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Washington D.C., USA 
24 - 26 January 2020 

ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2020 
ደምዳሚ መግለጺ 

 

ሓፈሻዊ መግለጺ 

ተነጣጠፍቲ ዳያስፖራ፡ …ም ሓደ ƒገዳሲ ƒÃል ሕብረተሰብ ኤርትራ መጠን፡ ƒብ መስርሓት ለውጥን 
ደሞŒራስያዊ ስግግርን ƒቀላጣፍን ደጋፍን ተራ Àጻወቱ ይኽእሉ። ቀጻሊ ተሳትፎኦም ነቲ ምእንቲ 
ለውጢ ዚÃየድ ጻዕሪ Àምልእን ƒብታ ፍትውቲ ሃገሮም ርጉእ ደሞŒራስያዊ ስግግር ƒብ ምምጻእ 
ƒወንታዊ ƒÅርŒቶ Àገብርን ይኽእል።  

እዚ ሲምፖዝዩምíዚ መቐጸልታ ናይቲ ብሓልዮት ኤሪ-ፕላትፎርም ƒብ ፍራንŒፉርት፡ ጀርመን፡ ƒብ 
2018ን 2019 ዚተ‹የደ Œልተ ሲምፖዝዩማት ኢዩ።  

ኤሪ-ፕላትፎርም ሓደ መጋባእያ ናይ ƒብ ንኤርትራን ቀርኒ ƒፍሪቃን ዚትንŒፉ ወይ ዚጸልዉ ƒገደስቲ 
ሃገራዊ፡ ዞባዊ —ነ ƒህጕራዊ ጕዳያትን ፍጻሜታትን ሓቛፊ ዝርርብ ዘሳልጥ ƒህጕራዊ ዘይመኽሰባዊ 
ማሕÅር ኢዩ።  

ተሳተፍቲ ሲምፖዝዩም ንƒብ ፖለቲÃዊ ውድባት፡ Åርጌሳዊ ማሕÅራት —ነ ጕጅለታት ተሓለቕቲ 
ሰብƒዊ መሰላት ዚዋስኡ ኤርትራውያን ተነጣጠፍቲ ƒብ ዳያስፖራ ይጽንብር። 
 

ቴማን ƒርእስትን 

ƒብ ታሪኽ ደቂሰብ ለውጢ ቀዋሚ ተርእዮ ኢዩ። ƒብ ኤርትራ ለውጢ ግድነት Àመጽእ ኢዩ።  
መወዳእታ ናይቲ ዓመጸº ስርዓትን ሕማቕ ምሕደራን ይቐርብ ƒሎ። ንድለዮ ወይ ƒይንድለዮ፡ ንደግፎ 
ወይ ንቃወሞ ብዘየገድስ፣ ለውጢ Àመጽእ ኢዩ። ውልቃዊ ƒመለ‹ኽታና …ም ተነጣጠፍቲ ይÊን 
ተዓዘብቲ ነቲ መስርሕ ብፍጹም ƒይŒጸልዎን 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 ኢዩ። ƒብ መወዳእታ ትንታµ፡ 
መጻኢ ዕድል ኤርትራ ƒብ ኢድ ህዝቢ ኤርትራ ም‰ኑ …ነረጋግጽ ƒሎና።    

እቲ ƒብ ትሕቲ ìብድሆታት ለውጥን ስግግርን ƒብ ኤርትራî ዚብል ቴማ ዚተሰላሰለ ሲምፖዝዩም 
ƒብዞም ዚስዕቡ ሸውዓተ ቀንዲ ƒርእስቲ ƒተ”ሩ ዘትዩ። 

1. ቀንዲ ተዋሳእትን ሰብ ብርŒን ƒብ ለውጥን ስግግርን፣ 
2. ምቅልጣፍ ውሽጣዊ ለውጢ፣  
3. ምቛም ቅዋማዊ መንግስቲ፣  
4. ህሉው ÷ነታት - ኤርትራን ዞባዊ ጀኦፖለቲÃን፣ 
5. ሓድነት ƒብ ብዙሕነት ወይስ መንነታዊ ፖለቲÃ፣ 
6. ƒሰጋጋሪ ፍትሕን ሃገራዊ ዕርቅን፣ 
7. ራእይ ኤርትራ 2030። 
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ውጽኢት 

ጽዑቕ Œትዕን ምይይጥን ብምŒያድ፡ እቲ ሲምፖዝዩም ƒብዞም ዚስዕቡ ውጽኢታት ተሰማሚዑ፡- 

1. እቲ ሲምፖዝዩም ንመዝነት ናይታ ነቲ ƒቐዲሙ ዚተቐየሰ ዕማማት እት…ታተል፡ ንተሳተፍቲ 
ሲምፖዝዩም ƒብ ስራሕ እተዋፍርን እተተƒሳስርን ቀላሲት ሽማግለ ƒሐዲሱ።  

2. እቲ ሲምፖዝዩም ንሕትመት ናይ ìኤርትራ 2030î - መደብ ቅልጡፍ ምብርባር ቍጠባ ኤርትራ 
- …ሳልጥ ኢዩ። 

3. እቲ ሲምፖዝዩም ንስራሕ ናይታ ብዛዕባ ቅዋምን ተርኡ ƒብ ደሞŒራስያዊ ስግግርን ƒፍልጦ 
ƒብ ምዕባይ እተተ÷ር ቀዋሚት ሽማግለ፡ ìሓለውቲ ቅዋም ኤርትራî፡ Àቕጽል ተመባጺዑ።  

4.  እቲ ሲምፖዝዩም ዝምድናታት ምስ ደሞŒራስያዊ ሓይልታት ƒብ ውሽጢ ኤርትራ 
ንምሕያልን ንምስፋሕን  መብጽዓኡ ƒሐዲሱ።  

 

ንዝያዳ ሓÅሬታ ƒብ www.eri-platform.org ተወ…ሱ።  

 
 

 


