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ፍራንŒፉርት፡ ጀርመን 

26 ጥቅምቲ 2019 
ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2019 

መኽፈቲ መደረ 

ለውጥን ደሞŒራስያዊ ስግግርን ƒብ ኤርትራ  

ƒምባ. ዓንደብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ 

ሰላም፡ ደሓንዶ ሓዲርኩም፧ …መይ ƒለ⁄ም፧ 

ዝŸÅርŒንን ዝŸÅርኩምን ተሳተፍቲ ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2019፡- 

ƒቐዲመ፡እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም እብል። ƒስዒÅ፡ ÷ሉ ስድራቤታዊ፡ ሞያውን ብሕታውን 
ውራያትኩም ƒወንዚፍኩም፡ Ãብ ርሑቕን ቀረባን፡ Ãብ ዚተፈላልዩ ÷ርናዓት ዓለም፡ ƒብዚ 
ሲምፖዝዩምíዚ ንምስታፍ ብምምጻእኩም ብልቢ ¡መስግን። 

እቲ ƒብ ƒጋ ዝግታ ሆይሆይታ ሕዳሰ-ምሕዝነት ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ወይ …ƒ ግደ ሓቂ፡ ሓድሽ 
ዕርŒነት ኢሳያስን ƒቢይን፡ ዚተሰላሰለ ኤርትራ ሲምፖስዩም 2018፡ ƒብ ሓድሓደ ንኤርትራን 
ንኤርትራዊ ዳያስፖራን ዘገድሱ ቀንዲ ጕዳያት ƒተ”ሩ፣ ነቶም ƒብቲ ሃገራዊ ዕላማታትና 
ንምውቃዕ እነÃይዶ ቃልሲ ዘጋጥሙና ብድሆታት ንምምÃት —ነ ዚኽፈቱልና ዕድላት ንምጥቃም 
ዘኽእለና ƒድማዒ ስትራተጂ Àድህስስ፣ …ምኡíውን፡ ƒማራጺ ƒገባባት …ለሊ ፈቲኑ።  

እዚ ሕጂ እንፍሎሞ ዘለና ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2019፡- ለውጥን ደሞŒራስያዊ ስግግርን ድማ፡ 
መቐጸልታ ናይቲ ዓሚ ታሕሳስ ዚተ‹የደ ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2018፡- ƒድላዪነት ሓባራዊ ስራሕ 
ኢዩ። እዚ መጋባእያíዚ፡ ዝርርብና ƒብ ገለ Ãብቶም ዓሚ ዝዘተናሎም ƒገደስቲ እዋናዊ ጕዳያት 
ብምርምርን ዘተን ዝያዳ ብምዕማቝ፡ ብዛዕባ ሃለዋት ሃገርናን ህዝብናን ሓባራዊ መረዳእታና 
ንምዕባይ፣ ብዛዕባ መጻኢ ሃገርና ሓባራዊ ራእይ ንምÊስ‘ስ፣ ƒብ ሃገርና ለውጥን ደሞŒራስያዊ 
ስግግርን ንምድራኽ Œንገብሮ ዝግባƒና ምድላው ንምቅልጣፍ፣ ንŸገልግል ዚተሓለነ ኢዩ።    

ƒብዚ …ስምረሉ ዝደሊ ሓደ መጐታዊ ሓቂ ƒሎ። ƒብ ታሪኽ ደቂሰብ ለውጢ ቀዋሚ ተርእዮ ኢዩ። 
ƒብ ኤርትራ ለውጢ ግድነት Àመጽእ ኢዩ። ብርግጽ፡ መወዳእታ ናይቲ ዓመጸº ስርዓትን ሕማቕ 
ምሕደራን ይቐርብ ƒሎ። ንድለዮ ƒይንድለዮ፡ ንደግፎ ƒይንደግፎ ብዘየገድስ፣ ለውጢ Àመጽእ 
ኢዩ። ውልቃዊ ƒመለ‹ኽታና …ም ተነጣጠፍቲ (activists) ይÊን ተዓዘብቲ ነቲ መስርሕ ብፍጹም 
ƒይጸልዎን ኢዩ። እቲ ዘገድስ፡ ውልቃዊ —ነ ሓባራዊ ጽምዶናን ተግባርናን ኢዩ፤ ማለት፡ ƒብ 
ጽምዶ ንእቶ ዶ ƒይንእቶ፧ ƒብ ጽምዶ ƒብ እንƒትወሉ Ÿ እቲ ƒ…ያይዳናን ስራሕናን ነቲ መስርሕ 
ለውጢ ዘሳልጥ ዲዩ ወይስ ዘጐናድብ፧  እቲ ምርጫ ንነፍሲ ወ…ፍና ዚግደፍ ውሳµ ኢዩ። —ይኑ ግን፡ 
ƒብ ጽምዶ ምእታው፡ ƒብ መስርሕ ለውጥን ደሞŒራስያዊ ስግግርን ሃገርና ሃናጺ ƒÅርŒቶ ንምግባር 
Œንቅረብ ንዓወት ቃልስና ƒዝዩ ƒገዳሲ እመስለኒ። 

ሎሚ ሓያሎ ƒብ ዳያስፖራ እንነብር፡ ƒብ ፖለቲÃዊ ውድባት፡ Åርጌሳዊ ማሕÅራት ወይ ጕጅለታት 
ተጣÅቕቲ ሰብƒዊ መሰላት እንነጥፍ ኤርትራውያን ƒብዚ ƒብ ለውጥን ደሞŒራስያዊ ስግግርን ዚዝቲ 
ሲምፖዝዩምíዚ ንምስታፍ ተƒÀብና ƒለና። እቲ ቀንዲ ƒብዚ እዋንíዚ ƒብ ቅድሜና ተገቲሩ ዘሎ 
ሕቶ ንሕና ኤርትራውያን ተነጣጠፍቲ፡ ነቲ ƒብታ ፍትውቲ ሃገርና ለውጢ ንምምጻእ ዚÃየድ ጻዕሪ 
Œንምልእ፡ ርጉእ ደሞŒራስያዊ ስግግር ንምርግጋጽ ƒወንታዊ ƒÅርŒቶ Œንገብር፡ ድሉዋት ዲና፧ 
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ዚብል ኢዩ። ƒብ መወዳእታ ትንታµ፡ መጻኢ ዕድል ኤርትራ ƒብ ኢድ ህዝቢ ኤርትራ ም‰ኑ 
…ነረጋግጽ ƒሎና። …ም ሓደ ƒገዳሲ Œፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ ድማ፡ ንሕና ነÅርቲ ዳያስፖራ ƒብቲ 
መስርሓት ለውጥን ደሞŒራስያዊ ስግግርን ƒቀላጣፍን ደጋፍን ተራ Œንጻወት ንኽእል ኢና።   

እዚ ሲምፖዝዩምíዚ ƒብዞም ዚስዕቡ ሓሙሽተ ቀንዲ ƒርእስቲ …ተ÷ር ኢዩ፡-  

(1) ህንጸት መንግስቲ: ዓለማዊ ዜግነታዊ ሃገር ዶ ትሕተ-ሃገራዊ መንነታት፧  

ኤርትራ መሬት ዓደቦ ናይ ÷ሉ ኤርትራዊ ዜጋ ኢያ። ንÊሉ ኤርትራዊ ዜጋ ድማ ብማዕረ ትብጽሖ። 
Œንዲ ዚ·ነ፡ እታ Àትህነጽ እንደልያ ናይ ጽባሕ ኤርትራ፡ ÷ሉ ኤርትራዊ ዜጋ፣ ብሄር፡ 
ሃይማኖት፡ ƒውራጃ፡ ቀቢላ፡ ጾታ፡ ወዘተ.፡ ብዘየገድስ፡ ብማዕረ መሰል፡ ብማዕረ ሓርነት፡ 
ብማዕረ ዕድል ዚነብረላ ዓለማዊት፡ ዜግነታዊት፡ ስምርቲ ሃገረ ኤርትራ ዶ ወይስ ብነንÅይኑ ትሕተ-
ሃገራዊ መንነታት እትስራዕ ሃገረ ኤርትራ ኢያ፧ ƒየናይ ƒማራጺ ኢዩ ንህዝቢ ኤርትራ ምዕሩይ 
ደሞŒራስያዊ ምሕደራ፡ ልዙብ ሃገራዊ ስኒት፡ ራህዋን ቅሳነትን …ምጽእ ዚዓÅየ ተኽእሎ ዘለዎ፧ 

እታ ቀዳመይቲ ፓነል ብዛዕባíዚ ወሳኒ ጕዳይíዚ …ም መÅገሲ ናይ Œፉት ዘተ ዘገልግል ርእይቶታትን 
ትንታµታትን …ተቕርÅልና ተዳልያ ƒላ።  

(2) ምብርባር ቍጠባ ኤርትራ፡- 

÷ሉ ƒሃዛዊ ጭብጥታትን ሓባሪታት ልምዓትን፡ ሃገራዊ ቍጠባና ƒብዘን ዚሓለፋ ዕስራ ዓመታት 
ብቐጻሊ ምንቍልቋል ተረሚሱ፡ ሎሚ ባይታ ዘቢጡ፣ ህዝብና ƒብ ዓዘቕቲ ጃምላዊ ድኽነት 
ተሸሚሙ፣ መሰረታዊ ጠላባት መነባብሮ …ይተረፈ ተነፊጉ፡ ብŒቱር ስእነትን ሓሳረ-መ…ራን ይሳቐ 
…ም ዘሎ የመልŒት። እኩይ መራሒ፡ ሓሳድ ስርዓት፡ ብልሹው ƒ…ያይዳ ንተኽእሎ ቍጠባዊ 
ዕቤትን ልምዓትን ሃገርና ƒባኺኑ። ኤርትራዊ ግዳይ ውርደት፡ ስደትን ስቓይን —ይኑ። 

ብዚተረፈ፡ እቲ ህርኩትን ጻዕረºን ህዝብና፡ ግቡእ ዕድል ትምህርትን ስራሕን ረኺቡ፣ ዘመናዊ 
ስነፍልጠትን ስነÀነትን ቀሲሙ፣ ነቲ ብርኩት ባህርያዊ ጸጋታት መሬትን ባሕርን ሃገርና ƒማዕቢሉ፣ 
ሎሚ፡ …ም መብዛሕትኡ ህዝቢ ዓለም፡ ƒፍራዪ ዓቕሙ ƒ‹ዕቢቱ፡ ƒብ ገዛእ ሃገሩ …ቢሩ Àነብር፡ 
ንቡር ህይወት Àመርሕ፡ ራህዋ …ስተማቕር ምŸƒለ ነይሩ።  

እታ Ãልƒይቲ ፓነል ብዛዕባ ምብርባር ቍጠባ ኤርትራ፡ ቍጠባዊ ሜላ ƒሰጋጋሪ መድረኽ፡ ተራ 
ቀጥታዊ ግዳማዊ ወፍሪ ƒብ ልምዓት፡ …ም መÅገሲ ናይ Œፉት ዘተ ዘገልግል ርእይቶታትን 
ትንታµታትን …ተቕርÅልና ተዳልያ ƒላ።     

(3) ለውጥን ደሞŒራስያዊ ስግግርን፡- 

ƒብ ሃገርና እቲ ውድዓዊ ÷ነታት ንለውጢ ብሱል ƒሎ። እቲ Åብግዜኡ ብƒረሜናዊ ስጕምትታት 
እናተጨፍለቐ ምዕባሌኡ Àጐናደብ ዚጸንሐ ባዕላዊ ÷ነታትíውን እናÅሰለ Àመጽእ ጸኒሑ። ብስለት 
ናይቲ ውድዓውን ባዕላውን ÷ነታት ƒብ ዚመዓራረየሉ ህሞት ድማ፡ እቲ ለውጢ ናይ ግድን Àመጽእ 
ኢዩ። ፈተንቲ ብድሆታት …ም ዘጋጥሙ ግን Àዝንጋዕ የብሉን። ስርዓት ምቕያር …ቢድ ዕማም ኢዩ፣ 
ብፍላይ ን…ምዚ ናትና ዚƒመሰለ ዝሩግ፡ ብልሹውን ጥፉሽን ስርዓት። ብሓፈሽኡ፡ ንዚተÅላሸወ 
Ãብ ምዕራይ ëሀí ኢልÃ Ãብ ባዶ ምጅማር ƒጸቢቑ ይቐልል። ዋላ እቲ ዚÅለጸ ፖለቲÃዊ ስርዓት እንተ 
ሃነጽÃíውን፡ ብግብሪ ዚሰርሕ ተሓታቲ መንግስቲ ምቛም ƒዙ ጥንቁቕ ƒተሓሕዛን ብርቱዕ ጻዕርን 
ዘድሊዮ፡ ብƒዝዩ ዚተሓላለŸ ጽንኩር መስርሕ ዚሓልፍ፡ ዓቢ ዕማም ኢዩ። 

ƒብ መወዳእታ ትንታµ፡ ሰብíዩ ወሳኒ፤ ቅኑዕ፡ ውፉይ፡ ፍትሓዊ ሰብ። ንሓደ ƒብ ÷ሉ ጽፍሕታቱ፡ 
Ãብቲ ዚለዓለ Œሳብíቲ ዚተሓተ፡ ብብልሽውናን ብድዐን ዚተÅ…ለ ስርዓት ቀይርÃ ብሓደ ƒድማዕን 
ስሉጥን መሳርሒ ናይ ፍትሒ፡ ልምዓትን ራህዋን ምትÃእ፣ ብውሑዱ፡ ሓደ ሓያል ሕመረት ናይ 
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ቅኑዕ፡ ብቑዕ፡ ውፉይ፡ ስጡም መሪሕነት ምውዳድ ይሓትት። ብርግጽ፡ ውሁድ ƒሰራርሓ ናይ ሓደ 
ተሪር ውሽጣዊ ሓድነትን ሰፊሕ ህዝባዊ ተቐባልነትን ዘለዎ፣ Ãብ ፍጹም ቅንዕናን ተወፋይነትን  
ዚምንጩ ሓይልን ፍናናዊ ስልጣንን ዚውንን ጕጅለ መራሕቲ ይጠልብ። ብተወሳኺ፡ ተሓታቲ፡ 
ትርግታ ልቢ ህዝቡ ዚሰምዕን ግሉጽን ምሕደራን ብመሰረት መምዘኒ ብቕዓት ዚሰርሕ ሓቀº፡ ጽፉፍ፡ 
ዘይሻራዊ ሲቪላዊ ƒገግሎትን ምህናጽ የድሊ።    

እምÅƒር…ስ፡ ለውጢ ƒብ ሃገርና ናብ ሓደ ƒብ ልዕልና ሕጊ ዚƒምን፡ ፍትሒ ዘመሓድር፡ ንልምዓት 
ዚሰርሕ፡ ራህዋን ቅሳነትን ዘስፍን ሓቀº ደሞŒራስያዊ ስርዓት መታን …ምርሕ እንታይ ÀግÅር 
ይግባእ፧ ተራና Ÿ እንታይ ይŸውን፧  

እታ ሳልሰይቲ ፓነል ብዛዕባ ለውጥን ደሞŒራስያዊ ስግግርን፡ …ም መÅገሲ ናይ Œፉት ዘተ ዘገልግል 
ርእይቶታትን ትንታµታትን …ተቕርÅልና ብሃንቀውታ ንጽÅያ።    

(4) እዋናዊ ሃለዋት ፖለቲÃዊ ተናጥፎ ƒብ ዳያስፖራ፡-  

ፖለቲÃዊ ተናጥፎ ወይ ምንቅስቓስ ƒብ ዳይስፖራ ነቲ ጨፍላቒ ባህርይ ናይቲ ምልÃዊ ስርዓት ƒብ 
ምቅላዕ፣ ƒፍልጦ ƒህጕራዊ œም ብዛዕባ ወጽዓ ህዝቢ ኤርትራ ƒብ ምዕባይ፣ ንቕሓትን ጽምዶን 
ብዙሓት ዜጋታት ƒብ ምብርባር፣ ዚምጐስ ƒÅርŒቶ ገይሩ ኢዩ። ይÊንíምÅር፡ እቲ ብቐጻሊ 
ዚኽሰት ምምቕቓል ወይ ስእነት ስኒት መሳርዕ፡ ምፍንጫል፡ ሓድሕዳዊ ቍርቍስ፡ እምንቶ ƒብ 
ግዳማዊ ጸግዒ፡ ስል‘ ሃሱሳት፡ ወዘተ.፣ ምሕዝነት ናይ ቃልሲ ƒላሕሊሑ፡ ብልሒ ፖለቲÃዊ 
ተቓውሞኡ ƒጕዲሙ፡ ƒድማዕነት ጻዕርታቱ …ም ዘጐናደÅ ዚ…ሓድ ƒይ—ነን። ውጽኢቱ ድማ፡ 
ƒብ Œባዊ ፖለቲÃ ናይ ዕንŒሊል ጋም-ማን ምባል —ይኑ። 

ምልÃዊ ስርዓት፡ ንተቓውሞ ብምሕን‘ል —ነ ንናይ ጥምረት ጻዕርታቱ ብምዕንቃፍ ዕምሪ ስልጣኑ 
ንምንዋሕ፣ ƒብ ወጻኢ፡ …ምቲ ƒብ ውሽጢ ዚገብሮ፡ ሰፊሕ መርÅብ ስለያን ሓÅሬታን ዘርጊሑ 
ምምቕቓልን ዘይስኒትን ዚዘርእ ሸርሕታት …ም ዘሰላስል ስዉር ƒይ—ነን። ንሱን ተጻባእቲ ናይ ናጻ 
ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራን፡ ኤርትራዊ ሃገራውነት ንምብላል፣ ነቲ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ንምድ‹ም፣ 
ተስፋ ህዝብና ƒብ ናይ ጽባሕ ኤርትራ ንምብናን፣ ƒብ መሳርዕ ተቓውሞ ብስም "ደለይቲ ፍትሒ"  
ብዚተጸፍዩ ሃሱሳት —ነ ዚተፈላለዩ ዓይነት ሕብርታት ዚለÅሱ ጕጅላዊ ባእታታት፡ ብስዉርን 
ብግሁድን ዚፍጸም ቀጻሊ ስሩዕ ዘመተ ናይ ዘለፋ፡ ትምዩን ወረ፡ ጠቐነ፡ ጸለመ —ነ ታህዲድ …ም 
ዘÃይዱ ናይ ƒደባባይ ምስጢር ኢዩ።  

ይÊንíምÅር፡ ንሕና ብምሉእና፡ …ም ውፉያት ተነጣጠፍትን ሃገራውያን ውልቀሰባትን መጠን፡ 
ምስቶም ብመደብ ንድሕሪት Àጐቱና ዚሕልኑ ተጻባእትን ሃሱሳትን ƒብ ምቍያቝ ወይ ምቍርቛስ 
ግዜን ዓቕምን …ነባኽን ƒይግባእን። Åቲ ƒፍራሲ ዘመተታቶም Ãብ ስርሕና —ነ ዕላማና Œንጐናደብ 
የብልናን። …ምኡ እንተገይርናíሞ፡ ƒብቲ መጻወድያኦም ንƒቱ ƒለና ማለት ጥራይ ዘይ—ነስ፣ 
እንተላይ ገስጋስና …ደናጕዩ ወይ …መዛብሉ ነፍቅደሎም ƒለና ማለት ኢዩ። ƒብ Œንድኡ፡ እቲ 
ሃገራዊ ምንቅስቓስ ƒብቶም ሃገራዊ ƒገዳስነት ዘለዎም ጕዳያት —ነ Åብግዜኡ ዚቕልቀሉ ፍጻሜታት 
ቅኑዕ መƒዝን ዘትሕዝ መግለጺታት …ቕርብ ይግባእ።  

ብተወሳኺ፡ መራሕትን ወ…ልትን œማት፡ ተነጣጠፍትን ግዱሳት ውልቀሰባትን ƒርƒያ ናይ 
ƒወንታዊ ƒብነታት À·ኑ ይግባእ። ንሕና፡ ንረብሓ ሃገርን ህዝብን ዚ…ላŸልን ዚጣÅቕን ƒረƒእያ 
ዘነጽር፣ ንቕድሚት ዚጥምት ስትራተጅያዊ ƒጠማምታ ዘዋድድ፣ ƒወንታዊ፡ ሃናጺ፡ ተስፋ ዘስንቕ 
መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ግብራዊ ስራሓት …ነሰላስል ሓላፍነት ƒለና። ሎሚ Ãብ ዚ·ነ ዚሓለፈ እዋን 
ንላዕሊ፡ ቃልስና ብዝያዳ …ነሐይል የድሊ። 
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እታ ራብዓይቲ ፓነል ብዛዕባ እዋናዊ ሃለዋትን መጻኢ ƒንፈትን ፖለቲÃዊ ተናጥፎ ƒብ ዳያስፖራ፡ 
…ም መÅገሲ ናይ Œፉት ዘተ ዘገልግል ርእይቶታትን ትንታµታትን …ተቕርÅልና ኢያ። 

(5) ምÊስ‘ስ ሓባራዊ ራእይ ንለውጥን ደሞŒራስያዊ ስግግርን፡- 

ሓደ Ãብቲ መሰረታዊ ዕላማታት ናይ …ምዚ ዓይነት ሲምፖዝዩም፣ ብዛዕባ ታሪ‹ዊ ƒመዓባብላ፡ 
ህሉው ÷ነታት፡ እዋናዊ ሃለዋት ሃገርናን ህዝብናን ሓባራዊ ፍልጠትን መረዳእታን ምዕባይ፣ ብዛዕባ 
ናይ ጽባሕ ኤርትራ ሓባራዊ ራእይ ምÊስ‘ስ፣ ነቲ ሓባራዊ ራእይ Œዉን ንምግባር ዘገልግል 
ስትራተጂ ምድህሳስ፣ ብመሰረትíቲ ዚወጽእ ስትራተጂ፡ ዘዐውት መደብ ሓንጺጽÃ ƒብ ናይ ሓባር 
ቃልሲ ምጽማድ ኢዩ። 

እታ ሓሙሸይትን ናይ መወዳእታን ፓነል ብዛዕባ ምÊስ‘ስ ሓባራዊ ራእይ ንለውጥን ደሞŒራስያዊ 
ስግግርን፡ …ም መÅገሲ ናይ Œፉት ዘተ ዘገልግል ርእይቶታትን ትንታµታትን …ተቕርÅልና ኢያ። 

ƒብ ነፍሲ ወ…ፍ ƒርእስቲ ብሓደ ƒላዛቢ ዚእለ መግለጺ ብሰለስተ መደርቲ ምስ ቀረÅ፡ Œፉት ዘተ 
Àቕጽል ኢዩ። 

እዚ ƒብዚ ወሳኒ ህሞት ታሪኽ ሃገርናን ሃለዋት ህዝብናን ƒብ ትሕቲ ለውጥን ደሞŒራስያዊ ስግግርን  
ዚብል ƒርእስቲ ዚሰላሰል ዘሎ ƒገዳሲ ሲምፖዝዩምíዚ፣ ብዛዕባ ሃለዋት ሃገርናን ህዝብናን ሓባራዊ 
መረዳእታና ዘዐቢ፣ ብዛዕባíታ ናይ ጽባሕ ኤርትራ ሓባራዊ ራእይ ዚÊስ÷ስ፣ ነቲ ƒብ ሃገርና ለውጢ 
ንምቅልጣፍ —ነ ምዕሩይ ደሞŒራስያዊ ስግግር ንምድራኽ Œንገብሮ ዝግባƒና ምድላው ብዘነጽር 
ውጽኢት Àዛዘም ተስፋ እገብር።  

ጽን ኢልኩም ስለዝሰምዕኩምኒ ¡መስግን። 

ዘልƒለማዊ ሓÅን ንጀጋኑ ሰማእታትና! 

ዕድመ ንናጻ ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ! 

ፈጣሪ ንኤርትራን ህዝባን ይባርኽ! 

   


