕን ናይዚ ቅዱስ ዓላማ 
ደገፍ ረኺቦም ኣብ ህይወቶም ናይ ጥዕናን መነባብሮን ኣወንታዊ ውጽኢት ዝረኸብሉ ዜጋታት ብዝምልከት 
ሰፊሕ መግለጺ  ቀሪቡ። ካብ ተሳተፍቲ ዝቐረቡ ሕቶታት ብግቡእ ብድሕሪ ምምላስን፡ በቲ ዝተገብርሎም 
ዕድመ ብምምስጋን ናይቲ ዕለት ሰሚናር ተዛዘመ። 

እዚ ኵነታት ስንኩላትና ንምሕጋዝ ዝተወሰደ ስጉምቲ ኩሉ ግዜ ዕዉትን ግብራውን ንምግባሩ ብዝተወስደ  
ንጥፈታት  ብወፈያ  ዝኣተወ  3450€ (ይሮ) ብማእክለነት ኣደ መንበር ሃማደኤ ጀርመን ወ/ሮ ዑቕባ 
ኣፍወርቂ ብቁጽሪ ሕሳብ ማሕበር ስንኩላን  ኤርትራውያን  ሽቱትጋርት  ንማሕበር  ስንኩላን  ኵናት  
ተጋደልቲ  ኤርትራ (ማ.ስ.ኵ.ተ.ኤ) ከምዘበጽሕ ተጌሩ። 

ተሳተፍቲ  ብዓል  ኣብቲ  ብኣባላት  ሃ.ማ.ደ.ኤ.  ተወደበ  ብግዱሳት ዓበይትን መንእሰያትን  ኣባላት 
ሃገራውያን ውዳቤታት ከተማ ከለንን ከምኡውን  ግዱሳት መንእሰያትን ተሳተፍቲ በዓል   ዝተዳለወ   
ረዚን መልእኽቲ መዕልቲ ስንኩላን ዝገልጽ ግጥምታትን፡ ማሕበራውን ፖለቲካውን ባህላውን ዘመናውን 
ዋዛ ምስ ቁምነገር ሓዘለ ልዙብን ኣስተምሃሪን መዘናግዒን  መደባት  ብምውሳእ ብውዕዉዕ ሃገራዊ መንፈስ 
ነዛ ክብርቲ ዕለት ብቐጻሊ ኣበርክትኦም ንኸዕዝዙ ድልዋት ምዃኖም ቃል ብምእታው ፤ ኣህጉራዊ መዓልቲ 
ስንኩላን ብዓለም ደረጃ ንመበል 29 ዓመት ኣብ ሃገር ኸኣ ንመበል 25 ዓመት ዝጽምበል ዘሎ ኣብ ከተማ 
ከለን ብዓወት ተዛዘመ።  

                                          ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰውኣትና                        

               ዓወት ንሓፋሽ    

  


