ደምዳሚ መግለጺ ሰፊሕ ሰሚናርን ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤን ኤስደለ
ካብ የካቲት 01 ክሳብ 06, 2015 ዝተሰላሰለ ሰፊሕ ሰሚናር ቀጺሉ’ውን ካብ የካቲት 08 ክሳብ 10, 2015
"ብቐዳምነት ንድሕነት ኤርትራን ህዝባን ንቃለስ!! ሓድነት ዲሞክራስያዊ ሓይልታት ይደልድል!!” ኣብ
ትሕቲ ዝብል መሪሕ ጭርሖ ዝተጋብአ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ
(ኤስደለ) ኣገደስቲ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ብምሕላፍን ብዓወት ተፈጺሙ።
ንሰፊሕ ሰሚናር ኤስደለ ዝምልከት፡እቲ ክሰላሰል ዝቐነየ ሰፊሕ ሰሚናር ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) መጀመርያ
ብጸሎት ክልተ መራሕቲ ሃይማኖታት እስልምናን ክርስትናን ተኸፊቱ። ብድሕሪ’ዚ መራሕቲ ክልቲኡ
ሃይማኖታት፡ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻኡ፣ ንመንእሰይ ወለዶ ድማ ብፍላይ
ንምብራስ ዝኽተሎ ዘሎ ኣዕናዊ ፖሊስታትን፣ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ኣብ መንጎ ሃይማኖታትን፣
ብሄራትን፣ ኣውራጃታትን፣ ፍልልያት እናመሃዘ፣ ጽልኢ ንምዝራእ ዝፍጽሞ ዘሎ እከይ ተግባራት
ኣጥቢቆም ኮኒኖም። ኤርትራ ብማዕረ ተኸባቢርና እንነብረላ ሃገርና’ያ፣ ብዙሕነትና፣ ግርማናን፣
ጸጋታትናን መግለጺ ስኒትናን ደኣ’ምበር፡ መፈላለዪና ኣይኮነን ብምባል፡ መራሕቲ ክልቲኡ ሃይማኖታት
ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም፣ ነቲ ኤርትራን ህዝባን ዝፍንጥሕ ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ንምግጣም፣ ንድሕነትን
ቀጻልነትን ኤርትራ፣ ሓድነትና ኣገዳሲ ረቋሒ ምዃኑ ኣረጋገጹ።
ሰፊሕ ሰሚናር ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ካብዚ ቀጺሉ ኣብ ኣገደስቲ ሃገራዊ
ጉዳያት ብሓላፍነታውን ህዱእን መንፈስ ዓሚቝ ዝኾነ ልዝባትን ዘተታትን ክገብር ብድሕሪ ምቕናዩ፣
ብሓባራዊ ምርድዳእ ወጺኡ። እዚ ሰፊሕ ሰሚናርን ጉባኤን’ዚ ኣብ ደምበ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ
ሓድሽ ተመኵሮን ባህልን ብምትእትታዉ፡ ካብቲ ልሉይን ፍሉይን ዝገብሮ ረቋሒታት’ዩ ነይሩ።
ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ኣብ ውሽጡ ንበይኑ ዝዝትየሉ ፍሉይ ሃገራዊ ኣጀንዳ
ከም ዘይብሉ ጽኑዕ እምነት ብምሕዳር፣ ኣብ ምሉእ መስርሕ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ በርጌሳዊ ማሕበራት፡
ደቂ-ኣንስትዮ፡ መንእስያት፡ መራሕቲ ሃይማኖት፡ ምሁራት፡ ክሳተፉ ብክፉት ልቢ ምቕባሉን ሰናይ
ተበግሶ ምውሳዱን ኣውንታውን ተባዕ ውሳኔን ምንባሩ ተሳተፍቲ ኣረጋገጹ። ኣብቲ መዕጸዊ ዝተኻየደ
ገምጋም ኣባላትን ኣብዚ ሓባራዊ ሰፊሕ ሰሚናር’ዚ ዝተሳተፉን ኣብ ምሉእ መስርሕ ሃናጺ ደገፎም
ዘበርከቱን ዝተፈላለዩ ኣካላት እቲ መድረኽ ኣውንታዊ ምዃኑ ገምጊሞም። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ
መድረኽን ፖለቲካዊ ባህልን፣ ዋላ’ውን ብተናጸል ውድባት ክግበር ዝኸብድ እንተኾነ፡ ፖሎቲካዊ
ውድባት ዓቕምታቶም ኣወሃሂዶም ቀጻልነቱ ከረጋግጹ ከምዘለዎም ኣመልኪቶም። ኣብዚ ሰሚናር’ዚ
ዝቐረቡ መጽናዕታዊ ጽሑፋት፡1. ኩሉ መዳያዊ ህልዊ ፖሎቲካዊ ኩነታት ኤርትራ
2. ህልዊ ኩነታት ሓይልታት ደሞክራስያዊ ለውጢ
3. ኣብ ኤርትራ ከጋጥም ዝኽእል ተርእዮታት (ሰናርዮታት) ሰለስቲኡ ኣጀንዳታት ብዮውሃንስ
ኣስመላሽ፡
4. ጭዋ ባህልታት ህዝብና፡ በጺሕዎ ዘሎ ደረጃን ንምዕራዩ ክንኽተሎ ዝግብኣና ኣገባብን ብዶክቶር
ምስግና ገ/መድህን
5. ተራ መንእሰያት ኣብ ደሞክራስያዊ ለውጢ ብመንእሰይ ሮቤል እምባየን፣ ማህር ዑመር ካብ
1

6.
7.
8.
9.
10.
11.

ማእከል ኤርትራውያን መንእሰያት ሱዳን
ሕቶ ብሄራትን መፍትሒኡን
ስትራተጅን ስልትን ብብ/ልኡል ጋይም
ፌደራሊዝምን ልምዓታዊ መንግስትን ብዶክቶር ገ/ሂወት ተስፋይ
ውጽዓታት ደቂ-ኣንስትዮን መፍትሒታቱን ብዶክቶር ሳራ ዕቁባይ
ሓድነት ህዝብ ኤርትራን ደሞክራስያዊ ምዕባለኡን ብዶክቶር ዓብደላ ጅምዓ
ተራ በርጌሳዊ ማሕበራት ኣብ ደሞክራስያዊ ለውጢ ብኣድሓኖም ፍትዊ

ንካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ኤስደለ ብዝምልከት፡እቲ ብድሕሪ ሰፊሕ ሰሚናር ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)
ካብ 8-10 የካቲት 2015 ዝተኻየደ ውድባዊ ጉባኤ፣ ብኣቦ-መንበር ፈጻሚ ኣካል ብዕሊ ተኸፊቱ። ኣቦመንበር ኣሰናዳኢ ሽማግለ ጸብጻብ ስርሓት ምድላው ከመይ ምንባሩን ኮረም ምምልኡን ብድሕሪ
ምርግጋጹ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ኤስደለ ስርሓቱ ብወግዒ ጀመረ። ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ግባኤ መግለጺ
ደገፍ ኣብቲ ምሉእ መስርሕ ሰሚናር ዝተሳተፉ፡ ኣብ ምሉእ መስርሕ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ኤስደለ
ክቕጽሉ ደጊሞም ድሌቶም ዘረጋገጹን ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ክሳተፉ ዘይከኣሉን ፖለቲካዊ ውድባት፡
በርጌሳዊ ማሕበራት፡ ሃገራዊ ባእታታትን፡ ናይ ደገፍ መግለጺኦም ኣቕሪቦም። ካብዚ ቀጺሉ ጉባኤ ኣብቲ
ዝተዳለወ ንድፍታት ፖለቲካዊ መደብ ዕዮን ሕገ-ህንጻን ዕቱብ ክትዓት ብድሕሪ ምክያድ ኣገደስቲ
ነጥብታት ኣመዓራርዩ ብምሉእ ድምጺ ኣጽደቐ። ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ኣገደስቲ ፖሎቲካዊ ውሳኔታት
ወሲኑ፡ ኣብ መወዳእታ ንመጻኢ መድረኽ ዝመርሕ ሓድሽ መሪሕነት ብደሞክራስያዊ መንገዲ መሪጹ
ጉባኤኡ ብዓወት ዛዚሙ።
ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ኣብ መዛዘሚ ዕማማቱ
ነቶም ኣብ ምሉእ መስርሕ ሰሚናርን ጉባኤን ዝተሳተፉን፣ ብግብሪ ሃናጺ ተርኦም ዝተጻወቱን ፖለቲካዊ
ውድባት፡ በርጌሳዊ ማሕበራት፡ መራሕቲ ሃይማኖት፡ መንእሰያት፡ ምሁራት፡ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ሃገራውያን
ባእታታት ገድላዊ ናእድኡን ሰውራዊ ምስጋንኡ ሂብዎም። ብኣንጻሩ ግን ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ
ኪዳንን፣ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን ደሞክራስያዊ ምንቕስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ “ኣብ
ዝተሳተፈሉ መድረኽ ኣይንሳተፍን ኢና” ብዝብል ምኽንያት፣ ኤስደለ ዘይተጸበዮን ንስሙር ቀጻሊ ሃገራዊ
ቃልስና ዘይሕግዝ ውሳኔ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ሓሊፉ። ኤስደለ ኣብ መንጎ ደለይቲ ለውጢ ክፍጠሩ ዝኽእሉ
ካልኣዊ ፍልልያት፣ ብልዝብን ዘተን ጥራይ ክፍታሕ ከምዝግባእ ከኣ ሓቢሩ።
ኣብ ምሉእ መስርሕ ሰሚናርን ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤን ኤስደለ ዝተሳተፉ ዝተፈላለዩ ኣካላት እዞም
ዝስዕቡ ነበሩ።
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰደግኤ)
ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ደምሓኩኤ)
ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ (ደምሳኤ)
ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰደህኤ)
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ (ግሃደኤ)(ሕድሪ)
ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ (ሰጉኤ)(ስትራተጂ ዓዲ)
ምንቅስቓስ ስምረት ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር (ምስኤድሃ)
ኤርትራዊ ሲቪካዊ መርበብ ኣውሮጳ (ኤሲመኣ)
ማእከል ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ሱዳንን (ማመኤሱ) ኢዮም።

ተሳተፍቲ፡ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ኤስደለ ጽሑፍ ዝጸሓፉ ኣካላት፣
1. ደሞክራስያዊ ኪዳን ኤርትራ ምስ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ
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2.
3.
4.
5.
6.

ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ
ሰልፊ ሃገራዊ ስኒት ኤርትራ
ሰልፊ ፍትሒ ኤርትራ
ማእከል ሓድነት መንእሰያት ሱዳን
ምትእስሳር ጀመርትን ሓርበኛታትን ሰውራ ኤርትራ

ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ኤስደለ፡ ኣብ መዛዘሚ ጉባኤኡ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ንፍትሓዊ ቃልሲ
ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝገብርዎ ዘለዉ ዘይተቖጠበ ደገፍ ልዑል ምስጋንኡ ገሊጹ።
ዓወት ንደሞክራሳያዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ
ውድቀትን ሞትን ንገባቲ ስርዓት ህግደፍ
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታት ኤርትራ
ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ
ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)
የካቲት 10, 2015
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