
 بنجاح منقطع النظير تم اقامة اجتماع يوم الجبرتي في دورته الثالثة عشر

في مدينة مانشنج الدبخ بألمانيا    

لمانيا  أب ع انحاء العالم  في مدينة  ماشنج ال دبخ من جمي اإلرتريونومجدد  االن ايضا يجتمع  ابناء الجبرت 

نه في هذا االجتماع  يتم فيه التشاور ألتظرون هذا االجتماع بفارغ الصبر وان كل ابناء قومية الجبرت ين

ومناقشة كافة القضايا والمواضيع التي تهم ابناء قومية الجبرت والمتعلقة بحاضرهم ومستقبلهم  وقضايا 

تراثها  الوطن  وعقد هذا االجتماع السنوي القصد منه هو الحفاظ على الهوية الجبرتية االرترية  وتاريخها و

 .وترابط ووحدة ابناءها 

 ة ماشنج الدبخ نيلعام في دورته الثالثة عشر في مديتم عقد االجتماع الجبرتي على التوالي سنويا وفي هذا ا

تحت شعار) وحدتنا ضمانة وجودنا(  وقد حضر هذا   21/4/2019الى  18/4/2019لمانيا للفترة من أب

  150يين رجاال ونساء وشبابا وفتيات من جميع انحاء العالم عدد االجتماع من ابناء قومية الجبرت االرتر

وقد شارك الجميع بغرض تقييم لوضعهم الراهن متناولين كافة القضايا الحيوية التي تتعلق  ، دولة 13من 

 .بكيانهم وقضايا وطنهم ارتريا 

قا راوأالذين قدموا شارك في هذا التجمع عدد كبير من اصحاب الخبرة والدراية في مختلف المجاالت 

تناولت المسائل التاريخية والتراثية واالجتماعية واالقتصادية لقومية الجبرت االرتريين وتلى ذلك عقد ورش 

( وقد حظي اهتماما كبيرا والحفاظ عليها القومية الهوية)عمل لمناقشة موضوع ذات اهمية كبرى وبعنوان 

وقد قدمت كل ورش العمل مخرج نقاشاتها  ،من الحضور لكونه يمثل قضية ذات اهمية حاضرا ومستقبال 

 للحضور وقد اتصفت بعمق ودقة والسعة  مما كان لها صدى طيبا بين الحضور.

ر من ابناء ارتريا وان مما يميز اجتماع يوم الجبرتي االرتري هذا العام مما سبق هو مشاركة عدد مقد

شركاء الحاضر والمستقبل والمصير متمثلين في تجمعات وافراد تلبية لدعوة قدمت لهم  وكان لهذه 

مما جعل اجتماع   تألقاصدى طيبا على االجتماع وزادته  التي القيت والتهنئةوللكلمات التضامنية  المشاركة

جلة لهذه المشاركة التي اكدت بانهم شركاؤنا ونحن نقدم لهم التحية والت ،مميزا عما سبقه  2019عام 

 ويشاطروننا في مناسباتنا ونقف جنبا الى جنبا في كل يهم مجتمعنا االرتري  وممن شاركوا في هذا االجتماع 

 رابطة ابناء المنخفضات االرترية

 المانيا -ن كيل في يال ناكوتي جمعية ساهو

 المانيا كيلن جمعية العفر في

 التعاونية لندنجمعية العساورته 

 المانيا - العساورته للتعاون فرانكفورت جمعية

 من ايطاليا والمانيا المسيحين قدامي المناضلين وكتبة التاريخ االرتري من ابناء كبسة



وتخليدا للمناسبة تم تسليم العمامة الجبرتية التي هي من تراث الجبرت المميزة لكل ممثل للجمعيات االرترية 

كما تم منح كال من المناضلين االستاذ جرماي ودي فليبوا ، ة الى شهادة شكر للمشاركة التي شاركت اضاف

 واالستاذ تسفاي تمنؤ ميدالية يوم الجبرتي وذلك لمساهمتهما المميزة في كتابة التاريخ ونضالهم المستمر.

ا جهودا مضنية مما عضاء اللجنة التحضيرية لليوم الجبرتي الذين بذلوكما تم تسليم شهادة شكر وتقدير أل

في  اتكلل بعقد االجتماع في موعده وبالشكل الرائع الذي حظي بالتقدير واالعجاب وكل الذين قدموا اوراق

كما تم تسليم االستاذ محمود محمد ، لالجتماع تم تكريمهم وتسليمهم شهادة شكر وتقدير مختلف القضايا

ستميت للدفاع عن حقوق الشعب ومطالبته بالعدالة برهان سفر جائزة الشهيد الحاج موسى وذلك لحراكه الم

 .والحرية في بالدنا ارتريا

فردا فيهم من الرجال والنساء لتكون مسئولة عن  18في نهاية االجتماع اختار المشاركون لجنة مكونة من 

ى م وقد تعهد اعضاء هذه اللجنة امام الحضور بان يعملوا حت2020االعداد ليوم الجبرتي االرتري عام 

 .بالشكل االفضل عما سبقه  2020يكون يوم الجبرتي عام 

ومن خالله ارسلوا رسائل تجاه ما يجري  2019كما ان الحضور انتهزوا فرصة تجمعهم في يوم الجبرتي 

 .كفاية لالستبداد واالذالل ( كفاية  )في وطننا من استهداف في سيادته واستقالله وهتفوا جميعا 

 ويتقدم يوم الجبرتي االرتري بالشكر الخاصة لوسائل التواصل االجتماعي  التي غطت االجتماع وعبره 

 .ميديا  AAAوخص بالشكر جبرتي نت ميديا و  تمكن  الكثيرين من مشاهدة ومتابعة الفعالية

الذي صدر منها بان هذا التقرير هو التقرير الرسمي  2019وتنوه اللجنة التحضيرية الجتماع يوم الجبرتي 

ال يعبر عن يوم الجبرتي انما يعبر عن  2019عن يوم الجبرتي  تقارير واخبار من وما عدا ذلك مما يصدر

 االفراد الذي يقومون بإصداره  وان اللجنة التحضيرية غير مسئولة عما يرد فيه .
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