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15–17 ሚያዝያ 2022  
ፍራንክፉርት፡ ጀርመን 

ወግዓዊ መግለጺ 
 

 ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2022 
ኣድላይነት ሓባራዊ ራእይ ንርጉእ ስግግር  

ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2022 ኣብ 15–17 ሚያዝያ 2022 ኣብ ፍራንክፉርት፡ ጀርመን፡ ብኤሪ-ፕላትፎርም ተሳሊጡ፣ ስርሑ 
በዚ ዚስዕብ ወግዓዊ መግለጺ ደምዲሙ።  
ኣምር 
ህዝቢ ኤርትራ ዚበለጸ ህይወት ናይ ሓርነት፡ ፍትሒ፡ ደሞክራስን ራህዋን መታን ኪነብር ንናጽነት ዘይተኣደነ መስዋእቲ ከፊሉ። ዘስደምም 
ናይ ታሪኽ ግሪንቢጥ ኰይኑ ግን፡ ዓወት ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ እዋን ሰላም ልክዕ ተጻይ ኵነታት ፈጢሩ። ኤርትራውያን ፖለቲካዊ 
ምንቅስቓሳት፡ ጕጅለታትን ውልቀሰባትን፡ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር በቚሉ ዚዓቢ ለውጥን ርጉእ ስግግርን ናብ ሓደ 
ኣብ ግዝኣተ ሕጊ ዚተመስረተ፡ ደሞክራስያዊ መትከላት ዚኽተል፡ መሰረታዊ መሰላትን ሓርነታትን ኰነ ራህዋ ናይ ኵሎም ዜጋታት 
ዘውሕስ ቅዋማዊ መንግስቲ ንምድራኽ ብሓባር ኪሰርሑ የድሊ። 

ምእንቲ’ዚ ዕላማ’ዚ፡ ኤሪ-ፕላትፎርም ኣብ ትሕቲ ኣድላይነት ሓባራዊ ራእይ ንርጉእ ስግግር ዚብል ቴማ ኤርትራ ሲምፖዝዩም 
2022 ኣጋቢኡ። እቲ ሲምፖዝዩም፡ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ተነጣጠፍቲ ኣብ ዳያስፖራ፡ ምሕዝነት ንምድልዳልን ጥርናፈ ንምህናጽን 
ዚዓለመ፡ ግሁድን ክፉትን ልዝብ ዘሳለጠ፡ ሓሙሽተ ነንሓድሕዱ ዚዘማመድን ዚመላላእን ቴማዊ ፓነላት ወዲቡ።  
ኣብ ልዕሊ’ቲ ኣብ 2017 ዘሳለጠቶ ዋዕላ መቐይሮኣዊ ምትሕብባር (ዋመም) ብምህናጽ፡ ኤሪ-ፕላትፎርም ነቲ 5ይ ድጋመት 
ናይቲ ኣብ ኤውሮጳን ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን ዚእንገድ ተኸታታሊ ሲምፖዝዩማት ዚዀነ ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2022 
ኣጋቢኣ። ተሳተፍቲ ሲምፖዝዩም ዚተፈላለዩ ኣብ ፖለቲካዊ ውድባት፡ በርጌሳዊ ማሕበራትን ጕጅለታት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ 
መሰላትን ዚነጥፉ ኤርትራውያን ተነጣጠፍቲ ይሓቍፍ።  
ኤሪ-ፕላትፎርም (AISBL) ግዝኣተ ሕጊ፡ ደሞክራስያዊ መትከላትን ኣኽብሮት ሰብኣዊ መሰላትን ንምትብባዕን፣ ኣብ ኣገደስቲ 
ምስዚኦም ዚዛመዱ፡ ንኤርትራን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዚጸልዉ ሃገራዊ፡ ዞባውን ኣህጕራውን ጕዳያትን ፍጻሜታትን ሓቛፊ ልዝብ 
ንምውዳድን፣ ዚሰርሕ ኣህጕራዊ በርጌሳዊ ማሕበር ኢዩ።  
ኣርእስቲ 
ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2022 ኣብዘን ዚስዕባ ሓሙሽተ ቴማዊ ፓነላት ዘተኰረ ነይሩ፦ 

1) ጀኦፖለቲካ፦ ዞባዊ ግጭታዊ ዳይናሚክስን ምስሳን ረብሓ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን። 
2) ለውጢ ካብ ውሽጢ፦ ምሕያል ተግባራዊ ዓቕሚ ህዝቢ ኣብ ደሞክራስያዊ ለውጥን ስግግርን። 
3) ዕርቂ፦  ምስዓር ምምቕቓል፡ ምትፍናንን ምጕጅጃልን ኣብ ዳያስፖራ። 
4) ኣማራጺ ራእይ፦ ምምድማድ ኣብ ሓባራዊ ራእይ ናይ ደሞክራስያዊትን ፍትሓዊትን ኤርትራ ዚተመስረተ ሓባራዊ 

ባይታ። 
5) ጥርናፈ፦ ለውጥን ደሞክራስያዊ ስግግርን ንምድራኽ ሰፊሕ ጥርናፈ ምህናጽ። 

ነፍሲ ወከፍ ፓነል ብሓደ ኣላዛብን ክልተ ኣቕረብትን ዚቘመት ኰይና፡ ደድሕሪ’ቲ መግለጺ ናይ ነፍሲ ወከፍ ፓነል ክፉት ዘተ 
ስዒቡ።  
ውጽኢት 
ሰፊሕ ክትዕን ምይይጥን ድሕሪ ምክያድ፡ ተሳተፍቲ ኣብዚ ዚስዕብ ውጽኢት ተሰማሚዖም፦ 

1. እቲ ሲምፖዝዩም እቲ ነቲ ቅዋም ንምትግባርን ነቶም ቀንዲ ሃገራዊ ረብሓታት ኤርትራን ስኒት ህዝባን 
ንምክልኻልን ዘካይዶ ጥብቅና ንምቕጻል መብጽዓኡ ኣሐዲሱ። 

2. እቲ ሲምፖዝዩም ርእሰ-ምምሕዳራዊ ለውጢ ናብ ርጉእ ስግግር ናብ ቅዋማዊ መንግስቲ ንምድራኽ ንተግባራዊ 
ዓቕሚ ህዝቢ ኤርትራ ንምትብባዕ፡ ንምድጋፍን ንምሕያልን ዚኣተዎ መብጽዓ ኣሐዲሱ። 

3. እቲ ሲምፖዝዩም ነቲ ስርሑ ዚመርሕ ሓፈሻዊ ባይቶ ኣቚሙ፣ ንኣፈጻጽማ ናይቶም ዚተለለዩ ዕማማት እተሳልጥ 
ኣወሃሃዲት ሽማግለ መስሪቱ።  

ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ www.eri-platform.org. 


