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ዋዕላ ƒቐያሪ ምትሕብባር 
 

መዘŒር ምርድዳእ 
ሓባራዊ ሃገራዊ ራእይን ውሁድ ስራሕን - ደሞŒራስያዊ ምስግጋር ƒብ ኤርትራ 

22 ጥቅምቲ 2017 
 
 
እዚ መዘŒር ምርድዳእëዚ ውጺኢት ናይíቲ ƒብ ዋዕላ ƒቐያሪ ምትሕብባር ፖለቲÃውያንን 
Åርጌሳውያንን ውድባት: ƒብ 20-22 ጥቅምቲ 2017፡ ƒብ ፍራንŒፈርት፡ ዝተ‹የደ ዘተ ኢዩ::  
  

1. ራእይ  
 
ባህላዊ ብዙሕነት ዘለዋ፡ ደሞŒራስያዊትን ሃብታምን፣ Œብርን መሰልን ዜጋታት ብመሰረት ቅዋም 
እተረጋግጽ፣ መሰል ምሉእ ተሳታፍነት እተውሕስ፣ ግዝƒተ ሕጊ እትኽተል፣ ማሕÅራዊ ፍትሒ 
እተውሕስ፣ ሃገራዊ ልዕላውነታን  መሬታዊ ምሉእነታን ውሑስ ዚ·ነ፣ ምስ ነብሳን ጐረባብታን 
ብሰላም እትነብር ሃገር። 
 

2. ተልእfl 
 
ምምስራት ነዚ ዘሎ ምልÃዊ ስርዓት ƒልዩ ብቅዋማዊ ስርዓት ÀትŒእ ዚቃለስ ሃገራዊ ደሞŒራሳዊ 
ምንቅስቓስ: ። 
 
እዚ ሃገራዊ ደሞŒራሳዊ ምንቅስቓስ: ን⁄ለን ምእንቲ ደሞŒራሲ ዝቃለሳ ፖለቲÃውያንን 
Åርጌሳውያንን ውድባትን ውልቀሰባትን ዘዋስእን ተሳታፍነትን ዘረጋግጽን: ብመሰረት ሓÅራዊ ዕላማ 
ጽምዳዊ ጽዓት ዝፈጥርን: ምስግጋር ቅዋማዊ ስርዓት ዘቀላጥፍን ëዩ። 
 
ነዚ ንምዕዋትን:  ƒድማዒ ተቓውሞ ንምፍጥርን: ነቲ ƒብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ናይ ለውጢ ሓይሊ: 
ምስቲ ƒብ ስደት ዘሎ ምእንቲ ደሞŒራሲ ዚቃልስ …ተላግቦ Œትጽዕር። 
 
ስሩዕን ሰላማውን ዝflነ ፖለቲÃዊ ምስግጋር ንምርግጋጽ Œትጽዕር። 
 

3. መት…ላትን ቀንዲ Œብርታትን 
 

3.1 ëታ ብማዕረ ን⁄ልና እትብጸሓና ሃገር 
 
ኤርትራ ብማዕረ ን⁄ልና እትብጸሓና ሃገር ëያ፡ ሃገር ኤርትራ ድ ማ ውጺኢት ናይቲ ሓባራዊ 
ቃልስን መስዋእትን ጻዕርን ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ëያ። 
 
ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዙሕነት ባህሊ፡ ብሄራት፡ ቋንቋታትን ሃይማኖትን ዘለዎëዩ። 
 
ስምረትን ግስገሳን ብልጽግናን ህዝቢ ኤርትራ: ƒብ መንጎ ዜጋታት: ማዕርነት፡ ሓድሕዳዊ ምŒብባር: 
ተቓዲ‹ ብሓባር ምንባር ምርግጋጽን ዚተመር—ሰ œይኑ: ƒብ ëሓድነት ƒብ ብዙሕነትí 
ዚተሰረተëዩ። 
 

3.2 ቅ ዋማዊ መንግስቲ 
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ቅዋም ሰረት ናይ ግዝƒተ ሕጊ ëዩ፡ መሰረታውያን መሰላትን ሓርነታትን መዓርነት ዜጋታትን ድማ 
የረጋግጽ። …ም ሕገ መሰረት ሃገርን ፡ ቆፎ ህዝባዊ ልዕላውነትን፡ ምንጪ ናይ ኩሉ ወግዓዊ ስልጥን፡ 
œይኑ ድማ የገልግል። 
 

3.3 ደሞŒራሳዊ መንግስቲ 
 
ሓደ ደሞŒራሳዊ መንግስቲ መላእ ተሳተፍነትን ውŒልናን  ህዝቢ ƒብ ቡዙሕነቱ ቃሉ ዝ ህÅሉ 
ዝተመስረተ œይኑ ፍልይ ዝÅለ ጠመተ  ንደቂ ƒንስትዮ ዝህብን መሰላት ውሑዳንን ዘረጋጽን ëዩ። 
 

3.4 ዘይምእኩል ስርዓተ-ምምሕዳር 
 

ምምስራት ፖለቲÃዊ ስርዓትን: ህዝቢ ƒብ ማእ…ል ሰሪዑ: ƒብ ኩሉ ጸፍሕታት መንግስቲ ዝውሰድ 
ውሳµታትን: ዝሕንጸጽ መምሪሒታትን መላእ ተሳታፍነት ዘርጋግጽን: ንጠለባት ህዝቢ ብƒድማዕን 
ƒዕጋብን ƒገባብ ዝምልስን ëዩ። 
 

3.5 ምምሕያሽ ሰባዊ ኩነት 
 
ƒብ ምሕብሓብ ሃብትታት ሃገርን፡ ƒብ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምህዝነት ትኽእሎን  ዋኒንተºዊ 
መንፈስን፡ ዝጥምት ሓድሽ ማŒሮኤœኖማዊ ቅጥዒ፡ ëቲ ብሕታዊ ጽላት ƒብ ትሕቲ ƒድማዒ መጣኒ 
ቁጽጽር ƒእትዩ: ነቲ ቁጠባዊ ስፍራ ዝŸፍትን፡ ናይ ውሽጥን  ወጻእን ወፍርታት ƒትባቢዑ ስራሕን 
ሃብትን ፈጢሩ ድኽነት ዘቃልል። 
 

3.6 ብሓባር ብሰላም ምንባርን  ሰናይ ጉርብትናን 
 

ƒብ ስትራተጂÃዊ ቅጥዒ ዝተሰረተ ሓድሽ ዝምድና ዘባዊ ፖለቲÃዊ ምትሕግጋዝን:  ቁጠባዊ 
ምውህሃድን:  ንƒገራዊ ሉዕላውነታን:  ዶባዊ Œብርታታን ብ⁄ሉ ሸነ‹ት ዝኽÅረሉ  ምምስራት:: 
 

4. ተተግÅርቲ ጉዳያት 
 
4.1 ነዞም ƒብዚ ሓÅራዊ ራእን ዕላማታትን ተተኺሎም ዘለው መት…ላትን ሽቶታትን ሰፈሕ ህዝባዊ 
ተቐባልነት ንኽረኽቡ፡ ጽዑቕ ርኽŒባዊ ጻዕርታት ጌርÃ፡ ሃገራዊ ስምምዕ ንምፍጣር ምስራሕ። 
 
4.2 ነዚ ውጽኢት ዋዕላ Œትዝርግሕ ብስፍሕ ዝÅለ  ልፍንታዊ ስምረት ዝተሰረተት: 1) ƒብዚ 
ተቐልቂሉ ዘሎ ጥሙር ሃገራዊ ዲሞŒራሳዊ ምንቅስቓስ ንጡፍ ተሳታፍነት ንኽህልዎ ነዚ ƒብ ስደት 
ዘሎ ምሕብሓቡ: 2) ነቲ ƒብ ውሽጢ ንዲሞŒራሳዊ ልውጢ ዝግÅር ዘሎ ጻዕሪ ዳግም ምሕያሉ: 3) ነቲ 
ƒብ ውሽጢን  ወጻእን ዘሎ ሓይልታት ጥሙር ሃገራዊ ዲሞŒራሳዊ ምንቅስቓስ ንምሕያሉን 
ምልጋቡን ምጽዓር። 
 
4.3 ነዘም ዕላማታትን ጻዕርታትን ጥሙር ሃገራዊ ዲሞŒራሳዊ ምንቅስቓስ: ƒህጉራውን ዘባውን ድገፍ 
ንምርÃብ ንጥፍ ዝflነ ምር‹ባት ምŒያድ። 
 

5.   ƒገባብ ƒስራርሓ 
 
ዋዕላ ƒቐያሪ ምትሕብባር ሓሙሽት ዚƒባላታ ሽማግለ ርŒብ፡ Œልተ Ãብ ፖለቲÃውያንን ውድባት፥ 
Œልተ Ãብ Åርጌሳውያን ማሕÅራት፡ ሓደ Ãብ ƒባላት ቦርድ መድረኽ ሃገራዊ ዘተ፡ መራŸቢ ማእ…ል 
Àት…ውን ብመሰረት ዚ መዘŒር ምርድ ዳእíዚ ተመስሪታ። 
 


