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ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2022
ኣድላይነት ሓባራዊ ራእይ ንርጉእ ስግግር
ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ
መኽፈቲ መደረ

ክቡራትን ክቡራንን ተሳተፍቲ ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2022፡
ሰላም፡ ከመይ ኣለኹም፧ ምዉቕ ሰላምታይ ብምቕዳም፡ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም።
ኣብዚ ኣገዳስን እዋናውን ሲምፖዝዩም’ዚ ንምስታፍ ካብ መላእ ኤውሮጳ፡ ካናዳን ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን (ሕመኣ)
ብምምጻእኩም አመስግን። ኣብዚ ኣብ ትሕቲ ኣድላይነት ሓባራዊ ራእይ ንርጉእ ስግግር ዚብል ቴማ ተኣኪብና ዘለና
ብዛዕባ ኵነታት ናይታ እነፍቅራ ሃገርና ብምምይያጥ፣ ንህዝብና ሓርነት፡ ፍትሕን ራህዋን ዘረጋግጽ ለውጥን ርጉእ ስግግር
ናብ ደሞክራስያዊ ስርዓተ መንግስትን ንምድራኽ ዚሕግዝ፡ ሓባራዊ ስራሕ ዘጣጥሕ፡ ናይ ሓባር ባይታ ንምንዳይ ኢዩ።
ኤርትራ ሃገርና ኣብቲ ወሰናስን ሰሜናዊ ምብራቕ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ኣብቲ ንኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ዘራኽብ መስቀላዊ
መንገዲ፡ ልዑል ስትራተጅያዊ ኣቀማምጣ ኣለዋ። መቓምጦ ኤርትራ ኣብቲ መላግቦ ቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን፡
ማለት፡ ኣብ ጐድኒ ናይቲ ብናይ ነዳዲ ሃብቱ ዚፍለጥ ዞባ ሓውሲ-ደሴት ዓረብን ወሽመጥ ፐርሽያን፡ ብሓደ ወገን፡ ኣብቲ
ደቡባዊ ክንፊ ናይቲ መብዛሕትኡ እቲ ነዳዲ ዚሓልፈሉ መትረብ ስዌጽ ድማ፡ በቲ ኻልእ፡ ብምዃኑ፣ ዓቢ ስትራተጅያዊ
ኣገዳስነት ይህባ።
እቲ ኣብዚ እዋንና ተኸሲቱ ዘሎ ኣናዋጺ ናዕቢ፡ ምስቲ ርቡጽ ተቐያያርነት ናይ ዞባና ተደሚሩ፡ ነቲ ስትራተጅያዊ ኣገዳስነት
ሃገርና ብዝያዳ ብምዕባይን ተገዳስነት ናይተን ዓበይቲ ሓያላን ብምስሓብን፣ ነቲ ዞባ ናብ ዓውዲ ናይ ብርቱዕ
ጀኦስትራተጅያዊ፡ ጀኦፖለቲካውን ጀኦቍጠባን ውድድር ንወተሃደራውን ባሕራውን መደበራት፡ ባህርያዊ ጸጋታት፡
ዕዳጋታን ወፍርን ቀይሩዎ ኣሎ። እቲ ናብቲ ዚምዕብል ዘሎ ዚመስል ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት ገጹ ዘምርሕ ዳግመ-ስርርዕ
ግሎባዊ ሓይልታት፡ ነቲ ዚጸንሐ እንኮ-ዋልታዊ ዓለምን (unipolar world) ዕብለላ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ኣብ
ቀርኒ ኣፍሪቃን ብርቱዕ ብድሆ ይፈጥረሉ ኣሎ። እቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጸንከረ ዚኸይድ ዘሎ ውድድር ቻይናን ኣመሪካን
ድማ ሓዲሽ ረቛሒ ናይ ዞባዊ ዘይርግኣት ኪኸውን ዓቢ ተኽእሎ ኣለዎ።
ቻይና ተበግሶ ቅናትን ጽርግያን (Belt and Road Initiative) ብምዝርጋሕ ኰነ ለጋስ ልቓሕ ብምውፋይ፣ ትሕተቅርጻዊ
ምዕባለ ብምድንፋዕ፣ ሰፊሕ ዕድል ግዳማዊ ቀጥታዊ ወፍሪን ንግድን ብምውዳድ፣ ኣብቲ ዞባ ህላዌኣ ንምዕዛዝን ንምሕያልን
ኪትሰርሕ ጸኒሓ። ሩስያ ብመንገዲ ፖለቲካዊ ምሕዝነት፡ ጸጥታዊ ምትሕግጋዝ፡ ንግድን ወፍርን ኣቢላ ኣብቲ ዞባ ቀንዲ
ተዋሳኢት ንምዃን ዲፕሎማስያውን ወተሃደራውን ህላዌኣ ንምህናጽ ትሰርሕ ኣላ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ብወገኑ፡ ተርኡ
ከም ኣህጕራዊ ተዋሳኢ ንምዕዛዝ፡ ብመንገዲ ኣተኣሳሳሪ ፕሮጀክትታት (connectivity projects) ኣብ ኣሃዛዊ
(digital)፡ ክሊማን ጸዓትን፡ መጐዓዝያ፡ ጥዕና፡ ትምህርቲ፡ ምርምራዊ ጽላታት ኣብ መላእ ዓለም ትሕተቅርጻዊ ምዕባለ
ንምድጋፍ ተበግሶ ዓለምለኻዊ ኣፍደገ (Global Gateway Initiative) ኣብ ምምስራሕ ኣሎ።
ኣብዚ ከምዚ ዚኣመሰለ ዓለምለኻውን ዞባውን ኵነታት፡ ኤርትራ ብቐጻሊ ዘይምምዕባል፡ ክቱር ድኽነትን ብርቱዕ ክሊማዊ
ለውጥን ኣብ ምስቓይ ትርከብ። እቲ ብዚሳዕረረ ብልሽውናን ብሰፊሕ ማሕበራውን ቍጠባውን ዘይምዕሩይነታትን፡
ማለት፡ ሰፊሕ ጋግ ኣብ መንጎ’ቶም ውሑዳት ሃብታማትን ብዙሓት ድኻታትን፡ ዚልለ መላኺ ስርዓት፡ ብጨካን መድቈስቲ
ይገዝእ ኣሎ። ክቱር ክሊማዊ ለውጢ ንኣከባቢ ከባድም፣ መነባብሮ ህዝቢ ከዕኑ፣ ንሰብኣዊ ኵነታት ናይቲ ኣብቲ ገጠራዊ
ቍጠባ ብድራር-ዕለታዊ ማሕረስን ሰበኽሳግማዊ መጓሰን ዚናበ ኣብዝሓ ህዝብና ካብ ሕማቕ ናብ ዚሓመቐ ደረጃ ከውርድ
ጸኒሑ። እቲ እኩብ ድምር ናይቲ ሰብ-ሰርሖ መዓታት ድማ፡ ጃምላዊ ድኽነት ይፈጥር፡ ንልምዳዊ መርበብ ማሕበራዊ
ድሕነት የዳኽም፡ ንእልማት ሕብረተሰብ ይዘርግ።
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ህዝቢ ኤርትራ ምጭባጥ ናጽነት ናብ ዚበለጸ ህይወት ናይ ሓርነት፡ ፍትሒ፡ ደሞክራስን ራህዋን ንከምርሕ ልዑል ተስፋን
ዓቢ ትጽቢትን ነይሩዎ። ዘስደምም ናይ ታሪኽ ግሪንቢጥ ኰይኑ ግን፡ ዓወት ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ እዋን ሰላም ልክዕ
ተጻይ ኵነታት ፈጢሩ። ብጠንቂ’ቲ ዘጋጠመ ጥልመት፡ ኤርትራ ሎሚ ብስብርባር ናይ ዚተጠልመ መብጽዓታት፡
ዚተጠልመ ተስፋታት፡ ዚተጠልመ ትጽቢታት ጋዕዝያ ትርከብ።
እቲ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ገስጋሲ ዚነበረ ሓርነታዊ ምንቅስቓስ፡ ድሕሪ ናጽነት ናብ ሓደ ውልቀመላኺ ስርዓት
ተቐይሩ፣ ንመሰረታዊ ዕላማታት ብረታዊ ቃልሲ ጠሊሙ፣ ኣብ ኤርትራ ጸጥታዊ ኣገዛዝኣ (securitisation) ኣተኣታትዩ።
መሰረታዊ ናጽነታት፡ ሓርነታት ኰነ መሰላት ህዝቢ፡ ከም ድላዩ ብዘይ ስክፍታ ናይ ተሓታትነት፡ ይግህስ። ህዝብና
ብስእነት ኣቕርቦት መሰረታዊ ጠለባት መነባብሮን ጨካን መድቈስቲ ብዚፈጠሮ ራዕድን እናተሳቐየ፡ ኣብ ጥርዚ ናይ
ዘየቋርጽ መከራን ስግኣትን ተንጠልጢሉ፡ ኣብ ኵነት ናይ ፍጹም ሕርመት ይነብር ኣሎ። መንእሰያት ኤርትራ፡ ግቡእ
ስድራቤታዊ ኣተዓባብያ፡ ንቡር ትምህርቲ ኰነ ትስፉው መጻኢ ተነፊጎም፡ ካብ መጽቀጥትን ሓለንጊ ገደብኣልቦ ሃገራዊ
ኣገልግሎትን ንምምላጥ፡ ነታ ሃገር እናራሕርሑ ይሃድሙ ኣለዉ። እቲ ህድማ ሰብኣዊ ርእሰማል ድማ፡ ኣእምሮኣዊ ዓቕሚ
ኤርትራ የማስን፡ ኣፍራዪ ጉልበታ የኽስር፡ ልምዓታዊ ዕድላ የዳኽም ከም ዘሎ ርኡይ ኢዩ።
ናጻ ኤርትራ፡ ነቲ ስትራተጅያዊ ኣቀማምጣኣ፡ እኹል ባህርያዊ ጸጋታታን ጻዕረኛ ህርኩት ህዝባን ብግቡእ ምስ እትጥቀም፣
ዓቢ ተኽእሎ ናይ ልምዓት ከም ዚነበራ፣ ብሕጂ’ውን፡ ከም ዚህልዋ ዘማትእ ኣይኰነን። ይዅን’ምበር፡ እቲ ሃንዳፍ
ሜላታትን ሓሳድ ተግባራትን ናይቲ መላኺ ስርዓት እናገደደ ዚኸይድ ኵነት ናይ ቍጠባዊ ምንቍልቋል፡ ፖለቲካዊ
ተነጽሎን ዲፕሎምስያዊ ግሉልነትን ፈጢሩ። እቲ ዚነበረን ዘሎን ተኽእሎ ናይ ልምዓት፡ ብሰሪ’ቲ በቲ ስርዓት ዚተወስደ
ግጉይ ሜላዊ ምርጫታትን ዚባኸነ ዕድላትን፡ እንተ ዘይግታእ ነይሩ፣ ኤርትራ ሎሚ ናብ ሓንቲ ውዕዉዕ ዞባዊ ማእከል
ኢንዳስትሪ፡ ንግድን ኣገልግሎታትን እትውንን፣ ፍትሒ፡ ራህዋን ቅሳነትን ዚሰፈኖ ሕብረተሰብ ዚነብረላ፣ ተምሳላዊት
ደሞክራስያዊት ሃገር ምማዕበለት ነይራ።
ግደ ሓቂ፡ እቲ መሰረታዊ ሽግር ኤርትራ ብኵራት ግዝኣተ ሕጊ፡ ወይ ድማ፡ ስፍነት ግዝኣተ ሰብ ኢዩ። እቲ ሃውራውን
ተለዋዋጥን ዚዀነ ግዝኣተ ሰብ ግቡእ ሕጋዊ ኣገባብ ይጸልእ። ክንድ ዚዀነ፡ እቲ ሓድሽ ደሞክራስያዊ ኣከያይዳ ከተኣታቱን
ኣብ ግዝኣተ ሕጊ ዚተመርኰሰ ግቡእ ኣጠቓቕማ መንግስታዊ መዝነት ኪባርኽን ትጽቢት ዚተነብረሉ ቅዋም ኤርትራ
(1997) ኣይተተግበረን። እቲ ነቲ ቅዋም ንዘይምትግባር ብደይ መደይ ዚተወስደ ውሳኔ ድማ፡ ነቲ ኣብ ግዝኣተ ሕጊ
ዚተመስረተ ቅዋማዊ መንግስትን ደሞክራስያዊ ምሕደራን ንምፍጣር ዚተኻየደ ጻዕሪ ቈጽዩዎ።
እቲ ቅዋም፡ መዋቕር ናይቲ መንግስቲ ይውስን፣ መዝነት መንግስቲ የነጽር፣ ዕማማት መንግስቲ ይዝርዝር፣ ስልጣናት ናይቲ
ፈጻሚ፡ ሓጋግን ፈራድን ኣካላት መንግስቲ ይድርት። መሰረታዊ ሓርነታት ህዝቢ የውሕስ፣ መባእታዊ መሰላት ህዝቢ
የረጋግጽ፣ ግቡኣት ዜግነት ይእውጅ፣ እቲ መንግስቲ፡ ነቶም መሰረታዊ መሰላትን ሓርነታትን ህዝቢ ንኸውሕስ የማሕጽን።
ርግጽ፡ እቲ ቅዋም ሓድሓደ ጕድለታት ወይ መንቅባት ኣለዉዎ። ይዅን’ምበር፡ ሕጋዊ መሰረት ናይ ሃገረ ኤርትራ ዘንጽፍ፣
ከም መኽዘን ልዑላውነት ህዝቢ ኰነ ምንጪ ናይ ኵሉ ግቡእ ወይ ሕጋዊ ስልጣን ዘገልግል ምዃኑ ዘማትእ ኣይኰነን።
ክንድ ዚዀነ፡ ልዑል ሓጋጊ ስልጣን፡ እንተላይ ኣዋጃት ምውጻእ፡ ሕጋገታት ዘቤታውን ግዳማውን ሜላ ምሕጋግ፡
ኣህጕራዊ ውዕላትን ስምምዓትን ምጽዳቕ፡ ነቲ ሃገራዊ ባይቶ ይሓዝእ።
ኤርትራ ሎሚ እታ ብዘይ ዋላ ስማዊ ቅዋምን ባይቶን (ፓርላማን) ዘመሓድር መንግስቲ ዘለዋ እንኮ ሃገር ኣብ ኣፍሪቃ
ኢያ። ነቲ ህዝብን መንግስትን ዘተኣሳስር ማሕበራዊ ውዕል (social compact) የለን። ምድስካል ሃገራዊ ባይቶ፡ ምምህማን
ፍርዳዊ ኣካል ኰነ ምምንዛዕ ስልጣን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ በቲ ፍሉይ ቤት ፍርዲ፡ ነቲ መንግስቲ ናብ ሓደ ገባርን ሓዳግን
ውልቀሰብ ኣውሪዱዎ ይርከብ። እቲ ውልቀምልኪ ንዅሉ ፖለቲካዊ፡ ቍጠባውን ማሕበራውን ምዕባለ ሃገር ይዓግት፣ ነቲ
ግቡእ ሃረርታታት ህዝቢ ንሓርነት፡ ፍትሕን ራህዋን ንምምላእ ዚካየድ ጻዕሪ ይቘጺ።
እቲ ፕረዚደንት፡ ቅዋማውን ትካላውን ገደብ ዘይብሉ ፍጹም ስልጣን ብፍጹም ብዕልግና ብምዝውታር፡ ነቲ መንግስታዊ
መሓውር ንዅሉ መዳያት ሃገራዊ ህይወት ንምቍጽጻር ከም መሳርሒ ናይ መድቈስቲ ይጥቀመሉ። ንገዛእ ርእሱ፡ ብዘይ
ዚዀነ ቀይዲ፡ ሃውራዊ ኣገዛዝኣ መታን ከዘውትር፡ ንዅሉ’ቲ ሰራራ መንግስታዊ መዋቕራትን ተግባራዊ ትካላትን ንምህናጽ
ዚግበር ፈተነታት ይዕንቅጽ። እቲ ብዕሉግ ኣጠቓቕማ ስልጣኑ፡ ናይ ምእራም ዕድል ብዘይብሉ ኣገባብ፡ ንመሰላት፡
ሓርነታት፡ ክብረት ኰነ ህይወት ህዝቢ ይግህስ። እቶም ብልሽታዊ ትካላት ንህዝቢ ዘድልዩ ኣቕሑን ኣገልግሎታትን ከቕርቡ
ዓቕሚ የብሎምን። ምስ’ዚ ዅሉ ድማ፡ ሓደ ካብቶም ኣብዚ ናይ ቀታሊ ለበዳ እዋን’ዚ ንህዝቢ ክታበት ኮቪድ-19
ዚኸልከሉ ኣዝዮም ውሑዳት መለኽቲ ኣብዛ ዓለም ኰይኑ ኣሎ።
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ትግባረ ቅዋም፡ ኣብ ዝምችእ እዋን ብሕጋዊ ሃገራዊ ወካሊ ኣካል ኪመሓየሽ ዚኽእል ኰይኑ፡ ግዝኣት ሰብ ኣብቂዑ ግዝኣተ
ሕጊ የንግስ። ንህዝቢ ኤርትራ፡ ምስቲ ዅሉ ብዙሕነቱ፡ ኣብ ኵሉ መዳያት ፖለቲካዊ፡ ቍጠባዊ፡ ማሕበራዊ ኰነ ባህላዊ
ህይወት ናይታ ሃገር፡ ማዕረ ሓርነታት፡ ማዕረ መሰላት፡ ማዕረ ዕድላት ይህብ። ስለዚ እምበኣር፡ ኣድላይነት ትግባረ ቅዋም፡
ምስረታ ደሞክራስያዊ ምሕደራ ኰነ ምጽኣት ፖለቲካውን ቍጠባውን መቐይሮ ወዓል ሕደር ዘይበሃሎ ህጹጽ እዋናዊ
ጕዳይ ህዝብናን ሃገርናን ኰይኑ ኣሎ።
ነቲ ብዛዕባ’ቲ ዓመጸኛ ስርዓት ዘሎ ሰፊሕ ሓፈሻዊ ህዝባዊ ዘይዕግበት ንምውዳን፣ ጥምረት ሓባራዊ ቃልሲ ንምህናጽ፣
ተግባራዊ ዓቕሚ ሓይልታት ደሞክራስያዊ ተቓውሞ ብምድንፋዕ፡ ሰላማዊ ስግግር ናብ ደሞክራስያዊ ምሕደራ ንምድራኽ
ዕቱብ ጻዕሪ ምስልሳል የድሊ። ከምዚ ኣብዚ እንገብሮ ዘለና ዚኣመሰለ ሓቛፊ ልዝብ ምክያድ ድማ፡ ሓድሕዳዊ ምትእምማን
ኰነ ኣብ ሓባራዊ መረዳእታ ናይ ታሪኽና፡ ኣብ ሓባራዊ ገምጋም ናይ ህሉው ኵነታትና፡ ኣብ ሓባራዊ ራእይ ናይ መጻኢና
ዚተመስረተ ሓድነት ዕላማ ንምህናጽ ይሕግዝ።
እዚ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ተቓውሞ፡ ኤርትራ ሃገርና ካብ ክልተ ግንባራት ዚምንጭዉ ኣዝዮም ሓደገኛታት ዚዀኑ ህላዌኣዊ
ስግኣታት ከም ዘለዉዋ ከስተውዕል ይግባእ።
እቲ ቀዳማይ ህላዌኣዊ ስግኣት፡ እቲ ነቲ ሃገራዊ ቍጠባ ናብ ቍልቍለት፡ ንህዝቢ ናብ ክቱር ድኽነት፡ ንመንእሰያት ናብ
ስደት ዚደፍእ ሜላታትን ተግባራትን ናይቲ ዓመጸኛ ስርዓት ኢዩ። ሓደ ሓሳድ መላኺ፡ ህዝቢ ኤርትራ ብሕሰም ከም
ዚሳቐ፡ መንእሰይ ተጓሕጒሑ ከም ዚወጽእ፡ ሃገር ከም ትባድም፡ ብምግባር መጻኢኣ ኣብ ሓደጋ የወድቕ ኣሎ።
እቲ ካልኣይ ህላዌኣዊ ስግኣት ድማ፡ እቲ ነቲ ናይ ኤርትራ ሰሳኒ ዓቕሚ ግትኣት (sustainable deterrence capability)
ህላዌኣዊ ግድነት ዚገብር፣ ካብታ ደቡባዊት ጐረቤትና፡ ብመልክዕ ዓባይ ኢትዮጵያ ይዅን ዓባይ ትግራይ፡ ኣብ ልዕሊ
ሃገርና ወይ ገለ ክፋላት ሃገርና ብተደጋጋሚ ዚግለጽ ግዝኣታዊ ህርፋን ወይ ጥሙሕ ኢዩ። ነዚ ዘይረዊ ህርፋን’ዚ ክዉን
ንምግባር፡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ብፍላይ፡ ነቶም ዚዓበዩ ጸጋታት ኤርትራ ዒላማ ብምግባር፡ ብስቱርን
ቅሉዕን ሽርሓዊ ኣገባባት፡ ከተጥቅዕ ጸኒሓን ኣላን። እቲ ስርዓታዊ መጥቃዕቲ ህወሓት፡ ብንጹር፡ ኣንጻር ሃገራዊ መንነትን
ሃገራዊ ሓድነትን ህዝቢ ኤርትራ፣ ኣንጻር ግቡእነት ሃገራውነት ኤርትራ፣ ኣብ መወዳእታ ትንታኔ ድማ፡ ኣንጻር ህላወ ናጻ
ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ ዚቐንዐ ኢዩ። ከምቲ ሓደ ፍሉጥ ሕጋዊ ሊቅ፡ ዶር. ገብረ ሂወት ተስፋጊዮርጊስ፡ ብንጹር ዳግም
ዘረጋግጾ፦

ዚዀነ ጠለብ ዋንነት ናይ ክፋል ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ወይ ዋንነት ናይ ወደብ ዓሰብ ቀጥታዊ ዘለፋ
ንልዑላውነትን ግዝኣታዊ ምሉእነትን ኤርትራ ኢዩ። ኣብ ታሪኻዊ ድሕረባይታ ወይ ባህላዊ ተመሳሳልነታት
ዚተመርኰሰ ጠለባት ንኤርትራ (ወይ ንዚዀነ ግዝኣታዊ ቍርጽራጽ ካብኣ) ድሮ ተመጒቱ፡ ኤርትራ ከም ናጻ
ልዑላዊት ሃገር ምስ ብዓለም ዚተፈልጠ ዶባት ኣብ 1993 ምስ ተወልደት መዕለቢ ረኺቡ።
ስለዚ፡ ኤርትራውያን ተነጣጠፍቲ ተቓውሞ ኣብ ጐድኒ ልዑላውነትን ግዝኣታዊ ምሉእነትን ኤርትራ ደው ኪብሉ፣ ፖለቲካ
ኤርትራዊ ዳያስፖራ ድማ ካብቲ ኣበረኛ ዓንኬል ናይ ምምቕቓል፡ ምትፍናንን ምጕጅጃልን ሰይሩ ኪወጽእ፣ ግቡእ መኣዝኑ
ኪሕዝ፣ ኣቓልቦኡ ናብቲ ኣብ ሃገርና ሓድሽ ደሞክራስያዊ ኣከያይዳ ንምምጻእ ዚሰላሰል ህጹጽ ዕማም ከድህብ እዋኑ ኢዩ።
ሓያለ ጕጅለታትን ማዕከናት ፈነወ ዜናን ካብቲ ዚጠሓሱዎ ቀይሕ መስመር ከንሳሕቡ፣ ናብ ልቦም ኪምለሱ፣ መጋበርያ
ናይቶም ንልዑላውነትን ግዝኣታዊ ምሉእነትን ሃገረ ኤርትራ ዚጻብኡ ባዕዳዊ ሓይልታት ካብ ምዃን ኪቝጠቡ ይግባእ።
ብስም ተቓውሞ ነቲ መላኺ ስርዓት፡ ዕሱባትን ሓሙሻይ መስርዐኛታትን ምዃን ከቋርጹ ይግባእ። ለውጢ ኣብ ኤርትራ
ውሽጣዊ ኤርትራዊ ጕዳይ ምዃኑ፣ ብኤርትራዊ ዋንነትን ውሳኔን ካብ ውሽጢ ከም ዚመጽእ፣ መጻኢ ዕድል ኤርትራ ኣብ
ኢድ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ኪግንዘቡን ኪቕበሉን ይግባእ።
ብዚተረፈ፡ ሓቀኛ ፖለቲካዊ ተቓውሞ ብሓደ ዚበለጸ ኣማራጺ ፕሮግራም ዚድገፍ ኣማራጺ ራእይ ሒዝካ፣ ካብቲ ዘሎ
ስርዓት ዚሓሸ ኣማራጺ ስርዓት ንምትካል ምጥባቕ ማለት ኢዩ። ብሉጽ ራእይ ናይ ተስፋ፡ ራእይ ናይ ሓርነት፡ ራእይ ናይ
ፍትሒ፡ ራእይ ናይ ዕድላት፡ ራእይ ናይ ራህዋ ንህዝቢ ኤርትራ። ሓደ ዓለማዊ ወይ ዕልማናዊ፡ ዜጋታት ዘማእከለ መንግስቲ
ዘህንጽ ፕሮግራም፣ ኣሳታፊ፡ ተሓታቲ፡ ግሉጽን ደሞክራስያውን ምሕደራ ዘቕውም ፕሮግራም፣ ሃገራዊ ቍጠባ ዘባራብርን
ሰብኣዊ ርእሰማል ኤርትራ ዚሃንጽን ፕሮግራም፣ ሃገራዊ ሓድነትን ኮማዊ ስኒትን ዘረጋግጽ ፕሮግራም፣ ምስ ጐረባብትና
ሰላማዊ ሓባረ-ህላወን ሓድሕዳዊ ምትሕግጋዝን ንምዅስኳስ ዚሕልን ፕሮግራም።
እምበኣርከስ፡ እቲ ሓሳድ ስርዓት ምስቲ ብልሽታዊ ስርዓተ ምሕደርኡ ከም ዘብቅዕ ንምግባር ንዓልም፤ ኣተሓሳስባና
ብግቡእ ኣመዓራሪና፡ ተግባራዊ ዓቕሚ ህዝብና ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን ንምሕያል ንስራሕ፤ መሰረታዊ መሰላት፡
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መባእታዊ ሓርነታት ኰነ ራህዋን ቅሳነትን ዜጋታት ዘውሕስ ርእሰ-ምምሕዳራዊ ለውጥን ርጉእ ስግግር ናብ ቅዋማዊ
መንግስትን ንምድራኽ ዚሕግዝ ንቑሕ ጥርናፈ ንፍጠር።
እቲ ኣብዚ ኣአኪቡና ዘሎ ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2022 ኣብ ኤርትራ ለውጥን ርጉእ ስግግር ናብ ቅዋማዊ ምሕደራን
ንምድራኽ ኣብ እነሰላስሎ ስራሕ ናይ ቃልሲ ምሕዝነትና ንምሕያል ዚዓለመ ኢዩ።

ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2022 ኣብዘን ዚስዕባ ሓሙሽተ ነንሓድሕደን ዚመላልኣ ቴማዊ ፓነላት ዘተኰረ ኢዩ፦
ፓነል 1. ጀኦፖለቲካ፦ ዞባዊ ግጭታዊ ዳይናሚክን ምርግጋጽ ቀጻሊ ልዑላውነትን ግዝኣታዊ ምሉእነትን ኤርትራ

1.1 ዘወጻጽእ ኣተኣላልያ ግጭታዊ ዳይናሚክስ ኣብ ቀርኒ እፍሪቃ
1.2 ምስሳን ቀጻሊ ልዑላውነትን ግዝኣታዊ ምሉእነትን ኤርትራ
ፓነል 2. ለውጢ ካብ ውሽጢ፦ ምሕያል ተግባራዊ ዓቕሚ ህዝቢ ኣብ ለውጥን ደሞክራስያዊ ስግግርን

2.1 ምሕያል ተግባራዊ ዓቕሚ ህዝቢ ኣብ ለውጥን ደሞክራስያዊ ስግግርን
2.2 ሰገጥ ዘይብል ግስጋሰ ለውጢ ናብ ደሞክራስያዊ ስግግር
ፓነል 3. ዕርቂ፦ ኣብ ዳያስፖራ ምምቕቓል፡ ምትፍናንን ምጕጅጃልን ምውጋድ

3.1 መሰረታዊ ጠንቅታት ምልላይ
3.2 ግብራውን ዘስርሕን መኣረምታት ምንዳይ
ፓነል 4. ኣማራጺ ራእይ፦ ኣብ ሓባራዊ ራእይ ናይ ደሞክራስያዊትን ፍትሓዊትን ኤርትራ ዚተመስረተ ናይ ሓባር ባይታ
ምምድማድ

3.3 ኣብ ሓባራዊ ራእይ ናይ ደሞክራስያዊ ምሕደራ ዚተመስረተ ናይ ሓባር ባይታ ምምድማድ
3.4 ቃልሲ ንፍትሒ ከም መሰረት ናይ ንቑሕ ጥርናፈ ኣብ ኤርትራዊ ዳያስፖራ
ፓነል 5. ጥርናፈ፦ ለውጥን ደሞክራስያዊ ስግግርን ንምድራኽ ንቑሕ ጥርናፈ ምህናጽ

5.1 ጥርናፈ ኣብ ፖለቲካዊ ተነጣጣፍነት
5.2 ጥርናፈ ኣብ ናይ ሚድያ ስራሓት
ነፍሲ ወከፍ ፓነል ብሓደ ኣላዛብን ክልተ ኣቕረብትን ዚቘመ ኰይኑ፡ ክፉት ክትዕ ኪስዕብ ኢዩ።
ብኣድማዒ ፍርያት ዚወጽእ ዕዉት ሲምፖዝዩም ኪዀነልና እትምነ።
ዕድመ ንናጻ ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ!
ዘልኣለማዊ ሓበን ንጀጋኑ ሰማእታትና!
ኤርትራዊ መንነትን ሓድነትን ይዓምብብ!
ፈጣሪ ንኤርትራን ህዝባን ይባርኽ!
ጽን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ አመስግን።
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