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ህዝባዊ ሰሚናራት 

ለውጥን ስግግርን ƒብ ኤርትራን - ተራ ዲሞŒራስያውያን ሓይልታትን 

ብƒምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደግዮርጊስ 

ƒምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ ƒብ …ተማታት ሳን ድየጎን (ሓሙስ 12 ጥቅምቲ 2017) 
ኦŒላንድን፡ Åይ ኤርያ (ሰንÅት 15 ጥቅምቲ 2017)፡ ብዛዕባ ተራ ደሞŒራስያውያን ሓይልታት ƒብ 
ለውጥን ስግግርን ƒብ ኤርትራ ህዝባዊ ሰሚናራት ƒÃይዱ። ƒብ መእተዊ ናይቲ  ሰሚናራት፡ብዛዕባ 
ƒገዳስነት ሃገራዊ ናጽነት ንህዝቢ ኤርትራ፣ ቀንዲ ብድሆታትን ዕድላትን ƒሰጋጋሪ ፖለቲÃዊ መስርሕ 
ƒብ ኤርትራ፣ ተራ ፕሮ-ደሞŒራስያዊ ሓይልታት ኤርትራ፣ እዋናዊ መደብ ዕዮ፣ መሰረታዊ 
መት…ላትን ቀንዲ Œብርታትን፣ ሓፈሻዊ መግለጺ ƒቕሪቡ። 

ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ዚተ‹የደ ህዝባዊ ሰሚናራት፡ƒብዚ ƒብ ውሽጢ ኤርትራ ሰዓቱ ƒኺሉ ናይ ለውጢ 
ƒንፈታት ƒብ ዘንጸላልወሉ ዘሎ እዋን፡ ተራ ደሞŒራስያውያን ሓይልታት ƒብ ውሽጥን ƒብ ደገን 
እንታይ ŒŸውን ƒለዎ፧ እንታይ ዓይነት ለውጥን ƒሰጋጋሪ መስርሕን ኢዮም ውሕስናን ቀጻልነት ናጻ 
ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራን ድሕነት ህዝብን …ረጋግጹ ዚኽእሉ፧ ንዝብሉ ነጥብታት ብዝርዝር መግለጺ 
ተዋሂቡዎም።  

ብተወሳኺ፡ ƒብቲ ሰሚናራት፡ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ጸገማት ቀጽሪ ተቓውሞ፣ ነቶም ጸገማት ንምፍታሕን 
ጥርናፈ ƒብ ናይ ሓባር ዕላማ ንምዕባይን፣ መድረኽ ƒሳታፊ ደሞŒራስያዊ ዘተ ንምስላጥ ዝተወስዱ 
ዕማማትን ንመጻኢ ዚውሰዱ ምድላዋትን፣ ተገሊጹ። ነቶም ƒብ እዋን ስግግር Àፍጠሩ ዚኽእሉ 
ሓደጋታትን ናይ ፖለቲÃዊ ሃጓፋትን ƒብ ምእላይ ƒÅርŒቶ ንምግባር፣ ƒተ÷ሮ ቀጽሪ ተቓውሞ፡ Ãብ 
ƒብ ሕሉፍ ታሪኽ ምንባር ወጺኡ፣ ንቕድሚት ዘማዕደወ ÀŸውን …ም ዚግባእ፡ ብግብራዊ ተመŒሮን 
Œልሰ ሓሳብን ƒሰንዩ ƒቕሪቡዎ። 

ለውጢ ƒብ እነማዕድወሉ ዘለና እዋን፡ ብፍላይ ƒብ መስርሕ ስግግር፡ …ጋጥሙና ዚኽእሉ ዓÅይቲ 
ዘቤታውን ጀኦፖለቲÃውን ብድሆታት፡ …ም ዘለዉ ድሕሪ ምጥቃስ፣ ብግብሪ …መይ …ምእንወጽኦም 
ተገሊጹ። ብምቕጻል፡ ግሉጽነትን ተሓታትነትን ዘማእ…ለ፤ Ãብ ፖለቲÃዊ ሕነ ምፍዳይ ናጻ ዚflነ፡ 
ብፍትሒ ዚዳነን ንዚተÅደሉ Œፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ ዚኽሕስ መሰጋገሪ መንግስቲ ምትÃል፣ እቲ 
እንœ ተሪፉና ዘሎ ƒማራጺ Œብል ƒስሚሩሉ። ነቲ ÷ሉ ዚቐርብ ዚነÅረ ሕቶታት፣ ƒብነታት ሃገራት 
ƒፍሪቃን ዓለምን ብምድራዕ ሚዛን ƒንቢሩሉ። 

ድሕሪ ነዊሕን እዋናውን ƒገዳሲ ƒስተምህሮ ብƒምባሳደር ዓንደብርሃን ተሳተፍቲ ሰሚናር Åዳህቲ 
ንዋዕላ ናይሮቢ ዝምል…ቱ፡ ንሓፈሻዊ ንጥፈታት መድረኽን ደምÅ ተቓውሞን፤ ነቲ ƒብ ፍራንŒፈርት 
ÀÃየድ ተሓሲቡ ዘሎ ዘተን ሕቶታት ብመልŒዕ እንÃን ሃባን ቀሪቦም ምይይጥ ተ‹ይድሎም። 
ተሳተፍቲ ƒብ ልዕሊ ተራ መድረኽ ƒብ ለውጢ ንዘለዎም ስŒፍታ፣ …ምኡíውን ሕቶን ርእይቶን ብዘይ 
ምንም ሕብእብእ ብቐጥታ የውርድዎ ምንባሮምን፤ እቲ ዚወሃብ ዚነÅረ መልስታትíውን ብልዙብን 
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ብግሉጽነትን ምቕራቡ፣ ነቲ ህዝባዊ ሰሚናር ድምቀት ሂብዎ ጥራይ ዘይ—ነስ፣ ነቲ ዚነÅረ ዋሕዲ ቁጽሪ 
ተሳተፍቲ ናብ ƒወንታ ዚቐየረ ህሞት µሩ ŒÅሃል ይ…ƒል።  

ƒምባሳደር ዓንደብርሃን ቅድሚ ናብ ቤይ ኤርያ ኦŒላንድ ምምጽኡ፡ ƒብ …ተማታት ሳን ድየጎን 
(Ãሊፎርንያ) Åርገንን (ኖርወይ) እውን ተመሳሳሊ ህዝባዊ ምይይጣትን ርŒባትን ምŒያዱ ይፍለጥ። 

ƒብ መዛዘሚ እቲ ƒ›ባ ተሳተፍቲ ንƒምባሳደር ዓንደብርሃን ተስፋ …ይቈረጸን …ይተሓለለን ነዚ ምስ 
ብጾቱ ጀሚርዎ ዘሎ ዕማም ምቅርራብን ምውህሃድን ቀጽሪ ተቓውሞን ናይ ሓሳብ ሓድነት Œውን 
ምግባር Œድፍƒሉ ተላብዮም። 

ኦŒላንድ - Ãሊፎርንያ 

17 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም.   

ƒወሃሃዲት œሚቴ ሰሚናር             

 

     

    


