ሪፖርታጅ ቁጽሪ 3
ውEሎታት ሰሚናር 6 ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ
“ብቅኑE ራEይ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንምውሓስ፡ ዓቅምታትና ንጥመር” ኣብ ትሕቲ ዝብል
መድረኻዊ ጭርሖ ይጋባE ዘሎ ሰሚናር 6 ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ፡ መቐጸልታ ናይቲ
ተከታተልቲ ውEልU፡ ትማልን ሎምን’ውን፡ ኣብ’ቶም ስሩዓት ኣጀንዳታቱ ዘትዪ፡፡
ኣብ’ዚ ውEልU፡ መቐጸልታ’ቲ ብ13 ሕዳር
2015 ኣብ ቀንዲ ሽግር ኣብ ዝዘተየሉ
ኣጀንዳ፡ ሓይሊ ተቃውሞና፡ ንህልው ኩነታት
ህዝብን ሃገርን በብEዋኑ Eናመዘነ፡ ብቅኑE
ራEይ ንቅሓት ሓፋሽ Eናኮስኾሰ ፖለቲካዊ
መንነት ስርዓት ህግደፍን ካብ ባህሪU
ብዝነቅል ዝፍጽሞም ግፍEታትን EናቓለA፣
Eድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝሕብኣሎም
በዓትታትን Eርድታቱን Eናፍረሰ፡ ሓፋሽ
ንመሰረታዊ ረብሕU ተወዲቡ ክቃለስን
መጻIU ከውሕስን ዘክEሎ መሪሕ ተርU
ዝጻወት፡ መሪሕ ፖለቲካዊ ሓይሊ ክፈጥር
ዘይምክኣሉ Eቲ ቀንዲ ምክንያት ምዃኑ ሰሚናር ኣስሚሩሉ ምዝዛሙ ዝዝከር’ዩ፡፡
ኣብ’ዚ ናይ 14 ሕዳር 2015 ውEልU፡ መግለጺ ብኩራት መሪሕ ፖለቲካዊ ሓይሊ ብዝርዝር
ብምድህሳስ፡ ብጾት ተስፉ ኣጽበሃን ልUል ጋይምን ዘዳለውዎ ንድፊ ፖለቲካዊ ገምጋም ሰነድ
ተጠቓሊሉ፡፡
ድሕሪ’ዚ ብጻይ ብርሃነ የማነ /ሃንጀማ/ ኣብ ዝሓዞ፡ “ተሞኩሮ ምሕዝነት ፖለቲካዊ ሓይልታት
ኤርትራን ዝሓለፉዎ መስርሕን”
ኣመልኪቱ ብ15 ሕዳር 2015
ክዛተይ ኣምሲ’ዩ፡፡ ሰሚናር 6
ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ
ብጽሒቱ ኣብ’ዚ መስርሕ ከለልይ
ብዘክEሎ
መዳይ
ነብሱ
ብምፍታሽ
ዓሚቕ
ዘተን
ክትዓትን
ብምክያድ
ኣብ
ተሞኩሮ
ሓድሽ
ባህሊ
ብምትEትታው
ሓባራዊ
Eምነታቱ
Eናቋጸረ
ብህዱE
መንፈስ ይቅጽል ኣሎ፡፡

ሰሚናር ኣብ’ዚ ናይ ክልተ መዓልቲ ውEልU’ዚ ካብ
ዝራኣዮም ኣገደስቲ ጉዳያት፡ ፖለቲካዊ ሓይልታትና
ኣብ ውሽጦም ይኹን ምስ ግዳም ዝህልዎም
ክልተኣውን-ግንባራውን ዝምድናታት፡ ኣብ ቅኑE
ደሞክራሲያዊ
መርሆታት
ዝምርኮስ
ዘይምዃኑ
ፍልልያት
ኣይጸውርን፣
ብዙሕነታዊ
ክውንነት
ኣይቕበልን፣ ስለ’ዚ ከኣ ጉጅላውን ውልቃውን ሕሳባት
ንምውሓስ ኣግላልን በሓትን ኣረኣEያ ዝመርሖ ባህሪ
ገዛI መለለይU Eናኾነ ምምጽU ገምጊሙ፡፡ Eዚ
ገዛI ባህሪ’ዚ፡ መድረኻዊ ሕቶታት ኣብ ምምላሽ
ዘለዎ ከቢድ ጸገምን ሳEቤናቱን ሰሚናር ብEምቆት መዚኑ፡፡

ካብ’ዚ ዝነቅል፡ ውልቓውን ጉጅላውን ሕሳባት ልEሊ
ድሕነት ህዝብን ሃገርን ዝሰርE ዝንባሌታት EናሳEረረ፤
ፖለቲካዊ ሓይልታት ካብ ቀንድን ወሳንን ኣበርክቶAን
ኣብኩሩ፡ ኣብ ካልኣዊ ጉዳያት ክጽመዳን ብምፍንጫል
Eናተራባሓ ናይ ቃልሲ ሞራል ህዝቢ ብተደጋጋሚ
ምህራመን፡ ሰሚናር ብምረት ንተሞኩሮታቱን ህልው
ኩነታት ሓይሊ ተቓውሞን ኣብ ጸብጻብ ብምEታው
ገምጊሙ፡፡
ሰሚናር፡ በቲ ካልE ሸነኽ ነዚ ተወራራሲ ባህሪ ንምEራም
ዝተካየዱ ሓያል ቃልስታት ምህላዎም ፈቲሹ፡፡ ዝተካየዱ
ናይ ሓድነትን ምሕዝነታትን ፈተነታት ከም ተርEዮ ኣወንታዊ ናይዚ ካብ ደውታ ንምውጻE ዝተካየደ
ፈተነ ምንባሮም ዝራኣየ ሰሚናር፤ Eዞም ዝተካየዱ ፈተነታት ካብ’ቲ ዝሓለፈ መስርሕ ዘይተመሃሩን
መሰረታዊ ሕጽረታቶም ዘይፈወሱን ብምዃኖም ኣምሪሩ ገምጊሙ፡፡ መሰረታዊ ሕጽረታቶም
ክንመሃረሉ ብዘክEለና መዳዪ ንውሽጡ ማEከል ጌሩ ካብ ሓፈሻውነት ብምስጋር ዝሓለፎም ተሞኩሮ
ዝገምገመ ሰሚናር፡ ኣብ ናይ ትማልን ሎምን ውEልU፡ ምሕዝነታት ይኹኑ ሓድነት ካብ ህሉው
ፖለቲካዊ ገምጋምን ሓባራዊ Eምነታት ተመሓዘውቲ ሓይልታት ዘይነቅሉ ምንባሮም ኣስሚሩሉ፡፡
Eዚ ኣንፈት’ዚ ከኣ ወጽዓ ህዝቢ ዘየለለየ፤ ንድሌታት
መራሕቲ ውድባት ጥራይ ከማልE ዘንቀደ ነቲ ወሳኒ
ዝኾነ ሓፋሽ ዘይሓቁፍን ንተሳትፍU ዝሰግርን
ብምዃኑ፡
ንዝሓለፈ
ናይ
ውድቀት
ተሞኩሮ
ብምድጋም ዝዛዘም መሪር ተሞኩሮ ምሕላፍና
ሰሚናር ኣስሚሩሉ፡፡ Eቲ ዝመረረ መግለጺታት
ናይ’ዚ ተሞኩሮ’ዚ፡ ሓይሊ ተቓውሞ ኣብ ዝሓለፈ
ጉEዝU፡ ኣይኮነን’ዶ ብሓባር ተሞኩርU ገምጊሙ
ክመሃረሉ ተበግሶ ንዝወሰዱ ኣካላት’ውን ብንጽህና
ናይ ምትEንጋዱ ባህሉ ድኹም’ዩ ጸኒሑ፡፡ ከም

ውጽIት ናይዚ፡ ጠንቒ ርUያት ፍሽለታትና
ዝኾኑ ጸቢብ ጉጅላውን ውልቓውን ሕሳባት
ዝመንቀሊOም ተደጋጋሚ ፍሽለታት ዝፍጽሙ
ኣካላት ንክብሪ መራሕቲ ውድባት ክበሃል “ሳግላብላE ኣይትቕላE” Eናተባህሉ ዝተሓለፉ መረርቲ
ተሞኩሮታት ምህላዎም ብሰፊሕ መረዳEታታት
ቀሪቡ፡፡
ኣብ ክሊ’ዚ መሪር ተሞኩሮ ኣብዝሓ ደለይቲ
ለውጢ፡ ብውሽጦም ዘይዓግቡሉ ካብ ተሞኩሮOም
ክመሃሩ ቅሩባት ዘለዉ ሓይልታት ምህላዎም
ዝረAየ ሰሚናርና፡ ግን ከኣ ብውሽጣውን ግዳማውን ተጽEኖታት ነዚ ዘይንቡር ኩነት’ዚ ካብ ድሌቶም
ወጻI Eናሳሰዩ ምጽንሖምን ምህላዎምን ርEዩ፡፡ Eዚ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ብቅኑE ናይ ቃልሲ መርሆን
ሰፊሕ ገምጋምን ኣቢልካ ክስገር EንተዘይኪIሉ ብመስርሕ ክትላመዶ ዝገብር ኣብ መወዳEታ ድማ
ዘህጉግ ሓደጋ ዝሓቆፈ ምዃኑ ሰሚናር ኣስሚሩሉ፡፡
ካብ’ዚ መሰረታዊ ሓቂ’ዚ ዝነቀለ ሰሚናር፡ ንባEሉ ኣካል’ቲ መስርሕ ጌሩ ዝሓለፎም ተሞኩሮን
ዘርኣዮም ሕጽረታትን ኣምሪሩ ብምግምጋም ካብ ውድቐታቱ ክመሃር ከም ዘለዎ ርEዩ፡፡
ካልE ሰሚናር 6 ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ፡
ዝራኣዮ ኣገዳስን Eዋናውን ጉዳይ ኣብ ኤርትራ
ከጋጥም ዝክEል ሰናርዮታት /ተክEሎታት ለውጢ/
ብዝምልከት’ዩ፡፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንሓደጋ
ብርሰትን ምብትታንን ኣብ ዝተሳጥሑሉ ተኣፋፊ
ኩነት፡ ስርዓት ህግደፍ ከም ስርዓት ብውሽጡ
Eናቆንቆነ ማሕበራዊ ሰረቱ Eናተሸምረረ ዘይተርፍ
ኣካላዊ ህላዊU ከምቲ ዝጸንሖ ኮይኑ ናይ ምቅጻል
ተክEሎታቱ EናብቕA ይመጽE ምህላዉ ሰሚናር
ብመረዳEታታት ኣብ ሙሉE Eግበት በጺሑ፡፡
ህግደፍ ናይ ምቅጻሉ ተክEሎ ካብ ፖለቲካዊ
ባህሪU ዝነቅል፡ ኣብ ፖለቲካዊ ማሕበረ-ቁጠባዊ ወተሃደራውን-ጸጥታውን ዲፕሎማስያዊ ዓውድታት
ብተደጋጋሚ ዝበጽሖ ዘሎ ፍሽለታት ብድምር፡ ከም ስርዓት ኣብ ቃሬዛ ዘሎ ዝተገነዘ ኮይኑ ምጽንሑን
ሚስጢር ህላዊU ነቲ ባዶነት ብብቅዓት ዝምልሽ መሪሕ ሓይሊ ምብኳሩ ምዃኑ ርዱE ዝገበረ
ሰሚናር፤ Eዚ ኣካውና’ዚ፡ ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ሰናርዮታት ከጋጥሙ ከም ዝክEሉ ኣብ ጸብጻብ
ብምEታው ንኩሎም ዳህሲሱ፡፡ ኣብ ክሊ’ዚ፡ Eዚ ስርዓት’ዚ ርEሰ-ኲናት ህላዊU ጌሩ ንዝርEዮ Iሳያስ
ኣፈውርቂ ብኣካላዊ Eብየት ይኹን ብከቢድ ናይ ጥEና ሽግራቱን Eናጋጣምዎ ዝመጹ ርUይ
ዝሕታለታትን መበገሲ ብምግባር፡ ተፈጢሩ ዘሎ ብውሽጥን ብግዳምን ሻቕሎት ዝወለዶ ዘይርጉE
ኩነታት፡ ናብ ጥቓ-ክውንነት ዝቀረበ ሰናርዮ ክኸውን ከም ዝክEል ኣቐሚጡ፡፡ ምስ’ዚ ብዝተታሓሓዘ
ዝራኣዩ ዘለዉ ምEብልናታት Eንታይ ከምዝመስሉ ድማ ብEምቆት መዘነ፡፡

ሰሚናር 6 ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ፡ ኣብ
ልEሊ ህዝብን ሃገርን ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ
ብርሰትን ምብትታንን ብፖለቲካዊ ባህሪU
ዘየለለየ፤ ምንጪ ናይ’ዚ ሓደጋ ብምፍዋስ
ዘተኣማምን
መጻI
ከውሕስ
ዘይክEል፡
ኣቋራጭ ፍታሕ ብምምጻEን ብዋጋ ህዝብን
ሃገርን ናብ ፖለቲካዊ ስልጣን ንምውጣሕ
ዝካየድ ዘሎ ጸደፍደፍ ብጉቡE ርEይዎ፡፡ Eዚ
ናይ ተበለጽቲ ሓይልታት ኣቋራጭ ፍታሕ፡
ንስርዓት ህግደፍ ካብ መበቆሉ ህግሓኤ ፈሊዩ
ክርEይ ዝደሊ’ዩ፡፡ ስርዓት ህግደፍ Eዚ ሎሚ
ዝኾኖ ፖለቲካዊ ባህሪ ኣብ በረኽU ዝቋጸሮ ድቂ ክንሱ፡ ብሽም “ክብርታት ህግ ንዓቕብ” ዝብል
ጭርሖ ነቲ ኣብ Eዋን ብረታዊ ገድሊ ብመላE ህዝቢ ኤርትራን ሓርበኛታት ተጋደልቱን ዝተሃነጸ
መስተንክራዊ ጅግንነትን ሃገራዊ ክብርታቱን ክጨዊ፤ ካብ ዋናታቱ ብዝሰረቖ ታሪኽን ጅግንነትን
ናብ ስልጣን ክሓኩር ናይ ዝደለየ Iሳያሳዊ ኣብለጭላጪ ጭርሖ ምዃኑ ሰሚናር መዚኑ፡፡ ፖለቲካዊ
ትርጉሙ ከኣ መሰረታዊ ሽግር ኤርትራ ከም ስርዓት ዘይኮነ ውልቐ-ሰብ ጌሩ ዝርIይ፤ ስርዓት
ህግደፍን ንሱ ዝተኸተሎም በሓቲ-ኣግላሊ ፖሊሲታትን ንEU ዝተሰከመ ማሕበረ-ፖለቲካዊ ሰረት
ዓቒቡ ክቅጽል ዝደልይ ናይ ጽገና ውጥን ምዃኑ ሰሚናር ኣጽንOት ብምሃብ ኣስሚሩሉ፡፡ Eዚ “ወጮ
Eንተገልበጥካዮ ወጮ….” ዝኾነ ኣቋራጭ ፍታሕ’ዚ፡ ነቲ ብመስርሕ ዝተዋህለለ ፖለቲካዊ ንቕሓት
ሓፋሽ ብምጉታም፡ Eናበረኸ ንዝከይድ ዘሎ ርሱን ህዝባዊ ማEበል ብማይ ብምጅላሕ ንምብርዓኑ
ዝተዋደደ ኣዝዩ ሓደገኛ ስልቲ’ዩ፡፡ በዚ መሰረት ሰሚናር ኣብዚ ናይ ሎሚ ውEልU፡ ህዝቢ ኤርትራ
ነዚ ህልው ኩነታት’ዚ ብኣንክሮ Eናተከታተለ መሰረታዊ ረብሓታቱ ንምርግጋጽ፡ ንቁሕን ወሳንን
ተሳትፍU ኣብ ዙርያ ቅኑE ራEይ ተወዲቡ ክቃለስ ጸዊU፡፡
ሰሚናር፡ ከም ኣካል’ዚ ኣጀንዳ ጌሩ ዝራኣዮ
ካልE ጉዳይ፡ ህዝብን መንግስትን Iትዮጵያ
ኣብ
ደሞክራሲያዊ
ቃልስና
ዘለዎምን
ዝጸንሖምን
መትከላዊ
ዝምድና
ብዝምልከት’ዩ፡፡
ሰሚናር
“Iትዮጵያ
መቃለሲት ባይታ፡ ኣኮነትን” ዝብል ሰፊሕ
ጸለመ፡ መንቀሊታቱን ፖለቲካዊ ትርጉሙን
ብEምቆት ዘትይሉ፡፡ Eዚ ጸለመ’ዚ፡ ምስቲ
ስርዓት ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ
Eስትራቴጂካዊ ፈታዊU ዝኾነ ህዝብን
መንግስትን Iትዮጵያ ከባትኾ ዘካይዶ
ዓሌታዊ ፕሮፓጋንዳ ዘይፍለ ቃና ዘለዎ፡
ተመላላI ምዃኑ ኣስሚሩሉ፡፡ Eቲ መጥቃE’ቲ ከኣ ንመንግስቲ Iህወደግ ብምህራም፡ ኣብ ልEሊ
መሰራታዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ዝቃለሱ ሓይልታት ኤርትራ ዘነጻጸረ፤ Eምነት ህዝቢ ንምጉዳልን
ንኣማራጺታቶም ንምቁሻሽን ዝዓለመ፡ ኣግላልን በሓትን ኣረኣEያ ዝወለዶ ምዃኑ ኣስሚሩሉ፡፡
መንቐሊ’ዚ ሕሳር ወፍሪ ድማ ወረስቲ ህግደፍ ጌሮም ንነብሶም ዝሓጸዩ ኣካላት፡ ንስርዓት ህግደፍ
ዝተሰከመ ማሕበረ-ፖለቲካዊ ሰረቶም ንምEቓብ ዝመረጽዎ መነወሪ ድሑር ፖለቲካ ምዃኑ

ኣቐሚጡ፤ ሰሚናር፡ ነዚ ናይ ድሕረት-በዓቲ ብጽንዓት Eናተቓለሰ ህዝብን መንግስትን Iትዮጵያ ምስ
ህዝቢ ኤርትራ፡ ትማልን ሎምን ዘለዎም Eስትራቴጂካዊ መትከላዊ ምሕዝነታት ንምEቓቡ ታሪኻዊ
ግድU ክጻወት ምዃኑ ኣነጺሩ፡፡
ሰሚናር 6 ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ፡ ጽባሕ 16 ሕዳር 2015’ውን ኣብቶም ዝሓዞም ኣጀንዳታት
ክቅጽል’ዩ፡፡
15 ሕዳር 2015
ሽማግለ ዜናን ዶክመንተሽንን
ሰሚናር 6 ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ

