ዜናዊ ጻብጻብ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ (ደምሳኤ)
11-12 ሚያዚያ 2013 ኣመራርሓ፡ ካድራት፡ ተጋደልትን ካብ ዝተፈላየ ከባብታት ዝተወከሉ ኣባላት ውድብ ዝተሳተፉ ዕዉት ውድባዊ
ስሚናር ኣካይዱ ምንባሩ ይፍለጥ፡፡ ኣብቲ ክልተ መዓልታት ዘወሰደ ሰፍሕ ውድባዊ ስሚናር፡ ብኣሰናዳኢት ሽማግለ ዝቐረበ፡ ናይ
ዝመጽእ ሰለስተ ዓመት ውድባዊ ስትራተጂን ፖሊሲታትን መደብ ዕዮን ናይ ኣፈጻጽማ ስልትን መምረሕን ዘነጽር ስነድ ዓሚቕ
ገምጋማዊ ምይይጥ ብምክያድ፡ ስጡም ናይ ኣረኣእያ ሓድነት ብምፍጣርን ናይ ቃልሲ ሕራነ ብምብራኽ፡ እቲ ሰነድ ንምጽዳቕ ናብ
ጉባኤ ብምሕላፍ፤ ብ 13 ሚያዚያ 2013 “ምርግጋጽ መሰል ብሄራትና ውሕስነት ስሙር ኤርትራውነትና” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቴማ
ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ደምሳኤ ብክብ ዝበለ ስነ ሰርዓት ተኸፊቱ፡፡

ኣብቲ መኽፈቲ ስነ ሰርዓት ኣቦ ወንበር ኣሰናዳኢት ሽማግለ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ደምሳኤ ተጋዳላይ ስዒድ ኢስማዒል፡ ንተጋባእቲ
እንቋዕ ብደሓን ምጻእኩም ድሕሪ ምባል፡ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ደምሳኤ፡ ጉባኤ ንምዕዋት ጽፉፍን ብቑዕን ቅድመ
ምድላው ገይራ ከምዘላ ብምሕባር፡ ጻብጻብ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ብዝርዝር ኣቕሪቡ፡፡ ኣቦ ወንበር ውድብ ተጋዳላይ ሳዓድ ካማል
ብግድኡ ቃል ውድብ ኣቕሪቡ፡፡
ኣብ ምሉእ መሰርሕ ጉባኤ ንክሳተፉ ዕድመ ዝተገብረሎምን ጉባኤ ኣብ ምዕዋት ትግባራዊ ኣበርክቶ ዝገበሩ መሓዙት ውድባት ኤርትራ፡
ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ሳሆ ኤርትራ (ደምሓኩኤ) ደሞክራስያዊ ውድብ ቀይሕ ባሕሪ ዓፋር፡ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር
(ኤደግ) ስምረት ኤርትራውያን መንእስያት ንድሕነት ሃገር (ሰኤመድሃ) ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ደምሳኤ ብዓወት ክዛዘም ዘለዎም ሰናይ
ትምኒትን ናይ ምሕዝነት መልእኽትን ኣመሓላሊፎም፡፡ ብተመሳሳሊ ካብ ኣባላት ውድብን መሓዙት ውድባት ወጻኢ ካብ ዝተፈላለያ
ብሄራት ኤርትራን ቀጸላታት ሕ/ሰብን ዝተዓደሙ ተሳተፍቲ ብምውካል ብጻይ ልኡል ጋይም ና ደገፍ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ፡፡
ቀጺሉ ናይ ክልተ ዓመት ውድባዊ ጻብጻብ ብማእከላይ መሪሕነት ቀሪቡ፡፡ ኣብቲ ዝቐረበ ጻብጻብ ተጋባእቲ ሰፍሕን ዓሚቕን ገምጋማዊ
ምይይጥ ድሕሪ ምክያድ ኣድላይ ምምሕያሽ ብምግባር ብምሉእ ድምጺ ኣጽድቑ፡፡

ብዘይካዚ፤ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ደምሳኤ፡ ብኣሰናዳኢት ሽማግለ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ደምሳኤ ዝቀረቡ ንድፊታት ፖለቲካዊ
ስነዳት ዘቲዩ፡፡ ንድፊ ውድባዊ ፖለቲካዊ ፕሮግራም፡ ንድፊ ውድባዊ ሕጊ ህንጻን፡ ኣብ ውድባዊ ስሚናር ተመሓይሹ ዝቀረበ ዝመጽእ

ሰለስተ ዓመታት ውድብ ዝምራሓሉን ናይ ደምሳኤ ፖለቲካዊ መትከላት፡ ስትራተጂታት፡ ፖሊሲታትን ስልትታን ዝነጽር ብዓል ኣርባዕተ
ምዕራፋት፤ “ናይ ሰለስተ ዓመት ውድባዊ ስትራተጂ” ዝተባህለ ኣገዳሲ ስነድ ኣመሓይሹ ብምሉእ ድምጺ ኣጽድቑ፡፡
ዝመጽእ ስለስተ ዓመታት ብሓላፍነት ውድብ ዝመርሑ፡ 13 ምሉኣትን 2 ተጠባበቕትን ጠቕለላ 15 ኣባላት ሓድሽ ማእከላይ መሪሕነትን፡
3 ምሉኣትን 1 ተጠባባቕን ብድምር 4 ኣባላት ኮምሽን ቁጽጽርን ብደሞክራስያውን መስጢራውን ኣገባብ መሪጹ፡፡
ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ደምሳኤ፡ ኣገደስቲ ፖለቲካዊ ውሳኔታትን ልቦዋታትን ብምሕላፍ፡ ብ15 ሚዚያ 2013 ድሕሪ ቀትሪ ብኽብ ዝበለ
ስነ ሰርዓት ተዛዚሙ፡፡ ኣብ ምዕጸዊ ስነሰርዓት፡ ብጀካ ኣብ ምሉእ መስርሕ ጉባኤ ዝተሳተፉ 4 መሓዙት ውድባት፡ ም/ ኣቦ ወንበር
ፈ/ቤ/ጽ/ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ልኡኻት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ኣብቲ
መዕጻዊ ስነርዓት ብኣካል ተረኽቦም መልእኽቲ ደገፍ ከቕረቡ ከሎው፡ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን፡ ኢስላማዊ ሰልፊ ንፍትሕን
ልምዓትን ደሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ብትክኒካዊ ምኽንያት ብኣካል ክርከቡ ከምዘይክእሉ ብምግላጽ፡ መልእኽቲ ደገፍ
ብጽሑፍ ልእኾም፡፡ ኩሎም መሓዙት ውድባትን ግንባራትን ኣብ መልእኽቶም፡ ዓወት ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ደምሳኤ ናይ ሓባር
ዓወት ምዃኑ ድሕሪ ምንጻር፡ ጸረ ህዝቢ ገባቲ ሰርዓት ህግደፍ ኣብ ምውጋድን ኣብ ኤርትራ ደሞክራስያዊ ለውጢ ብምኽባር፡ ኣብ
ዝቀጽል ናይ ቃልሲ መድረኽ ኣብ ጎኒ ደምሳኤ ጸሸሊፎም ክቃለሹ ምዃኖም ኣረጋግጾም፡፡ ብተወሳኺ፡ ዞባ ሱዳን፡ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ፡
ዞባ ኣውሮጳ፡ ዞባ ማእከላይ ምብራቕን ጨንፈር ኣውስትራልያ፡ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ምንቕስቓስ ሳሆ ኤርትራ

(ደምሳኤ) ብዓወት ምዚዛሙ
ዘተሰመዖም ሓጎስ ብምግላጽ፡ ውሳኔታትን መደባትን ጉባኤ ንምዕዋት ዘለዎም ቅሩብነትን ቆራጽነትን ኣብ ዝሰደድዎ መልእኽቲ ደገፍ
ገሊጾም፡፡
ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ደምሳኤ፡ ካብ ዝጅምር ክሳብ ዝውዳእ፡ ጉጅለ ባህሊ ራንዳ ዝተፈላለዩ ባህላውን ስነ ጥበባውን ፍሪያት
ብምቕራብ፡ ጉባኤ ኣብ ምዕዋትን ኣብ ምድማቕን ዓብይ ኣስተዋጽኦ ገይራ ኢያ፡፡
ኣዚዩ ብቑዕን ጽፉፍን ቕድመ ምድላው ዝተገብረሉን ሓያል ህዝባዊ ተሳትፎ ዝነበሮን፤ ብዝኮሪዕን ተስፋ ዝህብን ደሞክራስያዊ ኣገባብ
ዝተሳለጠ ሳልሰይ ውድባዊ ጉባኤ ደምሳኤ ብ15 ሚያዚያ 2013 ደምዳሚ መግለጺ ብምውጻእ ብዓወት ተዛዚሙ፡፡

ግዚያዊ ናይ ዜና ሽማግለ ደምሳኤ
16 ሚያዚ 2013

