ብራሰልስ፡ በልጁም
29 ነሓሰ 2021

ወግዓዊ መግለጺ ሲምፖዝዩም ኤርትራ ስሲምፖዝዩም 2021
ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2021 ኣብ ብራሰልስ፡ በልጁም፡ ኣብ 27–29 ነሓሰ 2021፡ ብሓልዮት ኤሪ-ፕላትፎርም ተሰላሲሉ፣
በዚ ዚስዕብ ወግዓዊ መግለጺ ደምዲሙ።
ሓፈሻዊ መግለጺ

እቲ ኣብ ትሕቲ መድቈስቲ ናይ ሓደ ኣረሜናዊ ውልቀ-መልኺ ንነዊሕ እዋን ብሕሰም ኪሳቐ ዚጸንሐ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ
ኣብ ቃራና መንገዲ ይርከብ።
እቲ መወዳእታ ናይቲ ሓሳድ ስርዓትን ብልሽታዊ ኣገባብ ምሕደርኡን ኣብ ደረት ትርኢት ቀሪቡ፤ እቲ ኪስዕብ ዚግባእ
ደሞክራስያዊ ስግግር ኪትግበር ዚከኣል ምዃኑ ድማ እናበርሀ መጺኡ። ይዅን’ምበር፡ ከምዚ ዓይነት ለውጢ መታን
ኪመጽእ፡ ነቶም ደረኽቲ ለውጥን ሰብ ብርክን ከም ውጥን ዘገልግል ብግቡእ ዚተዋደደ ምድላው ኪግበር ኣገዳሲ ኢዩ።
ከም ኣገዳሲ ክፍለ-ኣካል ሕብረተሰብ ኤርትራ መጠን፡ ኤርትራውያን ተነጣጠፍቲ ኣብ ዳያስፖራ ኣብቶም ለውጥን
ደሞክራስያዊ ስግግርን ንምምጻእ ዚካየዱ መስርሓት ኣቀላጣፍን ደጋፍን ተራ ኪጻወቱ ይኽእሉ ኢዮም። ለውጢ ኣብ
ኤርትራ ውሽጣዊ ኤርትራዊ ጕዳይ፣ መጻኢ ዕድል ኤርትራ ድማ ኣብ ኢድ ናይ ዚዀነ ባዕዳዊ ሓይሊ ዘይኰነስ፡ ኣብ ኢድ
ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ምሉእ ብምሉእ ብምእማን፡ ርጉእ ሰላማዊ ስግግር ናብ ቅዋማዊ መንግስትን ደሞክራስያዊ ምሕደራን
ኣብ ምምጻእ ከነበርክት ንኽእል።
ኣድማዒ ስራሕ ንምስልሳል ምስ እንበቅዕ፡ ሓባራዊ ጽምዶናን ተግባርናን ንተግባራዊ ዓቕሚ ህዝብና ኣብ ውሽጥን ኣብ
ወጻእን ኣብ ምሕያል ኪሕግዝ ይኽእል። እቲ ዘገድስ ናትና ውልቃዊ ኰነ ሓባራዊ ጽምዶን ተግባርን ኢዩ።
እዚ ሲምፖዝዩም እዚ መቐጸልታ ናይቶም ኣቐዲሞም ኣብ ፍራንክፉርት፡ ጀርመን፡ ኣብ 2017-2019፡ ኣብ ዋሺንግቶን፡
ዲ.ሲ.፡ ድማ ኣብ 2020 ብሓልዮት ኤሪ-ፕላትፎርም ዚተኻየዱ ኣርባዕተ ሲምፖዝዩማት ኢዩ። ተሳተፍቲ ሲምፖዝዩም
ኣብ ፖለቲካዊ ውድባት፡ ማሕበራት በርጌሳዊ ሕብረተሰብን ተጣበቕቲ ጕጅለታት ሰብኣዊ መስላትን ዚዋስኡ ኤርትራውያን
ተነጣጠፍቲ ኣብ ዳያስፖራ የጠቓልል።
ኤሪ-ፕላትፎርም (Eri-Platform AISBL) ኣብ ኣገደስቲ ንኤርትራን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዚጸልዉ ሃገራዊ: ዞባውን ኣህጕራውን
ጕዳያትን ፍጻሜታትን መድረኽ ዘተ ዘጣጥሕ ኣህጕራዊ ዘይመኽሰባዊ ማሕበር ኢዩ።
ቴማን ኣርእስትን

እቲ ኣብ ትሕቲ ምሕያል ተግባራዊ ዓቕሚ ህዝቢ ኣብ ለውጥን ደምክራስያዊ ስግግርን ዚብል ቴማ ዚጋባአ ሲምፖዝዩም
ኤርትራ 2021 ኣብ ሓሙሽተ ቴማታት ዘተኰረ ኢዩ፡ ማለት፦
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ገምጋም እዋናዊ ኵነታት ኤርትራን ዞባን።
ቃልሲ ምእንቲ ፍትሕን ደሞክራስን ኣብ ዘመነ ሓሶትን ዘይሓቅነትን።
ምሕያል ተግባራዊ ዓቕሚ ህዝቢ ኣብ ደሞክራስያዊ ለውጢ።
እዋናዊ ብድሆታት ኤርትራዊ ተቓውሞ ኣብ ዳያስፖራ።
ደሞክራስያዊ ለውጢ ዘቃላጥፍ ጥርናፈ።

ነፍሲ ወከፍ ፓነል፡ ብሓደ ኣላዛብን ክልተ ብዛዕባ’ቲ ቴማ ዘቕርቡ መደርትን ዚተወደበ ኰይኑ፡ ደድሕሪኡ ናጻ ክፉት ዘተ
ቀጺሉ።
ውጽኢት

ጽዑቕ ምይይጥን ክትዕን ድሕሪ ምክያድ፡ እቲ ሲምፖዝዩም ኣብዞም ዚስዕቡ ውጽኢታት ተሰማሚዑ፦
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1.

እቲ ሲምፖዝዩም፡ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ደሞክራስያዊ ሓይልታት ምትእስሳራት ብምሕያል፡ ነቲ
ንኤርትራዊ ልዑላውነት፡ ግዝኣታዊ ምሉእነትን ሃገራዊ ስኒትን ካብ ውሽጣውን ግዳማውን ስግኣታት ንምክልኻል
ዚኣተዎ መብጽዓ ኣሐዲሱ።

2. እቲ ሲምፖዝዩም ኣድማዒ ፖለቲካዊ ምትሕግጋዝን ነዞም እዋናዊ ብድሆታት እዚኣቶም ንምምካት ዘኽእል
ሃገራዊ መርበብ ዜናዊ መስርሒ ንምህናጽን ዚዓለመ ዚዓበየ ጥርናፈ ንምስላጥ ሓደ ሓይሊዕማም ንምቛም
ተሰማሚዑ።
3. እቲ ሲምፖዝዩም ነታ ሰክረታርያት ናይ ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2021 ነቶም ዚተለለዩ ዕማማት ንምክትታል፡
ንተሳተፍቲ ሲምፖዝዩም ኣብ ጽምዶ ንምሓዝን ዚሰፍሐ ኣኼባ ናይ ተመሳሳሊ ኣረኣእያ ዘለዎም ኤርትራውያን
ተነጣጠፍቲ ኣብ ዳያስፖራ ንምስንዳእን መዝነት ኣሐዲሱ።
ንዝያዳ ሓበሬታ ብኽብረትኩም ኣብ www.eri-platform.org ተወከሱ።
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