ሪፖርታጅ
ሰሚናር 6 ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ
1ይ መዓልቲ
ሰፊሕ ቅድመ ምድላው ክካየደሉ
ሕዳር 2015 ሰዓት 9፡30 ቅድሚ
ፖለቲካዊ መሪሕነት 6 ውድባት
ኤርትራ ንምውሓስ፡ ዓቕምታትና
ሰማEታት’ዩ ፈሊሙ፡፡

ዝጸነሐ ታሪኻዊ ሰሚናር 6 ፖለቲካዊ ውድባ ኤርትራ፡ ሎሚ 12
ቀትሪ ኣብ Iትዮጵያ ኣዲስ-ኣበባ ብወግI ተኸፊቱ፡፡ Eዚ ብዝላዓለ
ዝሳተፍዎ ዘለዉ ሰሚናር፡ “ብቅኑE ራEይ ድሕነት ህዝብን ሃገርን
ንጥመር” ኣብ ትሕቲ ዝብል መድረኻዊ ጭርሖ ማEሪጉ፡ ብዝክረ

ኣብ’ዚ ታሪኻዊ ሰሚናር’ዚ፡ ደሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ፤ ኤርትራዊ ስምረት
ንደሞክራሲያዊ ለውጢ፤ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ፤ ደሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ
ኤርትራ፤ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራ ንድሕነት ሃገርን ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራን
ተሳተፍቲ’ዚ ሰሚናር ዝኮኑ ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ Eዮም፡፡
ኣቦ-መንበር ግዝያዊ ኣዋሃሃዲ ኣካል ናይዚ ሰሚናር፡ ብጻይ Uቑባዝጊ ድቡስ ኣብ መኽፈቲ’ዚ ሰሚናር
ኣብ ዘስምO መደረ፡ Eዚ ሰሚናር’ዚ ውጽIት ናይቲ ብተከታታሊ ክካየድ ዝጸነሐ ፖለቲካዊ ዘተታት
ምዃኑ ኣብ መEተዊU ገሊጹ፡፡ ካብዚ ብመስርሕ Eናተዋህለለ ዝመጸ ሓባራዊ ፖለቲካዊ ገምጋማት
ብምብጋስ፡ ድማ ዝምድናታት ናይዞም ፖለቲካዊ ሓይልታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምስግጋር ብምሕሳብ
ሰሚናር ክዳሎ ምብቕU ኣነጺሩ፡፡
ብጀካ’ዚ ብጻይ Uቕባዝጊ፡ Eላማ’ዚ ሰሚናርን ዝተሰከሞ ሓላፍነት ኣመልኪቱ ክገልጽ Eንከሎ፡ ህልው
ኩነታት ኤርትራ ብኩሉ መለኪIታት ተኣፋፊ ኩነታት ሓቂፉ ምህላዉ ብምግንዛብ፤ ከም ፖለቲካዊ
ሓይልታት ኣብዚ ህጹጽ ሃገራዊ ኩነታት ዘሎና ፖለቲካዊ ንባብን ኣመዛዝናን ማEረ ተረድO
ብምፍጣር፡ ስሙር መኸተና ንምሕያል ወሳኒ ብምዃኑ ተልEኾ ሰሚናርና ነዚ Eማም’ዚ ኣብ ምምላሽ
ኣወንታዊ ግደ ክህልዎ’ዩ ክብል ገሊጹ፡፡ ንሱ ኣስIቡ፡ ኣብ’ቶም ብደረጃ ፖለቲካዊ ፕሮግራማትና
ዘለዉ ፍልልያት ብዘይተዓቕቦ ብግሊጺ ድሕሪ ምብህሃል፡ ነጥበ ስምምEናን ፍልልያትናን ብምንጻር
ኣብ’ቶም ብምሉE Eግበትን ሓባራዊ ተረድOን Eንበጽሖም ነጥበ-ስምምEና ተመስሪትና ዝምድናታትና

ዝምስረተሉ መርሆ ክነነጽር Iና፤ ብማEሪU ኣቶም ነጥበ-ፍልልያት ዘመዝገብናሎም ጉዳያት ድማ
ንመድረኻዊ ሓባራዊ ገድላዊ Eዮና ብዘይEንቕፍ ኣገባብ፡ ብስልጡንን ደሞክራሲያውን መንገዲ
Eነማሓድረሉ ጥበብ ኣብ ምንጻር’ውን፡ ካብቶም ክሳብ ሕጂ ዝተጓዓዝናዮም ናይ ሓድነትን ምሕዝነትን
መስርሓት ብዝተፈለየ መልክU ኣወንታዊ ተራ ክጻወት ትጽቢት ዝግበረሉ ታሪኻዊ ሰሚናር’ዩ ክብል
ገሊጹ፡፡
ምEንቲ’ዚ ሰሚናር ንዝተታሕዘሉ Eላማ ከዓውት፡ ሰፊሕ ቅድመ-ምድላው ዝተገብረሎም ኣገደስቲ
ኣጀንዳታት ዝጠመሩ ክልተ ዓበይቲ ሰነዳት ተዳሊዮም ምህላዎምን፡ ተሳተፍቲ ሰሚናር ነቶም
ዝተዳለዉ ሰነዳት መበገሲ ብምግባር ብነጻነት ክዝትዩ ኣብ ምEማቆምን ምስፍሖምን ብዓብይ ሓላፍነት
ክዋስU ጸዊU፡፡

Eዚ ሰሚናር፡ ንተከታተልቲ 6 መዓልታት ዝኣክል ስሩE ኣጀንዳታቱ ዓሚቕ ዘተ ክገብርን ናብ ናይ
ሓባር መቋጸሪ ክበጽሕን ትጽቢት ዝግበረሉ Eዩ፡፡ በዚ መሰረት፡ Eዚ ሰሚናር 6 ፖለቲካዊ ውድባት
ኣብ ቀዳሞት ክልተ-መዓልታት፡ ኣብ ክሊ ፖለቲካዊ ገምጋም ዝጠቓለል፡ ህልው ኩነታት ስርዓት
ህግደፍ፤ ህልው ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ፤ ኩነታት ፖለቲካዊ ሓይልታት፤ ኣብ ቅድሚና ዘሎ
ሰናርዮታትን ኣብ ምወዳEታ ድማ ነጥበ-ስምምEን ፍልልያትን ብምንጻር፡ ቀጻሊ ክህልው ዝክEል
መልክE ዝምድና ናይዞም ፖለቲካዊ ሓይልታትን ዝምስረተሎም መትከላዊ መርሆታትን ንምንጻር
ዝዓለመ ሰፊሕ ምይይጥ፣ ገምጋምን ክትዓትን ኣብ ዘካይደሉ መበገሲ ሰነድ ከተኲር’ዩ፡፡
ካብ’ዚ ብምቅጻል ድማ፡ ሕሉፍ ተሞኩሮ ሓድነትን ምሕዝነትን ሓይልታት ተቓውሞ ብዝርዝር
ብምዝታይ፤ መንቐሊ ፍሽለታቱን መሰረታዊ ሕጽረታቱን ብምፍታሽ፡ ካብዚ ክርከብ ዝክEል ተሞኩሮ
ክግምግም ዘክEሎ ሰነድ ክርEይ’ዩ፡፡ ካብዚ ህሉፍ ተሞኩሮ’ዚ ንዝራኣዮም መሰረታዊ ሕጽረታት

ኣመልኪቱ ዳግም ንከይክሰቱ ኣብ መስርሕ ኣንተጋጢሞም ከኣ ከይሳEረሩ Eርማት ምግባር ዘክEሎ
ኣንፈታት ከነጽር ትጽቢት ይግበር፡፡
በዚ መሰረት፡ ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ ውEሎ ሰሚናር፡ ብብጾት ተስፉ ኣጽበሃን ልUል ጋይምን
ዝተዳለወ መመያየጢ ሰነድ ፖለቲካዊ ገምጋም ቀዳማይ ምEራፍ ክዝትይ ውIሉ፡፡ ኣብ’ዚ ቀዳማይ
ምEራፍ’ዚ ኩነታት ስርዓት ህግደፍ ኣመልኪቱ ፖለቲካዊ ባህርን መንነትን ናይ’ዚ ስርዓት፤
ዝጥቀመሎም ጥበባትን ኣብ ልEሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘውርዶም ዘሎ ዘስካሕኩሑ ግፍEታት ዓይነቶምን
ፖለቲካዊ መግለጺታቶምን ዓሚቕ ዘተን ክትEን ኣካይዱ፡፡
Eዚ ልEሊ 8 ሰዓታት ዝወሰደ ዘተ’ዚ፡ ስርዓት ህግደፍ መቐጸልታን ውርሻን ህግሓኤ ምዃኑ፤ Eዚ
ስርዓት’ዚ ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ዝኾሶኾሶ ፖለቲካዊ ባህሪን መንነትን ዘለዎ ፍልልይነት ዘይጸውር፤
ንቡዙሕነታዊ ክውንነት ዘይቅበል፤ ናይ ሓደ ሰብ ልEልነት ዝነገሶ ብዋጋ ህዝብን ሃገርን ንውልቓውን
ጉጅላዊ ሕሳባት መጋበሪ ክኸውን ካብ በረኻ ጀሚሩ ዝተመስርሐ፡ ካብ ላEሊ ክሳብ ታሕቲ ብጥርኑፍ
ህግደፋዊ ኣተሓሳስባ ዝተሃነጸ ጨካን ስርዓት ምዃኑ ሰሚናር ኣስሚሩሉ፡፡
ሰሚናር ኣብ ናይ ቀዳማይ መዓልቲ ውEልU፡ በዚ ስርዓት’ዚን ናይ ጥፍኣት መሓውሩን ኣብ ልEሊ
ህዝቢ ኤርትራ ዝወርዱ ዘለዉ ኩለ-መዳያዊ ግፍEታት ብደቒቕ ገምጊሙ፡፡ ከም ውጽIቱ ከኣ
ብስርዓት ህግደፍ ኣብ ልEሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝበጽሑ ወጽዓታት ኣለልዩ፤ ፖለቲካዊ መግለጺታትን
ዓይነትን ብዝምልከት ኣብ ተመሳሳሊ ግንዛበ በጺሑ፡፡
ካብ’ዚ ብተወሳኺ፡ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ውሽጢ’ዚ 24 ዓመታት Eድመ ስልጣኑ ኣብ ልEሊ ህዝቢ
ኤርትራ ብዝፈጸሞ መዳርግቲ ኣልቦ ግፍEታት፡ ካብ መላE ህዝቢ ተነጺሉ መሓውራቱ Eናተሸምረረ
ይከይድ’ኳ Eንተሎ፡ ሎሚ’ውን ኣብ ቃሬዛ Eናሃለወ ክቅጽል ናይ ምክኣሉ ሚስጢር ብዓብይ
ተገዳስነት ኣዳቒቁ ዘትዩሉ፡፡ ካብ መንጓ’ቶም ሰሚናር ኣብዚ መዳይ ዝራኣዮም፡ ስርዓት ህግደፍ Eድመ
ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝጥቀመሎም ሜላታት፡ ንቅሓት ሓፋሽ ብቐጻሊ ንምጉታም ከም ዝሰርሕ፤ ንድሑር
ሕብረተሰብኣዊ ዝንባሌታት Eናመዝመዘ፡ ብሓደ ሸነኽ ማሕበራዊ ምህንድስና Eናካየደ በቲ ካልE
ሸነኽ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ብምዝራግ ብኣውራጃ፣ ሃይማኖት፣ ዓሌትን Eንዳን ከፋፊሉ ዝገዝE
ስሙር ሓድነት ውጹዓት ከይረጋገጽ ብግህዶን ብስውርን ሰፊሕ ወፈራ ከም ዝገብር ብመረዳEታ
ኣሰንዮ ዘትዩ፡፡ ካብ’ዚ ብምብጋስ ከኣ ኣንፈት መከተና Eንታይ ክኸውን ከም ዝግባE ኣነጺሩ፡፡
ሰሚናር 6 ፖለቲካዊ ውድባት ናይ ቀዳማይ መዓልቲ ውEልU፡ ብመሰረት ዝተለሞም መደባት
ብህዱE መንፈሳት ኣዝዮም ብሱላት ፖለቲካዊ ኣጀንዳታት Eናልዓለ፡ ርሱን ክትዓት ድሕሪ ምክያድ
ኣወንታዊ ነጥበ ስምምE ከመዝግብ በቒU ኣሎ፡፡ ጽባሕ ኣብ ኣብ’ቶም ቀጻሊ ኣጀንዳታቱ ክዝትይ
ቆጸራ ብምሓዝ ናይ ሎሚ ውEልU ዛዚሙ፡፡

12 ሕዳር 2015
ሽማግለ ዜናን ዶክመንተሽንን
ሰሚናር 6 ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ

