
ዕዉት ህዝባዊ ሰሚናር  
ƒምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ 

ƒብ ፍራንŒፉርት  
 

ብƒጋጣሚ መÅል 56 ዓመት ዝŒረ-ዓመት 
ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ሃገራዊ ሓርነት ህዝቢ 
ኤርትራን መÅል 16 ዝŒረ-ዓመት ቀይዲ 
ላዕለዎት ሰብ-መዚ-ነÅር መንግስትን ግንባርን፣ 
ƒብ …ተማ ፍራንŒፈርት፡ ብሰንÅት 10 
መስ…ረም 2017፡ ህዝባዊ ሰሚናር ብምግባር፡ 
ዓሚቝ ናይ ዘተ መደብ ተ‹ይዱ።  
 
ƒብቲ ዚተ‹የደ ሰፊሕ ህዝባዊ ሰሚናር፡ 
ƒምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ፡ ƒባል 
ቦርድ መድረኽ ሃገራዊ ዘተ፡ ፕረዚደንት 
ኤሪመድረኽን www.eri-platform.org ደራሲ 
መጽሓፍ Ñኤርትራ ƒብ ቃራና መንገዲ፡- 
ታሪኽ ዓወት፡ ጥልመትን ተስፋንì: ƒገዳሲ 
መግለጺ ƒቕሪቡ።  
 
ƒብ ƒገደስቲ ዕማማት መሰጋገሪ መድረኽን ተራ 
ፕሮ-ደሞŒራሲያዊ ተቓውሞን ƒብ ኤርትራን 
ƒብ ዝቐረÅ መደረ ƒዝዮም ብርኩታት ዝflኑ 
ግዱሳት ኤርትራውያን ተሳቲፎም። ሓያሎ 
መድረ‹ውያን ሕቶታትን ርእይቶታትን 
ቀሪቦምን ብዕምቈት ተዘትዪሎምን። ውልቀ-
ምልÃዊ ስርዓት ኢሳያስ ተዳኺሙ ƒብ ƒጋ 
ዕርÅት ዕምሪ ስልጣኑ …ም ዚር…ብ ዚሕብሩ 
ምልŒታት ይርƒዩ ƒለዉ። ውጺኢት ናይ 26 
ዓመት ግጉይ ፖሊሲታቱን ዝሩግ ተግባራቱን 
ፍጹም ፍሽለት ƒስዒቡ፣ ሃገርና ኤርትራ ሎሚ 
ƒብ ሓደጋ ብርሰት ƒትያ፡ ህዝቢ ኤርትራ ƒብ 
መሪር ስቓይን ሓሳረ-መ…ራን ይር…ብ።  
 
ኤርትራ፡ ድሕሪ ምእላይ ናይቲ ƒረጊት 
ስርዓት፡ ነቲ …ጋጥም ዝኽእል ሓደጋታት 
ብውሕልነት ƒልያ፡ ብሕግን ደሞŒራሲን 
እትምራሕ፣ ስላም፡ ፍትሒን ቅሳነትን ዚዓሰላ 
ሃገር መታን Àት—ነልና፡ Ãብ ሕጂ ጀሚርና 
እነቖምጦም እምነ-መሰረታት ƒገዳሲ ተራ …ም 
ዚህሉዎም፡ ƒገንዚቡ። 
 
ƒብቲ ቃልሲ ንለውጢ —ነ ƒብቲ ስዒቡ 
ዚኽሰት መስርሕ ምስግጋር ናብ ደሞŒራስያዊ 
መንግስቲ፡ ÷ለን ምእንቲ ፍትሒን 
ደሞŒራሲን ዚቃለሳ ሓይሊታት፡ ፍልልያተን 
ብልዝብ ወጊንን፡ ለውጢ ንምቅልጣፍን  

ብቅዋም እትምራሕ ሃገር ንምውሓስን፡ 
ብሓባር Àሰርሓ ተላብዩ።  

 
ƒብቲ ƒጋጣሚ፡ ƒምባሳደር ዓንደብርሃን 
ንÊሉíቲ ምእንቲ ሃገራዊ ጥርናፈ ዚተ‹የደ 
ጻዕሪታት ƒመጒሱ። ብተወሳኺ፡ ስለምንታይ 
እቲ ƒብ ናይሮቢ ዚተÅገሰ ሃገራዊ ƒማ‹ሪ 
ዋዕላ፡ ƒብቲ ዚተመደÅሉ እዋን ÀÃየድ …ም 
ዘይ…ƒለ፡ ነቲ ዘጋጠመ ጸገማት ብዝርዝር 
ገሊጹ። ይÊንíምÅር፡ ƒብዚ ቐረባ እዋን፡ 
ማለት ƒብ ውሽጢ እዚ ዓመት እዚ፡ ሰፊሕ ዘተ 
ብምŒያድ፡ƒብ ሓደ ሓባራዊ ራእይን ናይ ሓባር 
ዕላማን ንምብጻሕ ዚሓለነ ሰፊሕ ዋዕላ 
ብምውዳብ፣ ንÊለን ፖለቲÃዊ ውድባትን 
Åርጌሳዊ ማሕÅራትን፡ ብዘይ ሌላን ጕሌላን፡ 
ንምስታፍ፡ ዕድመታት ድሮ ተሰዲዱ …ምዘሎ፡ 
ሓቢሩ።  
 
ƒብቲ ƒጋጣሚ፡Åቲ ƒብቲ መደብ ƒ›ባ 
ዚተ‹ፈለ ƒባል ናይታ ƒብ ናይሮቢ ዚቘመት 
ƒድሆŒ-œንታŒት ግሩፕን፣ ƒባል መሪሕነት 
ሰሊፊ ህዝቢ ደሞŒራሲ ኤርትራን ዚ·ነ፡ 
ገዲም ተጋዳላይ፡ ƒቶ ተስፋይ ደጊጋ፡ 
ብዛዕባíቲ ዚተ‹የደ መስርሕ ዘተን ድሕሪኡ 
ዚሰዓÅ ጻዕሪታትን፡ ƒገዳሲ መብርሂ ƒቕሪቡ።  
 
እቲ ብብዝሒን ዝንቕን ተሳተፍቱ —ነ 
ትሕዝቶኡ ፍልይ ዚÅለ ህዝባዊ ሰሚናር 
ብለÅዋታትን ዝŒረ-ሰማእታትን ተዛዚሙ። 
 
ያቆብ ƒብርሃም 
ፍራንŒፉርት ዕለት 10.09.2017	


