ፖለቲካዊ ውሳኔታት 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ስምረት
ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)
እዚ “ሓድነት ደሞክራስያዊ ሓይልታት ኤርትራ ይደልድል! ብቐዳምነት ንድሕነትን ቀጻልነትን ኤርትራን ህዝባን ንቃልስ!”
ኣብ ትሕት ዝብል መሪሕ ጭርሖታት፡ ካብ የካቲት 8 ክሳብ 10, 2015 ዝተሰላሰለ ታሪኻዊ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ኤስደለ፡
ድሕሪ’ቲ 5 መዓልታት ዝወሰደ ኣሳታፊ ውድባዊ ሰሚናር’ዩ ተኻይዱ። ድሕር’ቲ ኣገደስቲ ሃገራውን ደሞክራስያውን እዋናዊ
ዛዕባታት ኣልዒሉ ዝተመያየጠ ውድባዊ ሰሚናር ዝተኻየደ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ኤስደለ፡ ነዞም ዝስዕቡ ፖለቲካዊ ውሳኔታት
ብምትሕልላፍ ጉባኤኡ ዛዚሙ።
ፖለቲካዊ ውሳኔታት፡(I)

ስርዓት ህግደፍ፡ ንኹሉ ፖለቲካውን ቁጠባውን ህይወት ሃገርናን ህዝባን ገቢቱ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት
ኤርትራ፡ ኣለዉ ዝበሃሉ ገበናትን ነውርታትን ክሰርሕ ዝጸንሐን ዘሎን ምዃኑን፤ ብመሪር ፖለቲካውን
ቁጠባውን ናይ ጭቆና ኩርማጅ ክጋረፍ፤ ሰብኣዊ ክብረት ህዝብታት ኤርትራ ኣሕሲሩ ክገዝእ፣ ብሕሱም
ብሄራዊ ጭቆና ከዋርድ ዝጸንሐን ዘሎን፣ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ከኣ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ለኪምዎም ክወድቕ
ጨኪኑሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ ብምብስትውዓል፤
 ታሪኻዊ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ኤስደለ፡ ኤርትራን ህዝባን ካብ ስርዓት ህግደፍ ዝኸፍእ ጸላኢ
ከምዘይብሎምን፡ ስርዓት ህግደፍን ኩሎም ናይ ጭቆና መሓውራቱን ካብ ሱሮም ተማሕዮም
ክድምሰሱን፡ ኣብ ዑና ስርዓቱ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ፈደራላዊ ስርዓት ኤርትራ ንክዕምብብ ክቃልሰ
ወሲኑ።

(II)

ኤስደለ፡ ሓድነትን ምሕዝነትን ሓይልታት ተቓውሞ፡ ዘይስገር ደሞክራስያውን እዋናውን ሕቶ ህዝብታት
ኤርትራ ምዃኑ ብምግንዛብ፤
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝብታትና፡ ንወሳነነትን ብዙሕነታውን ህዝብታትና ኣጽኒዑ ካብ ምእማን
ዝብገስ፡ ኣብ’ዚ ታሪኻዊ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ኣደንፊዑ ጨቢጥዎ ንዝወሎ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ መደብ ዕዮ
ኣብ ሸቱኡ ንምብጻሕ ዘለዎ ቅሩብነት ብምስትውዓል፤
 ንምሉእ ውድባዊ ዓቕሙ፡ ብግቡእ ሃኒጹን ኣስሚሩን መስመራዊ ጽርየቱ ሓልዩን ንቕድሚት ንክምርሽ
ወሲኑ።

(III)

ሰውራና፡ ብሰንኪ ምድኻም ብቑዕን ድልዱልን ሰውራዊ ደሞክራስያዊ መሪሕ ውድብ፡ ዘሕልፎ ዘሎ
ስቅያትን ድኽመታትን ብምስትውዓል፤
ህዝብታትና ኣብ ልዕሊ ደምበ ሰውርኦም ብሓፈሻ፣ ኣብ ልዕሊ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ መሪሕ ሓይልታቶም
ከኣ ብፍላይ፡ ንዘርእይዎ ዘለዉ ትሑት ደገፍን እምነትን ብግቡእ ብምግምጋም፤
ንኣድላይነት ጥርናፈ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ሓይልታት ድማ ልዑል ኣድህቦ ብምሃብን፤
 ሰውራዊ ደሞክራስያዊ መደብ ዕዮ ዓጢቖም ይቃለሱ ንዘለዉ ኩሎም ሕብረብሄራውን ብሄራውን
ውድባት ኤርትራ ብህጹጽ ንዘተ ብምጽዋዕ፣ መስርሑ ሓልዩ ንዝፍጠርን ዝጉልብትን ሰውራዊ
ደሞክራስያዊ ግንባር ዕዉት ንምግባር ክቃለስ ድሉው ምዃኑ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ኤስደለ ኣረጋጊጹ።
 ኤስደለን ንዕኡ ዝመስሉ ሕብረብሄራዊ ደሞክራስያዊ ውድባትን፡ ነቲ ተነጻጺሎም ንክህልዉ ዝገብሮም
ካልእዊ ፍልልያት፡ ንስትራተጅያዊ ሓድነቶም ተገዛኢ ክገብሩን፡ ናብ ፍጹም ሓድነት ክሰጋገሩ ከም
ዝግባእን ብምግንዛብ፣ ኤስደለ ወትሩ ድሉው ምዃኑ ሓቢሩ።

(IV)

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ብዝምልከት ድማ፡ ምሕዝነትን ሓድነትን ሓይልታት ተቓውሞ፡ ንቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ የሳቕይዎ ካብ ዝጸንሑ
ኣገደስቲ ሕቶታት ምኻኖም ብምስትውዓል፤
 ልዕሊ 34 ፖለቲካዊ ውድባትን ብርክት ዝበሉ ሲቪካዊ ማሕበራትን፡ ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ዘትዮም፡
ብሓደ ሓባራዊ ፖለቲካዊ ቻርተር ተጸምቢሉ ጥሙር ምሕዝነታዊ ተበግሶ ንኽገብር ዝደረኸ ዓቢ
ታሪኻዊ ዝላ ምዃኑ ብምግንዛብ፤
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ከም’ዚ ዝእመሰለ ጽላል፡ ኣብ ሓባራዊ ቻርተር ናይቲ ባይቶ ንዝግበር ጥሙር ሓባራዊ ዕማም
ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ፍልልያት ናይ’ቶም መስረትቲ ሓይልታቱ ንዝካየድ ዘተ፣ ልዝብን
ምትእርራምን ምቹእ ኣፍደገ ዝኸፍት ኣገዳሲ ናይ ቃልሲ መድረኽ ምዃኑ ኣጽኒዑ ብምእማን፤
 ባይቶ ካብ ዝምስረት ኣትሒዙ ኣብ ምጽፋፍ ሰነዳት፣ ኣብ ምድርራብ ቅርጻ መሪሕነት፣ ኣብ ምንጻር
ሓላፍነትን ተሓታትነትን፣…..ንዝነበርዎ ሕጽረታት ብግቡእ ብምግምጋም፤
 ኣብ ደብረዘይቲ ዝተገብረ ህጹጽ ኣኼባ፣ ኣብ መሪሕነት ንዝጸንሑ ዘይምትእምማንን ግርጭታትን
ብልዙብ ኣተሃዳዲኡ፡ ኣብ ምስግጋር ንዝነበሮ ኣስተዋጽኦ ኣወንታዊ ምንባሩ ብምስትውዓል፤
ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ኤስደለ፡ ሓድሽ ግዝያዊ መሪሕነት ባይቶ፡ ኣብ ምትእምማንን ስኒትን ዝሰረተ፣
ናብ ካልኣይ ጉባኤ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ምስግጋር ዕዉት ግዲኡ ንክጻወት ኣብ ዝገብሮ ንጥፈታት፣ ኤስደለ
ካብኡ ዝጥለብ ንጡፍ ግደ ከበርክት ወሲኑ።
ካልኣይ ጉባኤ ሃገራዊ ባይቶ፡ ትጽቢት ህዝብታትና ዝመልእ፣ ኣብ ድሕነትን ቀጻልነትን ህዝብታትና
ልሉይ ግዲኡ ዝጻወት ዕዉት፣ ከይተደናጕየን ኣብቲ ዝተወሰነሉ ግዜ ዝሰላሰልን ጉባኤ ንክኸውን ካብ
ኤስደለ ዝድለ ንጡፍ ግደ ከምዘይበቅቕ ኣረጋጊጹ።

(V)

ጽላል ፖለቲካዊ ውድባት ምምስራት፡ ዘበርክቶ ኩሉ መደያዊ ረብሓታት ኣብ ግምት ብምእታው፣ ንቐጻልነት
ናይ’ቲ ክካየድ ዝጸንሐ ተበግሶ፡ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ኤስደለ ዘይተቝጠበ ደግፉ ክገብር ወሲኑ።

(VI)

ስርዓት ህግደፍ ፍጥር ካብ ዝብል ኣትሒዙ፡ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ህዝብታትና ብሓፈሻ፣ ኣብ ልዕሊ
መንእሰያት ኤርትራ ከኣ ብፍላይ፡ ቀንዲ ናይ መጥቃዕቱ ማእከል ጌይሩ ከካይዶ ዝጸንሐ ኣረሜናዊ
ተግባራት፡ ንጀምላዊ ስደት፣ ሕሱም ጾታዊ ኣድልዎን ጭቆናን ኣቃሊዑ ዘሎ ስርዓት ምዃኑ ብምግንዛብ፤
 ካልኣይ ውድባዊ ጉብኤ ኤስደለ፡ ኣብ መንእሰያት፣ ስደተኛታትን ደቀንስትዮን ፍሉይ ቆላሕታ ብምሃብ
ክነጥፍ ወሲኑ።

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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