ፖለቲካዊ ውሳኔታት ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ደ..ም.ሳ.ኤ
‹‹ ምርግጋጽ መሰል ብሄራትና ውሕስነት ስሙር ኤርትራውነትና!›› ኣብ ትሕቲ ዝብል
መሪሕ ጭርሖ፡ ካብ 13-15 ሚያዝያ ኣብ ዝተኻየደ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ
ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ (ደምሳኤ)፡ ህልው ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርና
ኤርትራ፡ ጉEዞ ቃልሲ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ውድባዊ ኩነታትን ኣመልኪቱ ዓሚቕ
ገምጋም ድሕሪ ምክያድ፡ ውድባዊ ፖለቲካዊ ፕሮግራም፡ ውድባዊ ሕጊ ህንጻ፡ ናይ
ቀዳማይ መድረኽ ውድባዊ ስትራተጂ ዘነጽር ሰነድ ብምጸዳቕን ውድባዊ መትከላት
ዘነጽሩ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ብምሕላፍ ጉባኤU ብዓወት ዛዚሙ፡፡
ጉባኤ ካብ ዘመሓላለፎም ኣገደስቲ ፖለቲካዊ ወሳኔታት፡1. ኩነታት ህዝብን ሃገርን ብዝምልከት፡ኣብ ዝሓለፉ Iስራን ክልተን ዓመታት፡ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ካብ ጸረ-ህዝቢ ገባቲ
ባህርያቱ ዝተበገሰ፡ ህዝብታት ኣብ ምብታንን ሃገር ኣብ ምብራስን ከም ዝርከብን፡
ህዝብታት ኤርትራ ድማ፡ ካብ ህግደፍ ዝኸፍE ጻላI ከም ዘይብሎም ድሕሪ ምንጻር፡
ሓይልታት ደሞክራስያዊ ለውጢ ኩሉ ዓቕምታቶም ኣወሃሂዶም ኣንጻር ገባቲ ስርዓት
ህግደፍ፡ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ተርOም ከEዝዙን ኣበርጢOም ክቃለሱን ከም
ዝግባE ድሕሪ ምንጻር፡ ውድብና ደምሳኤ ካብU ዝጥለብ ዘበለ Eጃሙ ከበርክት
ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ደምሳኤ ድልውነቱ ኣረጋጊጹ፡፡
2.ብሄራዊ ብዙሕነት ህዝብታትና ኣመልኪቱ፡ሃገርና ኤርትራ ብብሄራውን ሃይማኖታውን….. ብዙሕነት ትፍልጥ Eኳ Eንተኾነት፡
ብሰንኪ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ግን፡ ህዝብታትና መንነቶምን ህላወOምን ቀጻልነቶምን፡
ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ብምህላው፡ ካብ ብሄራዊ ጭቆና፡ ኣድለዎን ዋጽዓን
ተናጊፎም፡ መጻI Eድሎም ባEሎም ክውስኑሉ ዝኽEሉ ፖለቲካዊ ሃዋህው ንምፍጣር፡
ኣብ ሕኑን ቃልሲ ከም ዝርከቡ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ደምሳኤ ኣረጋጊጹ፡፡
ብሄራት ኤርትራ መጻI Eድሎም ዝውስኑሉ ዘይተጓደለ ሙሉE ስብኣውን
ደሞክራስያውን መሰላቶም ዘረጋግጽ ኣብ ማEርነት፡ ምትEምማንን ምክብባርን
ዝተሰረተ ህዝባዊ ሓድነት ንምህናጽ ክቃለስ ምዃኑ ወሲኑ፡፡
3. ብዛEባ ግንባር ኤግደለ ኣመልኪቱ፡ግንባርና ኤግደለ ዝቃለሰሎም ዘሎ ስትራተጂካዊ Eላማታት ከይተዓወቱ፡ ናይ
ህዝብታትና ደሞክራስያዊ ሕቶታት ከምለሱ ከም ዘይክEሉ ድሕሪ ምንጻር፡ ኣብ ጉEዞ
ቃልሲ ከጋጥሙ ዝኽEሉ ዝተሓላለኹ ጸገማትን Eንቅፋትን ብዘየገድስ፡ ውድብና
መሰረታዊ Eላማታት ግንባርና ኤግደለ ንምEዋትን ግንባር ንምድልዳልን ኣበርቲU
ክሰርሕን ክቃለስን ምዃኑ ኣብ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤU ወሲኑ፡፡
4. ሕቶ ሓድነት ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ብዝምልከት፡ሀ. ኤርትራ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡
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ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ካብ ኣመሰራርትU ጀሚሩ፡ ቡዙሓት
ድኽመታትን ሕጽረታትን Eኳ Eንተ ነበሮ፡ ኩሎም ደለይቲ ለውጢ ኣብ ትሕቲ ሓደ
ጽላል ተጠርኒፎም ምቅላሶም ኣብ ጉEዞ ቃልስና ዓቢ ሰጉምቲ ንቅድሚት ምዃኑ
ዘረጋገጸ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ፡ Eላማታትን
መደባትን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ንምEዋት ከም ወትሩ
ከይተሓለለ ክቃለስ ምዃኑ ኣረጋጊጹ፡፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ
ንዝመስረቱ ዝተፈላለዩ ውድባት፡ ማሕበራትን….ወዘተ ካብ ንደምበ ተቃውሞና ከም
ሽንቲ ገመል ንድሕሪት ክመልሱ ዝጸንሑ ውልቃውን ጉጅላውን ራብሓታት ሓራ
ብምዃን፡ ንዝተሰማመEሉ ሓበራዊ Eላማታት ንምEዋት ኣበርክቶOም ከEዝዙ
ኣተሓሳሲቡ፡፡
ለ. ብዛEባ ሓድነት ውድባት ብዝምልከት፡ተመሳሳሊ መደብ Eዮን ኣረኣEያን ዘለዎም ውድባት ክጥርነፉ ከም ዝግባE ብምንጻር፡
ውድብና ደምሳኤ ተመሳሳሊ መደብ Eዮ ምስ ዘለዎም ውድባት በመንገዲ
ስትራተጂካዊ ግንባር ከምU ድማ ብመንገዲ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ምስ ኩሎም
ውድባት ክሰርሕ ድልው ምዃኑ ኣረጋጊጹ፡፡
ኣብ መወዳEታ ድማ ነዞም ዝተዘርዘሩ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ንምፍጻምን ኣብ ግብሪ
ንምውዓልን ምሉE ሓለፍነት ንማEከላይ መሪሕነት ብምሃብ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤU
ብዓወት ዛዚሙ፡፡
ዘልኣለማዊ ክብርን መጎስን ንጀጋኑ ስወኣትና
ውድቀት ንምልካዊ ስርዓት ህግደፍ

ክፍሊ ዜና
ኣሰናዳIት ሽማግለ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ደምሳኤ
13-15 ሚያዝያ 2013
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