ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT
እዋናዊ ዜና፡
3ይ ስሩዕ ኣኼባ ፖ/ቤ/ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ተዛዚሙ።
ብ21 መጋቢት 2014፡ ድሕሪ ፍርቂ መዓልቲ ዝጀመረ 3ይ-ስሩዕ ኣኼባ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰውራዊ
ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ ሎሚ ፍርቂ መዓልቲ ዕለት 25 መጋቢት 2014፡ ኣገደስቲ ውሳኔታትን
መጻኢ ናይ ኣርባዕተ ወርሒ መደባትን ብምሕንጻጽ ብዓወት ከምዝተዛዘመ ተሓቢሩ።
3ይ-ስሩዕ ኣኼባ ፖ/ቤ/ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ኣብ ዝሓለፉ ናይ ክልተ መዓልታት ውዕሎታቱ፡ ኣብ ዓለማዊ፣ ዞባዊ፣
ከባብያውን ሃገራውን ኩነታት ብሰፊሑን ብዕምቆትን ተመያይጡ ኣብ ኣገደስቲ መደምደምታታት ምብጽሑ
ምሕባርና ይፍለጥ። ኣብ'ዞም ዝሓለፉ ክልተ መዓልታት ድማ፡ ንውድባዊ ኩነታትና ኣመልኪቱ፡ ዓሚቕን
ሰፊሕን ነቐፌታዊ ገምጋም ከምዘካየደ ተገሊጹ። ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ውድብና፡ ኣብ 2ይ-ስሩዕ ኣኼብኡ
ዝሓንጸጾም ናይ ኣርባዕተ ወርሓት መደባት ዝተፈላለዩ ቤት-ጽሕፈታት፡ ሓደ ብሓደ ገምጊሙ። ውድብና
ሰደግኤ 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ብዘተኣማምን ዓወት ክዛዘም፡ ክኽተሎ ዝግባእ ቅኑዕ ኣንፈት፡
በብእዋኑ እናሓበረ ዝመጸ ምዃኑ ብምምልካት፡ ንመጻኢ'ውን፡ ካብ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ወጻኢ
ዝጸንሑ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ብፍትሓዊ ኣገባብ፡ መሰል ተሳትፎኦም ብምርግጋጽ፡ 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ
ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ከም ሓባራዊ መጋባእያ፡ ኣብ ምዕዋት፡ ኣበርቲዑ ከምዝቃለሰሉ ኣረጋገጸ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ውድብና፡ ኣብ 3ይ-ስሩዕ ኣኼብኡ ብሰፊሑ ዝዘተየሉ ዛዕባ፡ ኣድላይነት ምምስራት
ሰፊሕ ደሞክራስያዊ ግንባርን፡ ኣብ መስርሕ ዝንጸባረቑ ዘለዉ ዝምባለታትን እዩ። ውድብና ሰደግኤ፡ ኣብ 6ይውድባዊ ጉባኤኡ፡ ኣብ ምምስራት ሰፊሕ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ዝምልከት፡ ዘመሓላለፎ ቅኑዕ ፖሎቲካዊ
ውሳኔ ንምዕዋት ክጽዕት ወሲኑ። ምስ ደምሓኩኤ መስሪቱዎ ዝጸንሐ ጥቡቕ ዲሞክራስያዊ ዝምድና፡ ኣብ
ምምስራት ሰፊሕ ደሞክራስያዊ ግንባር፡ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ምዃኑ ብምእማን፡ ንምጥንኻሩ ከምዝቃለስ
ኣረጋገጸ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ናይ ኣርባዕተ ወርሒ መደባት ዝተፈላለዩ ቤት-ጽሕፈታት ብዝምልከት
ብሰፊሑ ከምዝፈተሸ ተፈሊጡ። ኣብ'ዚ ኣኼባ'ዚ፡ ኣብ ኣፈጻጽማ መደባት ዝተፈላለዩ ቤት-ጽሕፈታት ዝተራእዩ
ኣወንታዊ ጎድንታት ብምምጓስ፡ ንምምዕባሎም ኣበርቲዑ ክዓዪ ወሰነ፤ ንዝተራእዩ፡ ዓበይቲ ሕጽረታት ድማ፡
ብመንጽር ፖሎቲካዊ ውሳኔታት 6ይ-ውድባዊ ጉባኤና ዘለዎም ትርጉም፡ ብሰፊሑን ብዕምቆትን መርሚሩ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት፡ ናይ ኩሎም ንጥፈታቱ ቀንዲ ገዛእቲ ዓንድታት፡ ኣብ 6ይ-ውድባዊ ጉባኤና
ዝተሓንጸጹ፡ ፖሎቲካዊ መደብ ዕዮ፣ ውድባዊ ሕገ ህንጻን ፖሎቲካዊ ውሳኔታትን ምዃኖም ብምእማን፡
ንዝተራእዩ ዓበይቲ ሕጽረታት ብዘይነሓፍነት ብምእራም፡ ዕምማቱ ንምዕዋት ከምዝቃለስ ኣረጋገጸ። ፖሎቲካዊ
ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ውድባዊ ሕገ-ህንጻና ብዝእዝዞ መሰረት፡ ኣብ መበል ሓደ ዓመት ክካየድ ዘለዎ፡ 2ይስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ ውድብና ብዓወት ንምስልሳል፡ ጽፉፍ ቅድመ ምድላው ከካይድ ወሲኑ ምህላዉ
ተረጋጊጹ። ኣብ መወዳእታ፡ ናይ ዝተፈላለዩ ቤት-ጽሕፈታት ናይ ኣርባዕተ ወርሒ መደባት ብምሕንጻጽ፡
ከምዝዛመ ተፈሊጡ።
ዜናን ባህልን ቤት-ጽሕፈት፡
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
25 መጋቢት 2014

