Eritreans for Facilitating National Dialogue (EFND)
ኤርትራውያን ንምጥጣዕ ሃገራዊ ዘተ (ኤምሃዘ)
ሓጺር መግለጺ ውጽኢት ቀዳማይ ኣኼባ ምስ ፖሊቲካውን በርገሳውን ውድባት ኤርትራ
ጥቅምቲ 23-25፡ 2014፥ ቪየና፡ ቨርጂንያ፡ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ
ብእንግዶት ኤርትራውያን ንምጥጣዕ ሃገራዊ ዘተ (ኤምሃዘ) ኣብ ተቓውሞ ንዝርከባ ሃገራውያን
ፖለቲካዊ ውድባትን በርገሳዊ ማሕበራትን ንምሕባር ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 23-25 ዝተኻየደ ኣኼባ፡
ርዝነትን ምክብባርን ብዝዓሰሎ መንፈስ ተዛዚሙ። እዚ ነቲ ሓደገኛ ህልዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራን
ህዝባን ዕቱብ ጠመተን ሚዛንን ብምግባር፡ ንሽግር ኤርትራ ብዘተ ንምፍታሕ ካብ ዝብል መሰረታዊ
እምነት ዝተበገሰ ኣኼባ፡ ብውሱን ዓቕሚ ኤምሃዝን (EFND) ብሰናይ ድልየትን ጻዕርን ወከልቲ
ውድባትን ተሳተፍቲ ህዝብን ኢዩ ተመዊሉ። ኤምሃዘ ነዚ ተሞኩሮ’ዚ ንባዕሉ ከም ሓደ ኣወንታዊ ኣብነት
ናይቲ ህዝብና ንናጽነቱን መሰሉን ኣብ ዝገብሮ መሪር ቃልሲ፡ ሎሚ’ውን ከም ትማሊ፡ ናይ ጉዳዩ ቀንዲ
ወናኒን ኣውሓስን ክኽውን ከምዝደልን ከምዝኽእልን ጌሩ ይቖጽሮ።
ኣብ ዝሓለፉ ናይ ጽሑፍን ቃለ-መጠይቓትን መግለጺታት ኤምሃዘ ተገሊጹ ከምዝነበረ፡ ፍሉይ ኣጀንዳ
ናይዚ ኣኼባ’ዚ ነቲ ኣብ መንጎን ኣብ ውሽጥን ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ናይ ተቓዎም ፓርቲታትን
በርገሳውያን ማሕበራትን ዝርከብ ፍልልያት ብዘተ ንምጽባቡን ሓቢሮም ንምልኪ ስርዓት ህግደፍ
ብብቕዓት ክምክትዎ መገዲታት ምንዳይን ኢዩ ነይሩ። ነቲ ዘተ መበገሲ ዝኾኑ ወረቓቕትን ሓሳብትን ካብ
ኤምሃዘን ዕዱማት ወከልቲ ውድባትን ቀሪቦም፡፡ ኣኼበኛታት ድማ ብዕምቆት ዘትዮምሎም። እቶም
ዝቐረቡ ሓሳባት ብዙሓትን ኣገደስትን ኢዮም። ካብ ዝተፈላለዩ ኤርትራዊ ናይ ቃልሲ ተሞኩሮትታትን
ጠመታትን ዝተበገሱ ክኾኑ’ውን ባህርያዊ ነይሩ። እንተኾነ፡ ገለ ካብቶም ፍልልያት መሰረታውያን
ይንበሩ’ድኣምበር፡ እቲ ፍልልያትካ መሚኻ ብሓባር ናይ ምቅላስ ድልየት ኣዝዩ ግሁድን ሓያልን ምዃኑ
ፍጹም ዘየጠራጥር፡ ዘሕብንን ተስፋ ዝህብን ሓቂ ኢዩ፡፡
ኣኼባ ኣብ ምዝዛሙ ካብ ተሳተፍቲ ብዝቐረቡ ብዙሓት ጠቐምቲ ሓሳባትን ለበዋታትን ብምውህላልን፡
ኣብዚ እዋን’ዚ ከም ህጹጻት ዕማማት ተራእዮም ክትግበሩ ዝጥለቡ ፍሉያት ስጉምታት ብምልላይን
ተሰማሚዑ ደምዲሙ። ብፍላይ ኣብ እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ኣተኲሩ፡ ከም ቀንዲ “ጠርነፍቲ መትከላት”
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(memorandum of understanding) ናይቲ ኣኼባ ተቖጺሮም ናብ ህዝቢ ክቐርቡ ድማ ብምሉእ ደገፍ
ኣርጊኡ።
ናይ ኣኼባ “ጠርነፍቲ መትከላት” (memorandum of understanding)፤
1. ብኤምሃዘ (EFND) ኣብ ጉባኤ ዝቐረበ ጽሑፍ (“Proposed Platform, Internal Working
Memorandum”) መታን ህዝቢ ከንብቦን ክካትዓሉን ምዝርግሑ።
2. ኤምሃዘ (EFND) ኩሉ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝግበር ዘተ፡ ብዘይጸጊዕነት፡ ኣብ መንፈስ ናይ
ሕድሕድ ምክብባር ዝተመርኮሰ፡ መሰል ውልቀሰባትን ወድባትን ዘኽብር፡ ኣብ ግሉጽነትን
ርትዓውነትን ተመርኲስካ ንሽግራት ኤርትራ ብዘተ ንምፍታሕ ዘለዎ ፈተነታት ኪቕጽል
ምትብባዕን ምሕጋዝን።
3. ኤምሃዘ (EFND) ምስ ካልኦት ከምኡ ዝኣመሰሉ፡ ተማሳሳሊ ዕላማ ንምዕዋት ዝጽዕሩ፡ ህሉዋትን
ናይ መጻእን ኤርትራውያን ኣካላት ብሓባር ክሰርሕ እቲ ጉባኤ ተማሕጺኑ።
4. ንህላወ ናይ ሕድ-ሕድ ምክሳስን ዘይምትእምማንን ንምእራም፡ ኩለን ፖለቲካውን በርገሳውን
ውድባት ንተሓታቲ ኣሰራርሐአን፡ ኣብ ውሽጠንን ምስ ካልኦት ንዝህልወን ስልጡን ዝምድናታትን
ኣመራርሓን ዝሕግዝ “code of conduct” ከም መሳርሒ ቅቡል ክገብርኦን ኣብ ግብሪ
ክትግብራን።
5. ቀጻሊ መጽናዕታት ብምክያድ፡ መደባት፡ ቅርጻን፡ ኣባልነትን ፖለቲካዊ ውድባት፡ መዚንካ
ብመንገዲ ቀጻሊ ዘተ ንሃገራዊ ዕርቂ ምጽዓር። ኣብዚ መስርሒ’ዚ ፖለቲካዊ ውድባት ዘለወን
ስትራተጂ ንዝህቢ ብግቡእ ከረድኣን ብግሉጽነት ክሰርሓን ሓላፍነት ኣለወን።
ኤምሃዘ (EFND)
ሕዳር፡ 2014
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