ብራሰልስ፡ በልጁም
5-7 ነሓሰ 2022
ወግዓዊ መግለጺ

ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2022-II
ምድራኽ ሃገር-በቈል ስግግር ናብ ቅዋማዊ ምሕደራ
እቲ ኣብ ብራሰልስ፡ በልጁም፡ ኣብ 5-7 ነሓሰ 2022 ብሓልዮት ኤሪ-ፕላትፎርም ዚተሰላሰለ ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2022-II፡
በዚ ዚስዕብ ወግዓዊ መግለጺ ደምዲሙ።
ኣምር

ሳላሳን ሓደን (31) ዓመታት ድሕሪ ምጕንጻፍ ናይቲ ብብርቱዕ ቃልስን ከቢድ መስዋእትን ዚተጨበጠ ናጽነት፡ ህዝቢ ኤርትራ
ካብቲ ኣብቲ ቅድሚኡ ዚነበረ እዋናት ናይ ተኸታታሊ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዚሓይሽ ህይወት ናይ ሓርነት፡ ፍትሕን ራህዋን
ተሓሪሙዎ ጸኒሑ። ኵሉ ፖለቲካዊ ስልጣን ብሓደ ገባርን ሓዳግን ውልቀ-መላኺ ተገቢቱ፡ ዜጋታት ዚዀነ ቅዋማዊ መሰላት
ተነፊጎም፣ ጕዳይ ሃገርን ዋኒን መንግስትን፡ ዚዀነ ኣሰር ርትዓውነት፡ ግሉጽነት ኰነ ተሓታትነት ብዘይብሉ ሃውራዊ ኣገባብ
ኪካየዱ ጸኒሖምን ይካየዱ ኣለዉን። ኣብታ ኣብቲ ህዝቢ ብሰሪ’ቲ ብርቱዕ መድቈስቲ ዚሰረጸ ፍጹም ፍርሒ ዚተጐብአት ሃገር፡
ኣዋጣሪ ሕጽረት ናይ መሰረታዊ ኣድለይቲ ህዝባዊ ኣቕሑን ኣገልግሎታትን ኣሎ። ከም ሳዕቤኑ፡ ህጹጽ ኣድላይነት ለውጢ ኣዝዩ
ንጹር ኰይኑ ኣሎ። መብዛሕትኦም ኣብ ውሽጢ ሃገር ይዅን ኣብ ዳያስፖራ ዚነብሩ ኤርትራውያን፡ ኣብ ህጹጽ ኣድላይነት
ለውጢ ይሰማምዑ ኢዮም።
ቅዋማዊ ምሕደራ ኣብ ኤርትራ ብህጹጽ ዚድለን ናይ ግድን ዘይተርፍን ኢዩ። ኰይኑ ግን፡ ርጉእ ስግግር ንምርግጋጽ፡ እቲ
ለውጢ፡ ረብሓን ጥቕምን ናይ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን፡ መታን ከውሕስ፡ ካብ ግዳማዊ
ምትእትታው ናጻ ኪኸውን፣ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኪበቍል፣ ብኤርትራዊ ዋንነት፡ ውሳኔን ሜላን ኪብገስ፡ ኪድረኽን ኪፍጸምን
ይግባእ። ምስዚ ብዚተኣሳሰር፡ ኵሉ ሃገራዊ ፕሮ-ደሞክራስያዊ ኤርትራዊ፡ ነቲ መስርሕ ርጉእ ስግግር ናብ ቅዋማዊ ምሕደራ
ንምቅልጣፍ ኪሰርሕ ሞራላዊ ሓላፍነት ኣለዎ።
ኤሪ-ፕላትፎርም፡ ኣብዘን ዚሓለፋ ሓሙሽተ ዓመታት፡ ኣብ መንጎ ፕሮ-ደሞክራስያዊ ተነጣጠፍቲ ኤርትራውያን ኣብ
ዳያስፖራ፡ ቀንዲ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ሃገረ ኤርትራን ዘማእከለ፡ ሓባራዊ ባይታ ንናይ ሓባር ስራሕ ንምንጻፍ ኪሰርሕ
ጸኒሑን ይሰርሕ ኣሎን። ነዚ ዕላማ’ዚ ሸቶኡ ከም ዚወቅዕ ንምግባር፡ ፕሮ-ደሞክራስያዊ ተነጣጠፍቲ ጕጅለታትን ውልቀሰባትን
ብምትእኽኻብ፡ ሃናጺ ሃገራዊ ልዝብ ንምክያድ፡ ጠቓሚ ሓሳባት ንምእማም፡ ዓቕምታት ንምውህላል ኰነ ርጉእ ስግግር ኣብ
ምድራኽ ንምትሕግጋዝ ዚዓለመ ተኸታታሊ ሲምፖዝዩማት ከሰላስል ጸኒሑ። ከም መቐጸልታ ናይቲ በብግዜኡ ኪካየድ
ዚጸንሐ ጸዓት ድማ፡ ኤሪ-ፕላትፎርም ኣብ ትሕቲ ምድራኽ ሃገር-በቈል ስግግር ናብ ደሞክራስያዊ ምሕደራ ዚብል ቴማ 2ይ
ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2022 (ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2022-II) ኣብ ምክያድ ይርከብ።
ዕላማታትን ቴማታትን
እዚ 2ይ ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2022 እዚ ሰለስተ ቀንዲ ዕላማታት ዚሓቘፈ ኢዩ፦
1. ነቶም ኣብቶም ዚሓለፉ ሲምፖዝዩማት ዚተመዝገቡ ኣወንታዊ ውጽኢታት መሰረት ብምግባር፡ ኣብ መንጎ’ቶም ኣብ ዳያስፖራ ዘለዉ
ፕሮ-ደሞክራስያዊ ተነጣጠፍቲ ጕጅለታትን ውልቀሰባትን (1) ሃገራዊ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ሃገረ ኤርትራን ኣብ ምክልኻል፣ (2)
ልዑላውነትን ግዝኣታዊ ምሉእነትን ሃገረ ኤርትራ ኣብ ምድጋፍ፣ (3) ኣብ ኤርትራ ቅዋማዊ ምሕደራ ንምትካል ኣብ ምጽዓር፣ ጥርናፈ
ንምድንፋዕን ምትሕብባር ንምሕያልን።
2. ኣብ ህሉው ኵነታት ኤርትራ ኣብ ቅኑዕ ሓበሬታ ዚተመርኰሰ ዝርርብ ምክያድን ኣብ ሓባራዊ ራእይ ዚተመስረተ ፕራግማታዊ ውጥናት
ሓባራዊ ስራሕ ምእማምን።
3. ኣብ መንጎ’ቶም ኣብ ዳያስፖራ ዘለዉ ፕሮ-ደሞክራስያዊ ተነጣጠፍቲ መድረኽ ሓድሕዳዊ ምትእስሳርን ምትሕግጋዝን ምውዳድ።

ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2022-II ኣብዘን ዚስዕባ ቴማዊ ፓነላት ዘተኰረ ዝርርብ ኣሰላሲሉ፦
1.
2.
3.
4.

ቀንዲ ብድሆታት ንቅዋማዊ ምሕደራ ኣብ ኤርትራ።
ኵነተ ሃለዋት ኤርትራዊ ዳያስፖራ።
ቍጠባዊ ሜላ ስግግርን ሰሳኒ ልምዓትን።
ሃገር-በቈል ስግግር ናብ ደሞክራስያዊ ምሕደራ ንምድራኽ ዚሕግዝ ጥርናፈ።

ውጽኢት

ድሕሪ ሰፊሕ ዝርርብን ዘተን፡ ተሳተፍቲ ሲምፖዝዩም ኣብዚ ዚስዕብ መደብ ስራሕ ተሰማምዖም፦
1. ቅዋማዊ ምሕደራ ንምድራኽን ንዅሉ’ቲ ኣብ ልዕሊ ልዑላውነትን ግዝኣታዊ ምሉእነትን ኤርትራ ዚውርወር ግዳማዊ
ምትእትታውን ታህዲዳትን ንምብዳህን ዚሕግዝ፣ ብሰፊሕ ልፍንቲ ናይ በበይኑ ኣረኣእያታት ዘለዎም ዚተፈላለዩ ተነጣጠፍቲ
ጕጅለታትን ውልቀሰባትን ዚቐውም ቀጽሪ ልዑላውነት ኤርትራ (ቀ.ል.ኤ.) ምምስራት።

2. ህዝቢ ኤርትራ ዚምእምኦ መንግስቲ ብናጽነት ናይ ምምራጽ መሰሉ ንምርግጋጽ ንዘለዎ ሃረርታ ምድጋፍ።

3. ተግባራዊ ዓቕሚ ህዝቢ ኤርትራ ርጉእ ርእሰ-ምምሕዳራዊ ስግግር ናብ ቅዋማዊ ምሕደራ ንምድራኽ፡ ምዅስኳስ ሓድነት
ዕላማን ምሕዝነትን ምቕጻል።
4. ነቶም ብምትእትታው ተጻባእቲ ግዳማዊ ሓይልታት ነቲ ምልካዊ ስርዓት ንምእላይ ዚሕልኑ ኤርትራውያን፡ ነቲ ሓደገኛ መርገጺኦም፡
ምእንቲ’ቲ ህያው ረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ሃገረ ኤርትራን፡ ዳግመ-ገምጋም ኪገብሩሉ፣ ኣብ ክንድኡ፡ ኣብ ጐድኒ ህዝቦምን ሃገሮምን ደው
ኢሎም ንተግባራዊ ዓቕሚ ህዝቢ ኤርትራ ንምሕያል ኪሰርሑ ምጽዋዕ።
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5. ነቶም ንስቓይ ህዝቢ ኤርትራ እናረኣዩ ከም ዘይረኣዩ፡ ነቲ ምልካዊ ስርዓት ዕዉር ወይ ዘይነቐፌታዊ ደገፍ ምሃብ ዚቕጽሉ ዘለዉ
ኤርትራውያን፡ መርገጺኦም ዳግመ-ግምት ኪገብሩሉን፡ ምእንቲ ዚለዓለ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ሃገረ ኤርትራን፡ ኣብቲ ምእንቲ ፍትሕን
ቅዋማዊ ምሕደራን ዚካየድ ቃልሲ ኪጽንበሩን ምምሕጻን።
6. ነቶም ኣብቲ ‘ስቕተኛ ኣብዝሓ’ (Silent Majority) ተደጒሎም ዘለዉ ኤርትራውያን፡ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ንድሕነት ህዝቢ ኤርትራን
ፖለቲካዊ ጥዕና ሃገረ ኤርትራን ወሳኒ ኣገዳስነት ዘለዎ ጕዳይ ልኡማት ተዓዘብቲ ዚዀኑ፡ ኣብ መሳርዕ ቃልሲ ንፍትሕን ቅዋማዊ ምሕደራን
ኪጽንበሩ ጻውዒት ምግባር።
7. ትግባረ ናይዚ ስምምዕ’ዚ ንምክትታል፡ ክሳብ’ቲ ዚስዕብ ሲምፖዝዩም ወይ ዋዕላ ዚሰርሕ ሓሙሽተ (5) ዚኣባላቱ ኣወሃሃዲ ሽማግለ
ምቛም።

ንዝያዳ ሓበሬታ፡ ብኽብረትኩም ኣብዚ ተወከሱ www.eri-platform.org.

www.eri-platform.org
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