Washington, D.C., USA
25 ጥሪ 2020

ሲምፖዝዩም ኤርትራ 2020
መእተዊ መደረ
ብድሆታት ለውጥን ስግግርን ƒብ ኤርትራ
ƒምባ. ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ
ዝŸÅርኩም ተሳተፍቲ፡
ƒቐዲመ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም እብል። ብዙሓት Ãባ⁄ም፡ ƒብዚ ሲምፖዝዩምíዚ ንምስታፍ፡
ብሕታዊ፡ ስድራቤታውን ሞያውን ጕዳያትኩም ƒወንዚፍኩም፡ Ãብ ርሑቕን ቀረባን መጺእኩም።
ስለíቲ ግዜ⁄ም፡ ጻዕር⁄ምን ተወፋይነትኩምን ምስጋናይ ¡ቕርብ። ቀጺለ፡ ንዳንኤልን
ሰለሙንን፡ ስለíቲ ƒብ ምስንዳእ ናይዚ ሲምፖዝዩም —ነ ንተሳተፍቲ፡ ƒለይትን ƒቕረብትን
መደረታት ƒብ ምቕራብን ምውህሃድን ዘÃየዱዎ ƒድÃሚ ስራሕ …መስግን እፈቱ።
እዚ ሲምፖዝዩምíዚ እግረ-እግሪ ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2019 ዚስዕብ ዘሎ ኢዩ። …ም ፈላሚት ናይ
ሓድሽ ዓመትን ሓድሽ ዓሰርተ ዓመትን መጠን፡ 2020 ንሃገርናን ህዝብናን ብስራት ሓድሽ ወጋሕታ
ናይ ተስፋ፡ ለውጥን ስግግርን መታን Àት…ውን ንተዓጠቕ።
ƒብቲ ብግብሪ ናጽነትና ዚጨÅጥናሉ እዋን ናይ 1991፣ ዓመት 2020 ሽዑ ብግዜ ርሑቕን Œስተቱ
ዘይርጉጽንí‘ እንተነÅረ፣ እቲ ብጹእ ዕላማታት ናይቲ ጽንኩርን ነዊሕን ብረታዊ ቃልስና ንሓርነት፣
እቲ ምእንቲ ደሞŒራሲ፡ ፍትሕን ራህዋን ዚተ‹የደ ቃልሲ፣ Œዉን —ይኑ ፍሪኡ ዚረƒየሉ ዓመት
ÀŸውን ትጽቢት ነይሩና። ƒብቲ እዋንíቲ፡ ህዝብና፡ ድሕሪíቲ ÷ሉ ዚŸፈሎ መስዋእቲታት፣ ƒብ
ትሕቲ ጨÃን ግዝƒት ናይ ሓደ ስልጣን ገቢቱ ንምንባር ጥራይ ዚሰርሕ ስርዓት Àቝረን ኢዩ ዚብል
ግምት ፍጹም ƒይነÅረናን። ኤርትራ ሎሚ መርƒያ ናይ ሓደ ዚተሰባÅረ ሕብረተሰብ፣ ብውሳµታትን
ተግባራትን ናይ ሓደ ንህዝብናን ነቶም ዚÅለጸት ኤርትራ ንምምጻእ ዚተቓለሱ ሰማእታትናን
ዚጠለመ ዓመጸº ምልÀ ዚተሰባብረ ሕብረተሰብ —ይና።
ነቲ ብጹእ ዕላማታት ቃልሲና ንሓርነት ንምምላስ ንጽዓር። ሲምፖዝዩም ኤርትራ 2020 ንዘተና
ንቕድሚት ብምስጓም፣ Ãብቲ ëƒየኖትíዮም እቶም ቀንዲ ንመስርሕ ለውጥን ደሞŒራስያዊ ስግግርን
ዘጋጥሙ ብድሆታት ናብ …መይ ጌርና ኢና ነቶም ብድሆታት እንምŒቶም፣ ግዜኡ ምስ ƒŸለ Ÿ
ብŸመይ ኢና ሃናጺ ƒÅርŒቶ Œንገብር እንኽልí ዚብል ÷ነተ-ƒእምሮ …ሰጋግር ተስፋ እገብር።
እዚ ሲምፖዝዩምíዚ ሸውዓተ ƒርእስቲ ዘተ (ፓነላት) ዚሓዘ ኢዩ፡
1. ቀንዲ ተዋሳእትን ሰብ ብርŒን ƒብ ለውጥን ስግግርን
እቲ ƒብ ƒስመራ ዘሎ ስርዓት፡ መርÅብ ብዝሒ ቀጸላታት ናይ Œትትልን ጽዑቕ ቍጽጽርን ህዝቢ
ዘርጊሑ፣ ጃምላዊ፡ ስርዓታውን ሰፊሕን ግህሰታት ሰብƒዊ መሰላት ብምፍጻም፣ ንዓሰርተታት
ዓመታት፡ ƒስገዲዱ ይገዝእ ƒሎ። እዚ ድማ፡ ብግጉይ ሜላታት፡ ዊንታዊ ተግባራትን ሕማቕ
ምሕደራን Àጋደድ ጸኒሑ። ሕማቕ ቍጠባዊ ƒ…ያይዳን ብልሽው ƒመሓዳድራ ሃገራዊ ጸጋታትን፡
ንህዝቢ ድራር ዕለቱ ƒብ ምምእራር ጸጋዕተº ናይ መዓልታዊ መቝነን ዚገÅረ፡ ቀጻሊ ሕጽረታት ናይ
መሰረታዊ ƒቕሑን ƒድለይቲ ƒገልግሎታትን ƒስዒቡ። እዚ ዘስÃŒሕ Œዉንነትíዚ ƒብዚ Ãልƒይ
ዕሽር ናይዚ መÅል 21 ዘመን ƒብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ Àስግደድ ƒዝዩ ዘስደምም ተርእዮ ኢዩ።
ምልላይ ናይቶም ቀንዲ ተዋሳእትን ሰብ ብርŒን —ነ ተረኦምን ረብሐኦምን ƒብ ለውጥን ስግግርን፡
ድሉውነት ƒብ ምርግጋጽ ወሳኒ ኢዩ። ƒፍልጦ፡ ምቅርራብን ውጥንን ƒብቲ እዋን ስግግር ƒወንታዊ
ƒÅርŒቶ ንምግባር ƒድለይቲ ኢዮም። ርግጽíዩ፡ ƒብ እዋን ለውጥን ስግግርን፡ ብፍላይ ƒብ …ምዚ
ናትና ዚƒመሰለ …ቢድን ጽንኩርን ÷ነታት፡ ብዙሕ ዘይርጉጽን ዘይፍለጥን ነገራት የጋጥም ኢዩ።
እቲ መስœት ናይ ዕድል ጸቢብ፡ እቲ ÷ነታት ተƒፋፊ ስለ ዚ·ነ፣ እዋኑ ምስ ƒŸለ ƒቐዲሙ
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ዚተዋደደ ቅሩብነት፡ ተወፋይነትን ስራሕን ይሓትት። ንሕና፡ …ም ግዱሳት ኤርትራውያን መጠን፡
ብዚ…ƒል፡ እቲ ዚÅለጸ ምቅርራብ Œንገብር ይግባእ።
ፓነል 1 ብዛዕባíቶም ቀንዲ ተዋሳእትን ሰብ ብርŒን ƒብ ለውጥን ስግግርን …ተቕርብ ኢያ።
2. ምቅልጣፍ ውሽጣዊ ለውጢ
ምልÃዊ ስርዓት ንኤርትራ ናብ ምድራዊት ገሃነመእሳት ቀይሩዋ ƒሎ። ጨÃን መድቈስቲ፡
ደረትƒልቦ ማእሰርቲ፡ ግዱድ ጥፍƒተ-ሃለዋት —ነ ስቅያት እቲ ዘሕዝን ትዕድልቲ ናይ ዓሰርተታት
ƒሽሓት ዜጋታት —ይኑ ƒሎ። ህዝብና፡ ንƒመና ነዊሕ እዋን፡ ƒብ ገዛእ ሃገሩ ንቡር ህይወት ናይ
ምንባር መሰል —ነ ዚመረጾ መንግስቲ ናይ ምቛም ናጽነት ተነፊጉ። Ãልኦት ዓሰርተታት ƒሽሓት
ኤርትራውያን፡ መብዛሕትኦም መንእሰያት፡ Åታ …ድምጹላ ዚኽእሉ እንœ መንገዲ፡ ብእግሮም
ብምድማጽ፡ ንህይወቶም ƒብ ሓደጋ ዘውድቕ ƒሰቃቒ ጕዕዞታት Àገብሩ ተቐሲቦም።
ንሓደ ƒዝዩ ምሽሙሽ፡ ብልሹውን ንዱይን ምልÀ ƒሊ‹፡ ዕዉት ስግግር ናብ ደሞŒራስያዊ ስርዓተ
መንግስቲ ምግባር ƒዝዩ …ቢድ ብድሆታት ዘጋጥሞ ዕማም ኢዩ። ብሓቂ ድማ፡ ሓደ ግዝƒተ ሕጊ
ዚኽተል፣ Œብረት ህዝቢ ዜውሕስ፣ ድሌት ህዝቢ ዚውŒል፣ ሃረርታ ህዝቢ ዘማልእን ድሕነት ህዝቢ
ዚሕሉን ደሞŒራስያዊ መንግስቲ ምህናጽ ቀሊል ÀŸውን ƒይ—ነን።
ብዙሓት ተሳተፍት ናይዚ ሲምፖዝዩምíዚ፡ ቀንዲ ተማጐትቲ ናይ ƒብ …ብዲ ዓዲ ዚÅቍል፡
ብኤርትራውያን ዚውነን፡ ዚእለን ዚድረኽን ለውጢ —ይኖም ጸኒሖም። ሳላíቲ ጻዕሮም፡ ëለውጢ
Ãብ ውሽጢ ሃገርí ሎሚ ƒብ ኤርትራዊ ፖለቲÃዊ ዝርርብ እቲ ቅቡል ƒረƒእያ —ይኑ፡ ግቡእ ቦታኡ
ሒዙ ƒሎ። ነዞም ëቀስቀስትን ሓቘንትንí ናይቲ እናማዕÅለ ዚŸይድ ዘሎ ሃገራዊ ዝርርብ ዮሃና
እብል። ሎሚ ƒብ ሃገርና እቲ ውድዓዊ ÷ነታት ንለውጢ Åሲሉ ƒሎ፤ እቲ ባዕላዊ ÷ነታት ድማ፡
ƒረሜናዊ መድቈስቲ እናመ…ተ ይÅስል ƒሎ። ምምዝዛን ናይቲ ውድዓውን ባዕላውን ÷ነታት፡
ለውጢ …ቀላጥፍን ደሞŒራስያዊ ስግግር Àድርኽን ኢዩ። ሲምፖዝዩም ኤርትራ 2019 ነቶም ቀንዲ
ደረኽቲ ለውጥን ስግግርን ዳህሲሱ። ሲምፖዝዩም ኤርትራ 2020 ብግዲኡ፡ ነቲ ዝርርብ ንቕድሚት
ብምድፋእ፣ ነቲ …ብዲ ዓዲ ዚሰረቱ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ንለውጥን ደሞŒራስያዊ ስግግርን ንምድጋፍ
ዘድሊ ጻዕርታትን ስጕምቲታትን …ለሊ ተስፋ እገብር።
ፓነል 2 ብዛዕባ ምቅላጣፍ ውሽጣዊ ለውጢ …ተቕርብ ኢያ።
3. ምቛም ቅዋማዊ መንግስቲ
ቅዋም ኤርትራ ƒብ 23 ግንቦት 1997 ምስ ጸደቐ፡ ëእቲ መሰረታዊ ሕጊ ናይታ ናትና ልዑላዊትን ናጻን
ሃገረ ኤርትራí —ይኑ። ብርእይቶ ናይ ሓያሎ ምርኡያት ቅዋማዊ ጠÅቓታትን ሕጋዊ ሊቃውንትን፡
እቲ ቅዋም፡ ÷ነት ወግዓዊ ትግባረኡ ብዘየገድስ፡ Ãብታ ዚጸደቐላ መዓልቲ ƒትሒዙ፡ ሕጋዊ
ተፈጻምነት ƒለዎ፣ ዓንቀጻቱ ድማ ሕጋዊ ቀያዲነት ƒለዎም። እቲ ቅዋም ሕጋዊ ሰረትን ልዑል ሕግን
ሃገረ ኤርትራ ኢዩ። Œንድ ዚ·ነ፡ ሓደ ሕጋዊ መንግስቲ፡ ዋላ ƒብቲ መሰጋገሪ እዋን፡ ƒብ
ƒገልግሎት ህዝቢ ኤርትራ፡ መሰረቱ ƒብቲ ቅዋም Àገብር፣ ልዑልነት ሕጊ Àእመን፣ ግዝƒተ ሕጊ
…መስርሕ፣ ፍትሒ …መሓድር ይግባእ።
ቅጽÅታዊ ትግባረ ቅዋም ƒብ መፈለምታ ናይቲ ስግግር ሕጋዊ ሃጓፍ ንምውጋድ፣ ሕጋዊ ስልጣን
ንምትÃል፣ ƒብ መንጎíቲ ፈጻሚ፡ ሓጋግን ፈራድን ƒÃላት መንግስቲ ምዕሩይ ቍጽጽርን ሚዛንን
ዚሓለወ ƒቀዋውማ ዚሓዘለ፡ ሰረት ናይ ቅልጡፍ መስርሕ ሃገራዊ ህንጻን ህንጸት መንግስትን
ንምንጻፍ ወሳኒ ኢዩ። Àኖíቲ ስግግር፡ ሓደ ብግቡእ ዚቘመ ሃገራዊ ወÃሊ ƒÃል፡ ፓርላማ ወይ
ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ፡ ነቲ ቅዋም …ም ዚመስሎ ገይሩ Àቕይር፡ …መሓይሽ —ነ ÀትŒእ ይኽእል።
ዚ·ነ Ãልእ ƒÃል እቲ መሰልíቲ የብሉ፣ ነቲ መሰልíቲ Àምንዝዕ ƒይŒእል።
ፓነል 3 ብዛዕባ ምትÃል ቅዋማዊ መንግስቲ …ተቕርብ ኢያ።
4. ህሉው ÷ነታት - ኤርትራን ዞባዊ ጀኦፖለቲÃን
ኤርትራ ƒብቲ መለጋግቦ ናይ ቀርኒ ƒፍሪቃን ሓውሲ ደሴት ዓረብን ƒዝዩ ስትራተጅያዊ ƒቀማምጣ
ƒለዋ። ገማግም ባሕራ ንሓደ Ãብቶም ƒዝዮም ዚዓመሩ ባሕራዊ ጐደናታት ንግዲ ይሓቍፍ። ምስቲ
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÷ሉ ƒብቲ ገማግሙ ወይ ጥቓኡ ተደ”ኑ ዘሎ መደÅራት ሓይሊ ባሕሪ ናይተን ቀንዲ ዞባውን
ግሎባውን ሓያላን፣ ጋብላ ቀይሕ ባሕሪ ጽዑቕ ƒህጕራዊ ምንቅስቓስ ሓይልታት ባሕሪ ዚÃየደሉ
ማእ…ልíውን ኢዩ። እተን ƒብ Œልቲኡ ወሰናስን ቀይሕ ባሕሪ ዚር…ባ ሃገራት፡ Åቲ ƒብቲ ዞባ
ዚÃየድ ደማዊ —ነ ዝሑል ”ናታት፡ ብቀጥታዊ ይÊን ብተዘዋዋሪ መንገዲ፡ ይጽለዋ ኢየን። እቲ
ስዒቡ ዚፍጠር ውስብስብ ናይ ባእሲታት፣ ምስቲ ዚተሓላለŸ መርƒያታት ናይቲ ዞባዊ፡ Åይነመንግስታዊ፡ ውስጠ-ሃገራዊ —ነ ሓድሕደ-ህልቂታዊ መዳያቱ፣ ንጡፍ ጣልቃነት ናይቶም ተወዳዳሪ
ሃገራዊ ስትራተጅያዊ፡ ቍጠባውን ንግዳውን ረብሓታቶም ንምንዳይ ሓይሎም ዘዋጣውጡ
ግዳማውያን ተዋሳእቲ ይስሕብ።
…ም ƒብነት፡ ሰለስተ ንኤርትራ ሎምን ƒብዚ ቀረባ መጻእን ዚጸልዉ ባእታታት ናይዚ ዚተሓላለŸ
ውስብስብ ባእሲታትíዚ Àጥቀስ ይ…ƒል።
ቀዳማይ፡ ምŒፍፋል ሺዓን ሱኒን። እዚ ƒብ መንጎ ስዑድያን ኢራንን መሪር ውድድር ዘሳውር፡
ሎሚ ƒብቲ ደማውን ƒዕናውን ”ናት የመን ዚጽወት ዘሎ፡ ንብዙሕ ዘመናት ዚጸንሐ ባእሲ ኢዩ።
እዚ ውድድርíዚ፡ ƒብቲ ብቐጻሊ ዚቀያየር ዝንቕ ƒሰላልፋ …ባቢያዊ፡ ዞባውን ƒህግራውን
ሓይልታት፡ ƒብ Œልቲኡ ወሰናስን ቀይሕ ባሕሪ ንዘለዋ ሃገራት ይልŒምን ተወዳደርቲ ግሎባዊ
ሓይልታት ጣልቃ የእቱን።
Ãልƒይ፡ ቀርኒ ƒፍሪቃ። እዚ፡ ƒብ Œሊ ተቐያያሪ …ባቢያዊ፡ ዞባውን ግሎባውን Àዳናት
ዚሰላሰል፣ ነዊሕ ታሪኽ ናይ ”ናትን ህው…ትን ዘለዎ፣ ድ⁄ማት፡ ሰንœፋት፡ ድ‹ታትን ብባህሪ¡ን
ዘይርጉƒትን ሃገራት ዚሓቘፈ ዞባíዩ። እቲ ƒብ መንጎ ሃገራት (Åይነ-መንግስታዊ)፡ ƒብ ውሽጢ
ሃገራት (ውስጠ-ሃገራዊ) —ነ ƒብ መንጎ ኤትኒÃዊ ጕጅለታት (Åይነ-ኤትኒÃዊ) ዚÃየድ ግጭታት
ንህዝብታቱ ንዚŸፍ¡ ሓደጋታት የቃልዕ፣ ምምዝባል ናይ ƒማእት ƒሽሓት ህዝብታት የስዕብ።
ሳልሳይ፡ ጋብላ ፈለግ ኒል። እቲ ቀንዲ ስርዓተ ግጭት ƒብዚ ዞባíዚ፣ ነተን ተወዳዳሪ ረብሓታት
ዘለወን፡ ƒብቲ ላዕለዋላይን ታሕተዋይን ደንደስ ናይቲ ፈለግ ዚር…ባ ሃገራት (ደንደሳውያን ሃገራት
ኒል)፡ ነንሓድሕደን የሰሓሕብ፣ ጣልቃነት ናይ ሃገራት ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ይÊን ናይ ƒብ ርሑቕ
ቦታታት ዚር…ባ ዞባውን ግሎባውን ሓይልታት ይስሕብ።
ጽልዋታቶም ƒብ ኤርትራ ብቐጻሊ ንምግምጋም —ነ ሃገራዊ ረብሓ ኤርትራ ንምልላይ፣ ነቶም ƒብ
ውሽጥን ƒብ ዙርያን ናይዚ ውስብስብ ባእሲíዚ ዚኽሰቱ ፍጻሜታትን ምዕባለታትን ምŒትታልን ƒብ
ግምት ምእታውን …ድሊየና ኢዩ። ሃገራዊ ልዑላውነትን ግዝƒታዊ ምሉእነትን ብዘውሕስ ƒገባብ
ስትራተጂ ኤርትራ ምውሳን፡ ሜላƒ ምቕያስ፡ ተራƒ ƒብቲ ዞባ ምንጻር ፍጹም ƒድላዪ ኢዩ። ƒብ
ƒገልግሎት ሓድሕዳውን ሓባራውን ረብሓታት ዚውዕል፣ ƒብ ፖለቲÃዊ፡ ቍጠባዊ፡ ንግዳዊ፡
ጸጥታውን ƒ…ባብያውን መዳያት Œልተƒውን ዞባውን ምትሕግጋዝ ዘደንፍዕ፣ ትÃላዊ ƒገባብ ዚሓዘ
መንግስቲ-ንመንግስቲ ዝምድናታትን ብግቡእ ዚተጸንዐ ግዳማዊ ሜላን ምኽታል …ድሊ ኢዩ።
ፓነል 4 ብዛዕባ ህሉው ÷ነታት - ኤርትራን ዞባዊ ጀኦፖለቲÃን …ተቕርብ ኢያ።
5. ዜግነታዊ ወይስ መንነታዊ ፖለቲÃ
ኤርትራ ሕብረ-ብሄራዊ፡ ሕብረ-ቋንቋዊ፡ ሕብረ-ሃይማኖታውን ሕብረ-ባህላውን ሕብረተሰብ
ዚተዓደለት ኢያ። እዚ ብዙሕነትíዚ፡ ሓደ ዓቢ ሃብቲ ዚሓዘለ፡ ƒብ ዘደንቕ እልማት ናይ ብማዕረ
መሰላት፡ ማዕረ ናጽነታት፡ ማዕረ ዕድላት ƒብ ናይ ሓባር ዓደቦ/ዓደኖ ሓቢሩ ዚነብር ስኒታዊ
ሕብረተሰብ ናይ ዜጋታት ዚተጠልፈ ዕዙዝ ጸጋ ኢዩ። እቲ ዚት…ል ሓቀº ደሞŒራስያዊ መንግስቲ
ኤርትራ ንህዝቢ ስልጣን ዚህብ፣ ብደረጃ …ባቢ፡ ዞባ —ነ ሃገር ሓቀº ርእሰ-ውሳµን ንጡፍ ፖለቲÃዊ
ተሳትፎ ƒብ ምቕያስ ሜላታትን ምውሳድ ውሳµታትን ዘፍቅድ ÀŸውን ኢዩ። …ምኡ ዓይነት
ደሞŒራስያዊ መንግስቲ ጥራይ ኢዩ ብብዙሕነቱ ዚሰመረ፣ ƒብ ሓድሕዱ ብስኒት፡ ምስ ነብሱን
ጐረባብቱን ድማ ብሰላም ዚነብር ዜግነታዊ፡ ዘመናዊ ሕብረተሰብ Àሃንጽ ዚኽእል።
—ይኑ ግን፡ ጸላእቲ ህዝብና፡ ባዕዳውያን ይÊኑ ደቂ ሃገር፡ ትማሊ —ነ ሎሚ፡ ነዚ ብዙሕነትíዚ
ንኤርትራ ንምምቃልን ንምዕናውን …ም ፖለቲÃዊ መሳርሒ ተጠቒሞሙሉን ይጥቀሙሉ ƒለዉን።
ƒብ ወሳኒ ህሞታት ዘመናዊ ታሪኽ ኤርትራ፡ ንብዙሕነት ናይ ኤርትራ …ም ዕዳ ንምቕራብ
ብምፍታን፣ ንህዝብና ëመቓቒልÃ ንምግዛእí፣ ንሃገርና ንምዕብላል፣ ጸጋታትና ንምዝራፍ
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ተጠቒሞሙሉ ኢዮም። እዚ ነቲ ብሪጣንያዊ ውጥን ምምቃል ንምስላጥ ንመጀመርያ ግዜ ƒብ
1940ታት ዚተƒልመ ውዲትíዚ፡ ነዚ ምፍንጫላት ናይ ኤርትራዊ ፖለቲÃዊ ተናጥፎ፡ ብመጠኑ
ድማ፡ ንገለ Ãብቲ ƒዝዩ ፈላላዪ ወገናዊ ዝርርብ ናይ ሎሚ ማሕÅራዊ ሚድያ ƒብ ዳያስፖራ ንምግላጽ
ይሕግዝ። እቲ ዘሐዝን፡ ገለ ቅኒተ-ሕልናኦም Ãብዚ መቓቓሊ መግዛእታዊ ውርሻíዚ ናጻ …ውጽኡ
ዘይ…ƒሉ ጕጅለታት፡ ነቲ ዘይውዳእ ዕንŒሊል ፈጢሩ ዘሎ ሓደ ዚዓይነቱ ƒዕናዊ ፖለቲÃ ምድጋም
ይቕጽሉ ƒለዉ።
ƒብቶም ዚሓለፉ ሲምፖዝዩማት፡ ብዛዕባíቲ መቓቓሊ ባህርያት —ነ ƒዕናዊ ሳዕቤናት ናይ ገለ
ዓይነታት መንነታዊ ፖለቲÃ ተዘራሪብና µርና። ብዛዕባ ተደላዪነት ናይ ዕልማናዊ ዜግነታዊ መንግስቲ
ሃገረ ኤርትራíውን ተመያይጥና µርና። ሎሚ፡ ብዛዕባ ትሕዝቶ ናይቲ ƒርእስቲ ብዝያዳ ዕምቈት
ንምምይያጥን ነቶም Œልተ መንገድታት ƒተሃናንጻ ሃገርን ህንጸት መንግስትን ንምንጽጻርን
ንምውድዳርን ዕድል Àህልወና ኢዩ። Œልቲኡ ƒማራጺታት፡ ማለት፡ (1ይ) ሓደ ƒብ Œሊ ናይ
ዘይምእኩል ምምሕዳራዊ ስርዓት ƒድላዪ ስልጣን ንህዝቢ ዘመቓርሕ ስሙር ዜግነታዊ መንግስቲ
ወይስ (2ይ) ሓደ ƒብ መንነታዊ ፖለቲÃ፡ ምስቲ Êሉ ወገናዊ ƒÅሳታቱ፡ ዚምስረት ዚተፈናጨለ
መንግስቲ ብምምዝዛን፣ ንመጻኢና …ም ህዝብን …ም ሃገርን፡ ƒየናይ ƒማራጺ ብዝያዳ …ም ዘርብሓና
ሓቢርና Œንድህስስ ኢና።
ፓነል 5 ብዛዕባ ሓድነት ƒብ ብዙሕነት ወይስ መንነታዊ ፖለቲÃ …ተቕርብ ኢያ።
6. ƒሰጋጋሪ ፍትሕን ሃገራዊ ዕርቅን
ዓቐንን ዕቤትን ናይቲ ንብዙሕ ዓመታት ዚተፈጸመ ጃምላዊ ዓመጽን ስርዓታዊ ግህሰትን መሰረታዊ
መሰላት ህዝቢ ኤርትራ ብሓቂ ዘደንጹ ኢዩ። ዝውታረ ሓይሊ ƒብ ምፍታሕ ፖለቲÃዊ ፍልልያት፡
ƒብ ዘመናዊ ታሪኽ ኤርትራ፡ …ም ልሙድ ƒገባብ ማዕቢሉ። ƒብ እዋን ፖለቲÃዊ ቃልሲ ንናጽነት
ƒብ 1940ታት፡ ƒብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ንሃገራዊ ሓርነት ይÊን ድሕሪ ናጽነት፣ ህዝቢ ኤርትራ፡
እንተላይ ፖለቲÃውን ወተሃደራውን መራሕቲ፡ ተጋደልቲ ሓርነትን ምርኡያት ዜጋታትን፣ ግዳያት
ናይ ሃውራዊ ቀይዲ፡ ዘይሕጋዊ መቕተልቲ፡ ስቅያትን ግዱድ ጥፍƒተ-ሃለዋትን —ይኑ ኢዩ።
ƒብቲ እዋን ብሪጣንያዊ ወተሃደራዊ ምምሕዳር (1941-1952)፡ ሃጸያዊት ኢትዮጵያ ንሰልፊ
ሕብረትን (ማሕÅር ƒንድነት) ደገፍታን፡ ነቲ ናይ ሕብረት ፕሮጀŒት ንምዕዋት፡ ነቶም ምርኡያት
መራሕቲ ምንቅስቓስ ናጽነት ኤርትራ ንምርዓድን ንምቕታልን …ም መሳርሒ ተጠቒማትሎም።
ƒብቲ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ሃገራዊ ሓርነት፡ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ (ተሓኤ)፡ ብስም ነቲ ሰውራ
ƒብ ትሕቲ መሪሕነት ሓንቲ ውድብ ምሕባር፡ ንምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ (ምሓኤ) ቀንጺላ፣
ንዚተቓወሙ ተጋደልቲ ሓርነት ቀንጺላን ቀቲላን፣ ëንጸረ-ሰውራ ንምቕንጻልí ”ናት ሓድሕድ
ወሊዓ። ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ/ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ (ህሓሓኤ/ህግሓኤ)፡
ብስም ሓለዋ ሰውራ፡ ንዚተቓወሙ ተጋደልቲ ሓርነት ቀንጺላን ቀቲላን። ድሕሪ ናጽነት ስርዓት
ህግደፍ፡ ብስም ሃገራዊ ድሕነት፡ ጃምላዊ፡ ስርዓታውን ሰፊሕን ግህሰታት ሰብƒዊ መሰላት ፈጺሙ።
እቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ ናይቲ ÷ሉ ስጕምቲታት ድማ ነብሰ-ዕቃÅ ኢዩ።
እዚ ƒደዳ ግዳይ ናይ ም‰ን ታሪ‹ዊ Œዉንነትíዚ፡ ƒብ ተŸታተልቲ ኤርትራውያን ወለዶታት
ዚተፈላለየ ደረጃታት ናይ ስነƒእምራዊ ማህሰይቲ ወይ ትራውማ ƒስዒቡ ኢዩ። ነቲ ጐዳኢ
ቍስሊታት ናይዚ ትራውማíዚ ንምሕዋይ ፈዋሲ ፍትሒ ምምሕዳር የድሊ። ዕላማኡ (1) ነቶም
ግዳያት ናይ ገÅናት፡ ግህሰታት —ነ ዓመጻት ንምድባስ፣ (2) እቶም ፈጸምቲ ገÅናት፡ ግህሰታት —ነ
ዓመጻት ጣዕሳ ዘርእዩሉ፡ Ãሕሳ ÀŸፍሉሉ ወይ ግቡእ መቕጻዕቲ ዚቕÅሉሉ ባይታ ንምፍጣር፣ (3)
ƒብታ ሓዳስ ኤርትራ ንÊሉ ዚሓቍፍ ልምዓትን ራህዋን ንምስፋን፡ ሃገራዊ ዕርቅን ማሕÅራዊ
ስኒትን ሰላምን ንምውሓስ ይŸውን።
እቲ መስርሕ ፈዋሲ ወይ ƒሕዋዪ ፍትሒ ምስ ትግባረ ቅዋም ኤርትራ፡ ምምስራት ናጻ ስርዓተ ፍርዲ፡
ናጻ ምልቃቕ ÷ሎም ፖለቲÃዊ እሱራት፡ እሱራት ጋዜጠºታት፡ ናይ ሕልና እሱራት፡ ብዘይ ሕጋዊ
ƒገባብ ዚተƒስሩ ተራ ዜጋታት ብቕጽÅት Àጅመር ይግባእ። ንዚሓለፈ ታሪኽና ብትብዓት ምግጣም
—ነ ƒብ ሓቀº ሃገራዊ ዝርርብ ምጽማድ፡ œማዊ ምትእስሳርና ንምድልዳል ይሕግዝ፣ ƒብ ሓባራዊ
መረዳእታን ራእይን ናይ ሓዳስ ኤርትራ ዚምር—ስ ብሓባር፡ ብስኒት ንምንባር የኽእል።
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ሲምፖዝዩም ኤርትራ 2018 ንፍሉይ ተመ÷ሮ ኤርትራ ብዚምል…ት ብዛዕባ ƒሰጋጋሪ ፍትሕን ሃገራዊ
ዕርቅን ዝርርብ ƒÅጊሱ፣ ƒብቲ ƒዝዩ ƒገዳሲ ጕዳይ ƒድላዪነት ቀጻሊ ምርምርን Œፉት Œትዕን
ƒጕሊሑ። እዚ ብቐንዱ (1) ነቲ ብጠንቂ ገÅናዊ ዓመጻትን ግህሰታትን ዚተፈጥረ ዕንወት ንምዕራይ፣
(2) ንግዳያት ናይቶም ገÅናት ንምኽሓስ፣ (3) ሓላፍነት ናይ ዚተፈጸመ Åደላት ምስÃም ንምትብባዕ፣
(4) ፍትሒ ንምምሕዳር፣ (5) ƒብ መጻኢ ተመሳሳሊ ገÅናት ን…ይድገም ዘውሕስ ስጕምቲታት
ንምትግባር ዚዓለመ ኢዩ።
ፓነል 6 ነቲ ዘተ ንምምዕባል ብዛዕባ ƒሰጋጋሪ ፍትሕን ሃገራዊ ዕርቅን …ተቕርብ ኢያ።
7. ራእይ ኤርትራ 2030
ቅድሚ ሳላሳ ዓመታት፡ ƒብቲ ኤርትራ Ãብቲ ሓሙÊሽቲ ”ናትን ዕንወትን ÅሎÊ ኢላ ዚወጸትሉ
እዋን፣ ƒብ ሓድሽ መዋእል ናይ ሰላም፡ ደሞŒራሲ፡ ልምዓትን ራህዋን ንƒቱ …ም ዝነÅርና ƒሚንና
µርና። ራእይ ነይሩና፤ ነቲ ራእይ Œዉን ንምግባር መደብ ƒውጺእና፤ ነቲ ብ”ናት ዚዓነወ ድሑር
ቍጠባና ƒብ ውሽጢ ዕስራ ዓመታት ናብ ሓደ እናዓÅየ ዚŸይድ፡ ብስነÀነት ዚማዕÅለ፡ ብƒህጕራዊ
ደረጃ ዚወዳደር ዘመናዊ ቍጠባ ንምቕያር ተÅጊስና። ፉሕፉሕ ዚብል ናብ ሰደድ ዚጠመተ ናይ
ምስናዕ ኢንዳስትሪ፣ ƒብ መስኖ ዚምር—ስ ዘመናዊ ሕርሻ፣ ዘርብሕ ፕሮጀŒት ሃብቲ ዓሳን ጸጋታት
ባሕርን፣ ስሉጥ ጽላት ƒገልግሎታትን ንምምዕባል ዓቢ ተኽእሎ ነይሩ። ምምጻእ ቅልጡፍ ማሕÅረቍጠባዊ ለውጢ፡ ብመርሓ ናይ ሓደ ጥንቁቕ መቓነ-ስራሕ ማŒሮ-ቍጠባዊ ሜላ፡ ƒብ ግቡእ
ƒጠቓቕማ (1) ስትራተጅያዊ ƒቀማምጣ፣ (2) ሰራሕተº፡ ጻዕረºን ህርኩትን ህዝቢ፣ (3) ትዕድልቲ
ባህርያዊ ጸጋታት ኤርትራ ዚምር—ስ ነይሩ።
—ይኑ ግን፡ እዚ ዓማጺ ስርዓት ነቲ ወርቃዊ ዕድል ልምዓትን ራህዋን ኤርትራ ƒባኺኑዎ። እቲ
ዚŸፍ¡ ድማ፡ ንኤርትራ ብብዙሕ ዓሰርተታት ዓመታት ንድሕሪት ጐቲቱዋ። …ም ሳዕቤኑ፡ ÷ሎም
እቶም Àር…ቡ ዚ…ƒሉ ƒሃዛዊ ሓÅሬታታትን ሓÅርቲ ልምዓትን፡ ቍጠባ ኤርትራ ብቐጻሊ
ምንቍልቋል ባይታ …ም ዚዘÅጠን ህዝቢ ኤርትራ ƒብ ÷ነት ናይ ሕሱም ድኽነት …ም ዚተሸመመን
የመልŒቱ። ምቕያር ናይዚ Œዉንነትíዚ ፖለቲÃዊ ለውጥን ሓድሽ ቍጠባዊ ሜላን ይጠልብ።
ብመሰረቱ፡ ለውጢ ƒብ ፖለቲÃውን ቍጠባውን ምሕደራ፣ ƒብ ƒወዳድባ፡ ƒብ መዋቕር፡ ƒብ
ƒ…ያይዳ ናይ ፖለቲÃዊ፡ ቍጠባዊ፡ ፋይናንስያዊን ፍርዳውን ትÃላት፣ ƒብ ተራ መንግስታውን
ብሕታውን ጽላታት፣ ƒብ ምውስሳብ ሓይልታትን ዝምድናታትን ማእቶት ይሓትት።
ሲምፖዝዩም ኤርትራ 2019 ብዛዕባ ምብርባር ቍጠባ ኤርትራ ዘተ ጀሚሩ፣ ƒድላዪነት ምጭባጥ
ዋንነት ÷ነታትና፡ ምምንዛዕ ዕድሎትናን ምህናጽ ሓዳስ ኤርትራን ƒጕሊሑ። ሓሳብ ናይ ራእይ
ኤርትራ 2030፡ …ም ሓደ ምስ ስግግር ዚጅምር መቓነ-ስራሕ ናይ ƒጠቓላሊ ማሕÅረ-ቍጠባዊ
ልምዓት ƒÅጊሱ። ሲምፖዝዩም ኤርትራ 2020 ብዛዕባ ራእይ ኤርትራ 2030 ዘትዩ ነቲ ዝርርብ
…ድንፍዕ ተስፋ ተነቢሩሉ ƒሎ።
ፓነል 7 ብዛዕባ ራእይ ኤርትራ 2030 ብምቕራብ፡ ነዚ ሲምፖዝዩምና ንምጥቕላልን ብዚደልደለ
ሰረት ናይ ሓባራዊ መረዳእታን ራእይን ናይ መጻኢ ኤርትራ ንምድምዳምን Àትሕግዘና ኢያ።
እቲ ƒብዚ ሲምፖዝዩምíዚ እነÃይዶ ዝርርብ፡ መረዳእታና …ዐሙቝ፣ ፍልጠትና …ስፍሕ፣ ሓባራዊ
ራእይና …ሀብትም፣ ምሕዝነትና …ሐይል፣ ንብድሆታት ለውጥን ስግግርን ንምምÃት ምቅርራብና
ንቕድሚት …ሰጕም ተስፋ እገብር።
ጽን ኢልኩም ስለዝሰማዕኩምኒ ¡መስግን።
ዘልƒለማዊ ሓÅን ንሰማእታትና!
ዕድመ ንናጻ ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ!
ፈጣሪ ንኤርትራን ህዝባን ይባርኽ!

www.eri-platform.org

5 of 5

