
ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማታት ማንሃይምን ሃይድልበርግን ከባቢኡን 

     ብሩራዊ ኢዮበልዩ ናጽነት ኤርትራ ብዓቢ ድምቀት  ጸምቢሎም  

 

ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማታት ማንሃይምን ሃይድልበርግን ከባቢኡን  መበል 25 እዮቤልዩ ናጽነት 
አርትራ ብዕለት 28. 05. 2016 ኤርትራውያንን ወጻእተኛታትን ብብዝሒ መንእሰያትን ሕጻናትን  ካብ 
ከተማታት ማንሃይምን ሃይድልበርግን ከባቢኡን ዝተሳተፍዎ " ርብዒ ዘመን ኣብ መከተን ልምዓትን 
ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ " ብውዕዉዕ ሃገራዊ መንፈስን ዓቢ ድምቀትን  ኣብ ከተማ ማንሃይም 
ተኸቢሩ። 

 

እዚ ክቡር ብዓልዚ ንምኽባር ንልዕሊ 4 ኣዋርሕ ዝኣክል ብማሕበረ ሰባት ማንሃይምን ሃይድልበርግን 
ምድላዋት ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ ፡ ልዕሊ 40 ናይ ክብሪ ዕዱማት ጀርመናውያን ካብ ከተማ 
ማንሃይምን ሃይደልበርግን ኣብ ዝተረኽብሉ ፡  ብዓቢኡ ድማ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሃ.ኤርትራ ኣብ 
ጀርመን ኣቶ ዮውሃንስ ወልዱ ኣብ ዝተረኽበሉ ተባዒሉ።  

እቲ ጽምብል ብዝኽረ ሰማእታትን ፡ ብመደብ ቖልዑ ተመሃሮ ኤርትራውያን ብቋንቋ ኣደ ተኸፊቱ።  
ከም መርኣያ ሓድነት ናይ ኣብ ክልትኤን ማሕበረሰባት  መደብ ብዓል ብናይ ክልቲኤን ከተማታት  
ብሓብራዊ መግለጺ ኣቦ መንበራት ኣቶ ዳኒኤል ገብረስላሰን ኣቶ ሃብተ ሓድጉን ድሕሪ ምቅራብ  ፡ 
ፈጻሚ ጉዳያት ኢምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ጀርመን  ኣቶ ዮውሃንስ ወልዱ ንጽምብል ብሩራዊ 
እዮቤልዩ  ኣመልኪቱ ዓቢ መደረ ኣስሚዑ። ወሲኹውን ዝምድና ጀርመንን ኤርትራን በጹሕዎ ዘሎ 
ምዕባለ ሓቢሩ።  

ካብዚ ብምቕጻል ወኪል ከተማ ማንሃይም Frau Prof. Dr. Kämpenን ወኪል ከተማ ሃይደልበርግ 
Herr Butt ናይ እንቋዕ ኣብዚ ዓብን ክቡርን ጽንብል ኣብቅዓኩም ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። 
በብተራ መልእኽቶምን ኣድናቕቶምን ብፍላይ ናይ ማንሃይም ወኪል ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ሰብ 
ኤርትራውያን ማንሃይምን ከባቢኡን ዘለዋ ኣድናቖትን ተኻፍልነት ናይቲ ማ/ሰብ ኣብ ስርሓት ናይቲ 
ከተማን ጠቒሳ።  

እዚ ናይ ክልቲኡ ማ/ሰባት ኣብዓዕላዚ ናይ መጀምርታ ግዜ ኢዩ። እቲ ዝልዓለ መልክዑ ድማ እቲ 
ብዝሒ ተኻፈልቲን ዝነበረ መደብን ድሲፕሊን ተኻፈልትን ካልእ፡  ናይ ARCHEMED ጉጅለ ሓካይም 
Prof. Dirksen & Dr. Dirksen ኣብ ኤርትራ ዘካይድዎ ስርሓትን፤ ስእላዊ ምርኢትን ኣቕሪቦም።  
ብተወሳኺ Herr Gelbel ብጻዮም ስእልታት ኣብ ኤርትራ ዝስኣሎ ብስእላዊ ምርኢት (ፕሮጀክቶር) 
ኣቕሪቡ።  

መኽፈትን ምርኢትን ብቖልዑ ተመሃሮ ኤርትራውያን ብቋንቋ ኣደ ተኸፊቱ። ብዙሓት ስነጥበባውያን 
ካብ ስቱትጋርት ዝመጹውን ብተካፍልነቶም ነቲ ብዓል ተወሳኺ ድምቀት ሂበሞ ክሳብ ዝወግሕውን 
ከምዝቕጽል ኮይኑ። 

 

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንስውኣትና 

ኣብ መንበር ማ/ሰብ ኣቶ ዳኒኤል ገብረስላሰ 

ኣቦ መንበር ማ/ሰብ ኣቶ ሃብተ ሓድጉ 

      


