ውዕሎ ሻድሻይን መወዳእታን መዓልቲ ሰሚናር የካቲት 6, 2015
ገምጋም ተመኵሮ ሰሚናር ኤስደለ
ነዚ ናይ 6ይን መወዳእታን መዓልቲ ሰሚናርና ኣስተምህሮ ዝሃበ ሓው ልዑል ጋይም እዩ ነይሩ። ኣርእስቲ
ናይቲ ሰሚናር “ስልትን ስትራተጅን ናይ ሓደ ዕላማን ኣመሓድርኡን” ዝብል ኮይኑ፡ ኣብ ዝርዝሩ ከኣ ኣብ
ሰለስተ ትሕተ ኣርእስቲ 1. መግለጺ ስልትን ስትራተጅን 2. ዕማማት ስልትን ስትራተጅን 3. ኣመራርሓ
ናይዚ ስልትን ስትራተጅን ጌሩ ብምግላጽ ኣስተምህሮኡ ወዲኡ። ተሳተፍቲ ነዚ ሰሚናር’ዚ ዘተኣናገደ
ውድብ ኤስደለ ዝለዕለ ምስጋንኦም ኣቕሪቦም። ኤስደለ ብዘለዎ ውሑድ ዓቕሚ ካብ ኩለን ዝዓደመን
ኣካላት ሓገዝ ሓቲቱ ብምጅማር ፈላምን ኣብነታውን ምዃኑን ንብድሕሪ ሕጂ እውን ብሓባር
ብዘይንገዳድዓሉ ኣገባብ ከነማሓድሮ እንተዝግበር ብምግላጽ ተሳተፍቲ ኣድናቖቶም ገሊጾም። ኣብቲ
ኣስተምህሮ ኩሎም ተሳተፍቲ ዝቕበልዎን ዘይቅበልዎን ሓሳባት ከም ዝሰምዑ፣ ግንከ ነቲ ዘይቅበልዎ
ሓሳባት እውን ከም ዝተማህርሉ ገሊጾም። ተሳተፍቲ ካብ ህዝቢ ዘርሕቐና ዘሎ ተርእዮ ካብ ነንሓድሕና
ተራሓሒቕና ስለ ዘለና’ዩ ዝብል ዝብል ግንዘባ እውን እሕዲርና። ደለይቲ ለውጢ ኣብ ነናትና ዓንኬላት
ተሓጺርና ኣብ ሻቕሎት ኣሎና ፣ ካብዚ ሻቕሎትን ሓጹራትን ወጺና ከኣ ብሓባር ናብ እንሰርሓሉ መድረኽ
ክንሰጋገር ከምዘሎና ርኢና። እዚ ሻቕሎት’ዚ ግን ብዙሕ ግዜ እውን ካብ ስክፍታ ጥራይ ዘይኮነ ካብ
ዘይብቕዓት ኣመራርሓ እውን ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ርኢና።
እብ ሰሚናርና፣ ንስምረት ዘይጭርሕ ከም ዘየለ፣ ኣብ ግብሪ ግን ነናትካ ቅድመኵነት ኣዳሊኻ ምቕራብ
ተግባራዊ ሓድነት ከብጽሕ ካብ ዘይተኻእለሉ ዘሎ ምኽንያት ኢዩ። ኣብዚ ንሰማምዓሎም ናይሓባር
ነጥብታት ኣቐሚጥና ብቅንዕናን ብተሓታትነትን፣ ብሓላፍነታዊ መንገድን ዕላማና ከነተግብር ከም ዝግባእ
ርኢና። እዚ ትምህርቲ ሓዘል ሰሚናር’ዚ ናይ መጨረሽታ ከይከውን ብምልባው ንኣቕረብቲ
ኣስተምህሮታት፣ ዕዙዝ ምስጋንኡ ኣቕሪቡ። ሕብረብሄራዊ ብዙሕነት ናይ ተጋባእቲ ኣዝዩ ምሉእ ስለ
ዝነበረን፣ ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ክሳብ ን 12 ሰዓታት ዝኸይድ ዝነበረ ሰሚናር ምይይጥን ተወሲኽዎ፣
ኣብ መንጎ ተሳተፍቲ ናይ ሕውነት መንፈስን ምቅርራባትን ዘመዝገበ ሰሚናር ምንባሩ ኩሉ ዝሰማምዓሉ
ውጽኢት ነበረ። እቶም ኣብዚ ዘይተጋብኡ ኣካላት ደምበ ተቓውሞ ከኣ ርእይቶኦም ከም ዝበዅረናን፣
ርእይቶታትና እውን ክፈልጡን ክንመሃሃረሉን ብዘይ ምኽኣልና ከም ግዝያዊ ክሳራ ጌርና ርኢናዮ። ካብ
ዝተገብረ ምይይጣት ብዕላማ ካብ ዘይንድግፎ ርእይቶታት እውን ከምዝተመሃርናሉን፣ ናይ ሓድሕድ
ምክብባር (ሲቪሊቲ) ዝነሮን፣ ሓድነት መንእሰያትና ዘቀራረበን፣ ዘፋለጠን ምንባሩ ርኢና። ኣብ ኣኼባ ካብ
ንደሓር ግዜ ከነወግዶ ዘሎና ተሞክሮ ከኣ ሰዓታት ዘይምሕላውን ምድንጓይን፣ ኣብ ርእሲ ኣስተምህሮ
እውን ናይ ዎርክሾፕ ክትዓት ክውሰኾ ዝሓሸ ውጽኢት ክህብ ከም ዝኽእል እውን ርኢና። መንእሰያት ኣብ
ኤርትራ ናይ ሲቪካዊ ትምህርቲ ስለ ዘይወሃቦም ኣብ ደገ ምስ ወጹ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ኣለኩም
ዝብል ሕቶ እውን ክምልሱ ዘይክእሉ ስለ ዘለዉ ንዓኣቶም ብፖለቲካ ምንቕቓሕን ኣብ ትምህርትን

ምንባብን ከዕምቝ ክንገበር ብዙሕ ዕማም ዝጽበየና ከም ዘሎ ርኢና። ኣብ ኤርትራ ቅዋም ከድልየና ኢዩ፣
ቅዋም ከኣ ኣብ መንጎና ብኸምዚ ዓይነት ሰሚናራት እናተዛተና ኢና እነማዕብሎ፣ ካብዚ ወጺና ኣብዚ
ዝቐሰምናዮ ተመኵሮ ኣብ ደገ ከነንጸባርቕ ከም ዘሎና እውን ርኢና። ብወገን ኤስደለ ዕደመና ኣኽቢሮም
ንዝመጹ ተሳተፍቲ ኣመስጊና፣ ዓቕምና ስለ ዝተሓተ ሓገዛት ሓቲትና ንዝተሓበበሩናን ንብሕጂውን ሓገዞም
ከምዘይፍለየና ንዝገለጹልናን ተሳተፍቲ ከኣ ደጊምና ብምምስጋን ሰሚናርና ደምዲምና። ኣባላት ኤስደለን
ኣጋይሽናን ቀዳም 7 የካቲት ናይ ሓደ መዓልቲ ዕረፍቲ ብውሳድ፣ ሰንበት የካቲት 8, 2015 ግን ንክልተ
መዓልታት ዝኸይድ 2ይ ውድባዊ ጉባኤና ክጅምር ምዃኑ ንኩሉም ፈተውቲ እናበሰርና ጸብጻብና ንዓጹ።
ተሳተፍቲ፡
•
•
•
•
•
•
•
•

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ዓዳሚ ኮይኑ ዝተሳተፉ ውድባት ከኣ፡
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ
ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ
ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ (ለውጢ)
ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ስትራተጂ ዓዲ
ስምረት መንእሰያት ኤርትራዉያን ንድሕነት ሃገርን ህዝብን
ማእከል ኤርትራውያን ሱዳንን ነበሩ።

ራህዋን ሰላምን ንህዝቢ ኤርትራ!
ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንዝዉኣትና!

ቤት ጽሕፈት ዜናን ሓበሬታን
ኤስደለ
የካቲት 6, 2015

