ዯምዲሚ መግሇጺ፡ ሓባራዊ ሰሚናር
ሽደሽተ ፖልቲካዊ ውድባት ኤርትራ
ሽደሽተ መሓዙት ፖሇቲካዊ ውድባት ኤርትራ፡ “ብቅኑዕ ራእይ፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ
ንምውሓስ፡ ዓቕምታትና ንጥመር!” ኣብ ትሕቲ ዝብሌ መሪሕ ጭሮሖ ከካይድዎ ዝቐነዩ ሰሚናር ብዓወት
ተዛዚሙ፡፡ እዚ ብሰፊሕ ተሳትፎ ኣባሊት መሪሕነታት ሹድሽትኦም ውድባት፡ ካብ 12-17 ሕዲር 2015
ዝተኻየዯ ታሪኻዊ ሰሚናር፡ “ገምጋም ህለው ፖሇቲካዊ ኩነታት ኤርትራ፣ ተሞኩሮ ምሕዝነታትን
ሓድነታትን ኣብ ተቛውሞ ዯምበ ኤርትራን መጻኢ ሓባራዊ ዕማማትናን" ኣብ ትሕቲ ዝብለ ሰፋሕቲ
ኣርእስታት ግቡእ ምድሊው ተገይሩለ ዝተካየዯ ሰሚናር እዩ፡፡ እዚ ታሪኻዊ ሰሚናር’ዚ ክካየድ ከል፡ በቲ
ሓዯ ውገን ሰብኣዊ ክብረት ህዝብና ሓሲሩ፡ ብሂወት ናይ ምንባር መሰለን ህሊወኡን ተነፊጉ፡ ከቢድ ናይ
ብርሰት ሓዯጋ ኣንጸሊሌይዎ ኣብ ዘሇወለ እዋን፤ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ጥቓ ምርማስ ኣብ እትርከበለ ዘሊ
እዋን፤ ጸረ-ህዝቢ ስርዓት ህግዯፍ ኣብ ክፈትሖ ዘይክእሌ ዓሚቚ ፖሇቲካዊ ቅሌውሊው ተረግሪጉ ዓቕሉ
ጽበታዊ ፈተነ ኣጥፊእካ ናይ ምሟት መንገዱ ሒዙ ዝሕንበበለ ኣብ ዘል እዋን፡ በቲ ካሌእ ሸነኽ ከኣ
ተቓውሞ ህዝብናን ናይ ሇውጢ ባህግታቱን ኣብቲ ዝሇዓሇ ጥርዙ ዓሪጉ፡ ብኣንጻሩ ከኣ ዯንበ-ተቓውሞና
ክትግምቶ ኣብ ዘጸግም ምድኻም ኣብ ዝርከበለ እዋንን እዩ ሰሚናር ሹደሽተ ውድባትና ዝተኻየዯን
ብዓወት ዝተጸንበሇን። ኣብ’ዞም ዝስዕቡ እዋናውያንን መድረኻውያንን ዕማማት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ
ከኣ እቲ ታሪኻዊ ሰሚናር ኣብ ናይ ሓባር መዯምዯምታ በጺሑ፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ን20 ዓመታት ዝኣክሌ ብሰሊማዊ ፖልቲካዊ ተጋድል፣ ን30 ዓመታት ከኣ መሪር
ዯማዊ ብረታዊ ቃሌሲ ኣካይደ፡ ሃገራዊ ናጽነቱ ዘውሓሰ ምዑት ህዝቢ እዩ። ዘይከም ባህጉ ግን
እቲ መቀጸሌታ መሪሕነት ህግሓኤ ዝነ ስርዓት ህግዯፍ፣ ንኹለ ድላታትን ባህግታትን፣ ንኩለ
ናይ ሰሊምን ናይ ዯሞክራሲን ከምኡ’ውን ናይ ምዕባሇን ሕቶታት ህዝብና ኮሉፉ፡ ኣብ ኤርትራ
ኩለ ዱሞክራስያውን ሰብኣውን መሰሊት ረጊጹ፡ ጸጋታት ሃገር ብሙለኡ ኣብ ትሕቲ ሙለእ
ምሕረቱ ብምእታው፡ "ኣጥሚኻ ግዛእ" ብዝብሌ ገባቲ ፖልቲካዊ ኣረኣእይኡ እናተመርሐ፡
ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ሓዯጋ ምጽናት ይሽሞም ከምዘል ገምጊሙ። ስርዓት ህግዯፍ፡ ህሌም
ዝበሇ ጸረ-ህዝብን ሃገርን ኤርትራን ገባቲ (TOTALITARIAN) መንግስቲ ምዃኑ ከኣ፡ ኣብ
ሓባራዊ ስምምዕ በጺሑ።
 እዚ ህጹጽ መድረኽ ይሓተና ንዘል፡ ናይ ህዝብና ህሊወን ቀጻሌነትን፣ ናይ ሰሊም፣ ናይ ዯሞክራስን
ምዕባሇን ባህጊ ንምምሊስ፡ ኣንጻር’ዚ ገበነኛ ዝነ ስርዓት ዝካየድ ቃሌሲ፡ "ስርዓት ህግዯፍ፣
ኣዕናዊ ኣተሓሳስቡኡ፣ ናይ ግፍዕን ጭውያን ቅትሇትን ኣዕናዊ መንግስታዊ ምሓውራቱን ካብ
ሱሮም ተማሕዮም ምስ ዝሇግስ ጥራሕ እዩ፡፡ ኪንዮ’ዚ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ጥምዓዊ ሇውጢ፡
ንመሰረታዊ ናይ ህዝብና ናይ ሇውጢ ጠሇብ ኣየውሕስን’ዩ" ክብሌ ሰሚናር ገምጊሙ።
 ሹደሽተ ፖልቲካዊ ውድባት ኤርትራ፡ ኣብ ዱፕልማስያዊ መዲይ ኣመሌኪቶም ኣብ ዝበጽሕዎ
ሓባራዊ ስምምዕ፡ ህግዯፍ ካብቲ ኣዕናውን ተናኻስን ፖልቲካዊ ባህርያቱ ነቒለ ህዝቢ ኤርትራ
ምስ ኩልም ጎረባብቲ ህዝብታት ዯም ክፋሰስን ክናቖትን ጌርዎ እዩ። በዚ እከይ ኣራዊታዊ ናይ
ቅሌጽም ዱፕልማስያዊ ፖልቲካ፡ "ዞባዊ ጎብሇሌ" ናይ ምኳን ኮንቶ ሕሌሙ ንምውሓስ ክጽዕት
ጸኒሑ እዩ። እንተኾነ ኩለ ሕሌምታቱ መኺኑ፡ ልሚ ህግዯፍ ከም ዯሴት በይኑ ብጽምዋ
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ተዋሒጡ ከም ዝነብር ኮይኑ ኣል። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጉዲይ ሃገሩ ንቑሕ ተሳታፋይ ካብ ምዃን
ንክሕረም፤ ብናይ "ከበባ መንፈስን ራዕድን" ምዩቕ እናበሇ ንክነብርን ዓሉሙ፡ ዘይጸሊእቱ ጸሊእቲ
ክፈጥረለን ምስ ፈተውቱ ከናቑቶን’ዩ ጸኒሑን ዘልን፡፡ ብፍሊይ ምስ ሓው ጎረቤት ህዝቢ
ኢትዮጵያ፡ ከም ታሪኻዊ ጸሊኢ ገይሩ ዝነዝሖ ዘል መርዛም ፋሺስታዊ ፐሮፓጋንዲ፡ ካብቲ ፍጹም
ጸረ-ህዝቢ ባህርያቱ ዝብገስን ዕድመ ኣራዊት ስሌጣኑ ክሌቅብ ክብሌ ዝገብሮን እኩይ ተግባር እዩ።
ሽደሽተ መሊፍንቲ ፖልቲካዊ ውድባት፡ ነዚ ጉዲይዚ ብዕምቆት ብምግምጋም፡ ህዝቢ ኤርትራ
ዝኾነ ይኹን ጸሊኢ ጎረቤት ከምዘይብለን፡ እቲ እንኮ ዯመኛ ጸሊኢኡ ስርዓት ህግዯፍን ገባቲ
ፖልቲካዊ ኣተሓሳስቡኡን ናይ ጭፍጨፋ መሓውራቱን ጥራሕ ምዃኖም ሰሚናር መዚኑ።
 ብመዲይ ኣገባብ መቃሇሲ ዝምሌከት፡ ህግዯፍ ብዘተን ሌዝብን ዘይኣምን ፍሌሌይ ዘይጻወርን ኣብ
ስነ-ሞጎት ሓይሉ፣ ጠበንጃን ዓረርን ዝኣምን ንኹለ ፍትሓዊ ሕቶታትን ናይ ኣረኣእያ ፍሌሌያትን
ብሓይሉ ብጭውያን ቅትሇትን ዝጭፍሌቕ ብምዃኑ፡ ህዝባዊ ሓርነታዊ ቃሌስና፡ ንስርዓት ህግዯፍ
ኣብ ኩለን ብኹለ ዝጥዕም አገባባት ቃሌስን ምግጣም ምዃኑ ኣስሚሩለ። ብዘይካ’ዚ ናይ
መቃሇሲ ባይታ ዝምሌከት፡ ብመትከሌ መቃሇሲ ባይታና ኣብ’ቲ ሓንጎሌ ጸሊኢ ዘሇዎ ኤርትራ እዩ።
ዝኾነ ይኹን ንቓሌስና ሙቹእ ዝኾነ ኣድማዒ ተባሂለ ዝተኣምነለ መንጠሪ ባይታ ክንጥቀም ከኣ
ናይ ልምን ጽባሕን መትከሊዊ እምነት ሽደሽቲኦም ውድባትና ምዃኑ ሰሚናር ኣረጋጊጹ፡፡ ንጸሊኢ
ኣብ ዝመረጾ ዘይኮነስ ንሕና ኣብ ዝመረጽናዮ ኮይና ክንቃሇሶ እቲ ቅኑዕ ናይ ቃሌሲ ጥበብ ምኳኑ
ኣስሚርለ። "እቲ ኢትዮጵያ መቃሇሲ ባይታ ኣይኮነትን" ዝብሌ ኣረኣእያ ድማ፡ መበገሲኡ ካብቲ
ጸሊኢ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ማይ ቤት ስርዓት ህግዯፍ ምኳኑ፤ ናይ ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ገዛኢ
ኣረኣእያን፡ ኣገሌግልቱ ከኣ ንህግዯፍን ካብ'ቲ ህግዯፋዊ ኣተሓሳስባ ዕትብቶም ዘይበተኹ
ሓይሌታትን ጉጅሇታትን ምዃኑ መዚኑ፡፡
 ኤርትራ ብብዙሕነት ብሄራትን ሃይማኖታዊ እምነታትን ዝቆመት ሃገር ኢያ፡፡ ህግዯፍ ነዚ
ብዙሕነት'ዚ ብምኽሓድን ንከብርሶም ዓሉሙን፡ ብማሕበራዊ ምህንድስና ዝተሰንዔት ሃገር
ንክፈጠር ዝገብሮ ዘል ኩለ ጸረ-ህዝብን ጸረ-ዱምክራስን ኣዕናውን ዘይንቡር ተግባራት ምኳኑ
ኣሰሚሩለ። ንብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብና ብውድዓዊ መንገዱ ብምእማን፡ ኣብ ኤርትራ
ንብዙሕነትና ዝቕበሌ፡ ዱሞክራያዊ መሰሊትን ማዕርነትን ብዙሕነታዊ ህዝብና ዘኽብር፡ ህዝባዊ
ዯሞራስያዊ ስርዓት ንምትካሌ ከም ዝቃሇስ ኣሚሙ።
 ኣብዚ ዘሇናዮ ሑሱም እዋን ህዝብና ካብቲ ሕሱም ጭቆና ስርዓት ህግዯፍ ኣምሉጡ ሂወቱ
ንምድሓን ዝወስዶ ዘል ናይ ስዯትን ምዝንባሌን ጉዕዞ፡ ብወገን ጎረባብቲ ሃገራት ዝግበር ዘል
ዯገፍን ሰናይ ኣቀባብሊን እንዲኣሞጎስና፡ ሓው ህዝቢ ኢትዮጵያን ዯጋፊ ፍትሓዊ ቃሌሲ ህዝብና
መንግስቲ ኢህወዯግን ዝገብሮ ዘል ኩለ-መዲያዊ ዯገፍን ምትሕብባርን ኣመስጊኑ፡፡ ነቶም ብሰንኪ
ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ኩለ ዕድሊቶም ዝተኾሌፎም ስዯተኛታት መንእሰያት፡ ኣብ መዲይ ትምህርቲ
ዝፈጥረልም ዘል ዕድሌ ምስጋኑኡን ሞጎሱን ገሉጹ። ዝያዲ ክድፋኣለን ካሌኦት ዯገፍቲ
ሃገራት’ውን ሓገዘን ከበርክታ እቲ ሰሚናር ጸዊዑ።
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 ሰሚናር ካሌእ ዘረጋገጾ ነገር እንተል፣ እዘን ሽደሽተ ውድባት፡ ሓዯ ግንባር ከቑማ ከም
ዝተሰማምዓ ምርግጋጹ እዩ። እዚ ስምምዕ’ዚ፡ ነቲ ዯመኛ ጸሊኢ ህዝቢ ኤርትራ ዝነ ስርዓት
ህግዯፍ ንምውጋድ ዝዓሇመ ናይ ቃሌስን መኸተን ስምምዕ'ዩ፡፡ ምስ ካሌእ ዝነ ይኹን ናይ
ዯሇይቲ ፍትሒ ውዯባ ዝተሓባበር እምበር ዝጻረር ከም ዘይኯነ ሰሚናር ብድሙቕ ኣነጺሩ።
ብዓቢኡ ከኣ ነቲ ሰፊሕ ሃገራዊ ምትእኽኻብ ዝነ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራስያዊ
ሇውጢ (ኤሃባዯሇ) ካብ ወሪድዎ ዘል ቅሌውሊው ንምውጻእ ኣብ ዝግበር ቃሌሲ ዕቱብን
ኣዎንታውን ኣበርክቶ ከወፊ ምዃኑ ታሪኻዊ ሰሚናር ሽደሽተ ውድባትና ድሌውነቱ ኣረጋጊጹ።
 ኣብ መዲይ ህዝብና ብፍሊይ ድማ መንእሰይ ዝምሌከት፡ 6ተፖልቲካዊ ውድባት ኤርትራ ኣብ
ዝገበርዎ መጸዋዕታ፡ ኤርትራ ሃገርና ብሰንኪ ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ዝኽተል ዘልን ዝጸንሐን ኣዕናዊ
ፖሉስታት፣ ኤርትራ ሃገርና ናብ ውድቀት ተምርሕ ከምዘሊ፡ ከም ህዝቢ ኣብ ቅድሜና ከቢድ ናይ
ብርሰት ሓዯጋ ኣንጸሊሌዩ ምህሊዉን ርእዩ። ነዚ ከም ህዝቢ ኣብ ቅድሜና ዘል ሓዯጋ ንምብርዓን
እቲ ሓዯን ሓዯን ዘልና ምርጫ ምቅሊስ ጥራሕ እዩ። ስሇዚ ሽደሽተ ፖልቲካዊ ውድባት ኤርትራ፡
ነዚ ሒዝዎ ዘል ናይ ቀዲምነት ቀዲማይ ዕማም፡ ህዝብን ሃገርን ናይ ምድሓን ዕዮ ንምዕዋት፡ ነፍሲ
ወከፍ ኤርትራዊ ዯሊይ ሓርነት ክሳተፎን እጃሙ ከበርክትን መድረኻዊ ጸዊዒት ኣቕሪቡ።
ብተወሳኺ፡ መንእሰይ፡ መሊግቦ ሕብረተ-ሰብ ዝኾነ ማሕበራዊ ቀጸሊ ምኳኑ፤ ስርዓት ህግዯፍ ድማ፡ ነዚ
ሸኾና ሕብረተሰብን ሞተር ሰውራዊ ሇውጥን ዝኾነ መንእሰይ ቀንዱ ናይ መጥቃዕቲ ማእከለ ገይሩ፡
ብጭካነ ክርምሶ ምጽንሑን ምህሊዉን፤ እዚ እኩይ ተግባርዚ፡ ንስሙር ህሊወን ቀጻሌነትን ህዝብናን
ሃገርናን ናብ ከቢድ ናይ ምፍንጣሕ ሓዯጋ ኣቃሉዕዎም ምህሊዉን፤ ሰሚናር ብኣቓሌቦ ርእይዎ፡፡ እቲ ሌዕሉ
ማንም ቀጸሊ ሕብረተሰብ ኤርትራ፡ ኣርዑት ባርነት ተሸኪሙ ኣዯዲ ሞት ህሌቂትን ጥፍኣትን ዝኸውን ዘል
መንእሰይ እዩ። ስሇዚ እዚ ኣብ ዝባኑን ዝባን ህዝቢ ኤርትራን ዝዘንብ ዘል ህግዯፋዊ መሪር ጭቆና
ሓንሳብን ንሓዋሩን ንከብቅዕ ሓርነት፣ ክብረትን መሰሌ ዜጋታትን ብሕጊ ዝወሓሰለ ባይታ ክዉን
ንምግባር፡ እቲ እንኮ ምርጫ ቃሌሲ ስሇዝኾነ፡ መንእሰይ ኤርትራ ኣብዚ እዋናዊ ናይ "ኣፍ ኣርክቡ"
መድረኽዚ ታሪኻዊ ተሳትፎኡ ከረጋግጽ ሰሚናር ሽደሽተ ውድባት ጸዋዒቱ የቕርብ። እዚ ናይ ሽደሽተ
ፖልቲካዊ ውድባት ኤርትራ መድረኻዊ ተበግሶ ንክዕወትን፡ ነቲ ተበጺሑ ዘል ስምምዕ ኣብ ሸቱኡ
ንክበጽሕን መሊእ ዯሊዪ ፍትሓዊ ሇውጢ ህዝብና ክጽምበሮን ንቑሕ ተሳትፎኡ ከበርክትን ከኣ፡ ታሪኻዊ
ሰሚናርና ጸዊዑ።
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ዯምክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዯምሓኩኤ)
ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራ ንድሕነት ሃገር (ስምኤድ)
ሰውራዊ ዱምክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰዯግኤ)
ኤርትራዊ ስምረት ንዱሞክራስያዊ ሇውጢ (ኤስዯሇ)
ዱሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ (ዯምሳኤ)
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ)

ብቅኑዕ ራእይ፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንምውሓስ፡ ዓቕምታትና ንጥመር!!
ዝሓበረ ቅሌጽም ጭቁናት፡ ዝዓግቶ ሓይሉ ከቶ የሌቦን!!
ሞትን ስዕረትን ንገባቲ ስርዓት ህግዯፍን ኩልም ናይ ጭቆና መሓውራቱን!!
18 ሕዲር 2015
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