ፍራንŒፉርት፡ ጀርመን
25-27 ጥቅምቲ 2019
ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2019

ደምዳሚ መግለጺ ሲምፖዝዩም
ሓፈሻዊ መግለጺ
ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2019 ƒብ ፍራንŒፉርት፡ ጀርመን፡ ƒብ 25-27 ጥቅምቲ 2019፡ ብሓልዮት ¡ሪፕላትፎርም (Eri-Platform AISBL) ተሰላሲሉ። ኤሪ-ፕላትፎርም ƒብ ƒገደስቲ ንኤርትራን ቀርኒ ƒፍሪቃን
ዚትንŒፉ ሃገራዊ፡ ዞባዊ —ነ ƒህጕራዊ ጕዳያትን ፍጻሜታትን ሓቛፊ ዘተ ዘሳልጥ መጋባእያ ዘዋድድ
ƒህጕራዊ ዘይመኽሰባዊ ማሕÅር ኢዩ።
ተሳተፍቲ ሲምፖዝዩም ƒብ ፖለቲÃዊ ውድባት፡ ማሕÅራት Åርጌሳዊ ሕብረተሰብ —ነ ተጣÅቕቲ
ጕጅለታት ሰብƒዊ መሰላት ዚዋስኡ ኤርትራውያን ተነጣጠፍቲ ƒብ ዳያስፖራ ዘጠቓልል ነይሩ። …ም
ƒገዳሲ Œፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ መጠን፡ ተነጣጠፍቲ ዳያስፖራ ƒብ መስርሓት ለውጥን ደሞŒራስያዊ
ስግግርን ƒቀላጣፍን ደጋፍን ተራ Àጻወቱ ይኽእሉ ኢዮም። ቀጻሊ ተሳትፎ ዳያስፖራ ƒብቲ ምእንቲ
ለውጢ ዚÃየድ ጻዕሪ ዚምልእን ƒብታ ፍትውቲ ሃገርና ርጉእ ደሞራስያዊ ስግግር ƒብ ምምጻእ ƒወንታዊ
ƒÅርŒቶ ዚገብርን ኢዩ።
ቴማን ƒርእስትን
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፧ ስለዚ፡ ƒብ ጽምዶ Œንƒቱን ንለውጥን
ደሞŒራስያዊ ስግግርን Œንቅረብን ƒዝዩ ƒገዳሲ ኢዩ። ƒብ መወዳእታ ትንታµ፡ መጻኢ ዕድል ኤርትራ ƒብ
ኢድ ህዝቢ ኤርትራ ም‰ኑ …ነረጋግጽ ƒሎና።
እቲ ƒብ ትሕቲ ìለውጥን ደሞŒራስያዊ ስግግርን ƒብ ኤርትራî ዚብል ቴማ ዚተ‹የደ ሲምፖዝዩም ƒብዞም
ዚስዕቡ ሓሙሽተ ቀንዲ ƒርእስቲ ƒተ”ሩ ተመያይጡ፡(1) ህንጸት መንግስቲ: ዓለማዊ ዜግነታዊ ሃገር ዶ ትሕተ-ሃገራዊ መንነታት፤
(2) ምብርባር ቍጠባ ኤርትራ፤
(3) ለውጥን ደሞŒራስያዊ ስግግርን፤
(4) እዋናዊ ሃለዋት ፖለቲÃዊ ተናጥፎ ƒብ ዳያስፖራ፤
(5) ምÊስ‘ስ ሓባራዊ ራእይ ንለውጥን ደሞŒራስያዊ ስግግርን።
ውጽኢት
ድሕሪ ውዕዉዕ Œትዕን ምይይጥን፡ እቲ ሲምፖዝዩም ƒብዞም ዚስዕቡ ውጽኢታት ተሰማሚዑ፡www.eri-platform.org
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1. እቲ ሲምፖዝዩም ነቶም ዚተለለዩ ዕማማት እት…ታተልን ንተሳተፍቲ ሲምፖዝዩም ƒብ ጽምዶን
ምትእስሳርን እተቐጽልን ቀላሲት ሽማግለ ƒቚሙ።
2. እቲ ሲምፖዝዩም ምስንዳእን ምሕታምን ìኤርትራ 2030î - ውጥን (blueprint) ቅልጡፍ ምብርባር
ቍጠባ ኤርትራ …ሳልጥ ኢዩ።
3. እቲ ሲምፖዝዩም ìሓለዋ ቅዋም ኤርትራî ዚተሰምየ፡ ህዝቢ ብዛዕባ ቅዋምን ተርኡ ƒብ
ደሞŒራስያዊ ስግግርን ƒፍልጦ Œብ ƒብ ምባል ዘተ÷ር ሓይሊ ዕማም ƒቚሙ።
4. እቲ ሲምፖዝዩም ሓደ ƒድማዕን ተሓታትን መራŸቢ ብዙሃንን ዜናዊ ማእ…ልን ንምምስራት
መጽናዕቲ ዘÃይድን ለÅዋታት ዘቕርብን ሓይሊ ዕማም ƒቚሙ።
5. እቲ ሲምፖዝዩም ሓፈሻዊ ምልዕዓል ኤርትራውያን ንምሕያልን ንምትብባዕን ቃል ብምእታው፣
ምስቶም ብዓለም ደረጃ ይƒŒል! ዚብሉ ተነጣጠፍቲ ደቂ ሃገር ይጽንÅር።
ንዝያዳ ሓÅሬታ ƒብe www.eri-platform.org ተወ…ሱ።

www.eri-platform.org
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