መኽፈቲ ስነ-ስርዓት 6ይ ውድባዊ ጉባኤ
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ/ሰደግኤ/ ብድምቀት ተጸሚቢሉ
6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ፡ “ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ንምድሓንንመጻIና ንምውሓስን ብቅኑE ራEይ ሰኩላር ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር ንምምስራት ንቃለስ!!” ኣብ ትሕቲ
ዝብል ጭርሖ፡ ኣብ ፍሉይ ታሪኻዊ መድረኻዊ ኣጋጣሚ ይጋባE ምህላውን፡ ኣካል’ዚ ጉባኤ’ዚ ዝኾነ
ውድባዊ ሰሚናር Eዮታቱ ዝጀመረሉ Eለት ድማ ብፍላይ ምስ ክብርቲ Eለት 20 ሰነ ይብዓል
ብምህላው ኣብ ግምት ብምEታው፡ “ዘልኣለማዊ ክብርን ሞጎስን ንስማEታትና” “ብሄራውን
ሃይማኖታውን ብዙሕነትና- መግለጺ ክብርታትና፡
ደሞክራሲያዊ ሓድነትና- ውሕስነት ስሙር
ቀጻልነትን ምEባሌና!!” “ስርሒት ፎርቶ፡ ውጽIት መሪር ወጽዓናን ምልክት ዘይተርፍ ተዓዋታይነት
ህዝባዊ ቃልስና’ዩ” ……ወዘተ ኣብ ትሕቲ ዝብሉ Eዋናውያን ጭርሖታት ብድሙቕ ስነ-ስርዓ’ዩ
ተጸምቢሉ፡፡

ትማሊ 21 ሰነ 2013 ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 4፡00’ዩ ጀሚሩ፡፡ Eዚ ጉባኤ’ዚ ብምኽንያት 20 ሰነ 2013
ዝኽረ ሰማEታት ኤርትራ ምግጥጣሙ ብዝኽረ ስማEታት’ዩ ተፈሊሙ፡፡ ኣቦ መንበር ኣሰናዳIት
ሽማግለ ብጻይ ወልዱ ገብራይ፡ “EንቋE Eድመኔ ኣኽቢርኩም ብሰላም መጻሑም” ጸብጻብ ኣሰናዳIት
ሽማግለ ኣቕሪቡ፡፡
ድሕሪ’ዚ ኩሎም መሻርኽቲ ኣካላት ብዝተተሓዘሎም መደብ መሰረት ብጻያዊ ነቐፌታዊ ደገፍ ናብ
6ይ ውድባዊ ጉባኤን ተሳተፍቱን ምቅራብ ጀሚሮም፡፡ ጉጅለ ባህሊ ኣሌክስ-ባንድ ድማ ንመደባት’ቲ
ጉባኤ ሉEል ሃገራዊ ወነ ዘለዎም ንቡዙሕነታዊ ኣካውና ህዝብታትና ዘንጸባርቕ ዜማታት ብምስናይ
ነቲ መድረኽ ኣማEሪጋቶ ዊIላ፡፡ ንህልው መድረኻዊ ጠለባትን ታሪኻዊ ሓላፍነት ጉባኤኛታትን
ብዝርዝር ዝEምት፡ ብግጥምን ዜማን ማEሪጉ’ዩ ውIሉ፡፡
ካብቶም ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ተዓዲሞም ብጻያዊ ነቀፌታዊ ደገፍ ዘቕረቡ መሻርኽቲ ደሞክራሲያዊ
ለውጢ ዝኾኑ ሓይልታት፡-

¾ ፈ/ቤ/ጽ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ
ለውጢ ብኣቦ-መንበር ፈጻሚት ዶ.ር የሱፍ
ብርሃኑ ዝምራሕ ልUኽ
¾ ኣቦ መንበር ኤደግን ም/ኣቦ መንበር ፈ/ቤ/ጽ
ኤ/ሃ/ባ/ድ/ለ ብጻይ የውሃንስ ኣስመላሽ
¾ ኣባል ፖ/ቤ/ጽ ኤደግ ብጻይ ጀማል ሁሴን ሳልሕ
¾ ኣባል ፈ/ቤ/ጽ ኤስደለ ብጻይ ክፍለየውሃንስ
ወልደገርግሽ
¾ ኣቦ-መንበር ደምሓኩኤ ብጻይ ቀርኔልዮስ Uስማን
¾ ኣቦ መንበር ደምሓሳኤ ብጻይ ሰዓድ
¾ ወኪል ሰደተኤ ብጻይ ቦኽረ
¾ ኣቦ መንበር ምደፍኤ ብጻይ ጡUምEዝጊ ሃይሉ
/ወዲ ባሻይ/
¾ ኣቦ መንበር ፈ/ቤ/ጽ ስመኤድሃ ብጻይ ተስፉ
ኣጽበሃ
¾ ኣባል ፈ/ቤ/ጽ ግሃድኤ ብጻይ ፍስሃጼን ገብረ
¾ ኣባል ማEከላይ መሪሕነት ሰደህኤ ብጻይ ሱሌማን
¾ መሓዛ ሰደግኤን ውፉይ ሙሁር ተቃላሳይ ብጻይ ሉUል ጋይም፡ ተረኺቦም ናይ ቃልስን
ደገፍን ምሕዝነታዊ መግልጺታቶም ኣቕሪቦም፡፡

ሎሚ 22 ሰነ 2013 ድማ፡ 6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ መሓዙት ውድባት ኤስደለ፣ ደምሓኩኤ፣
ደምሓሳኤ፣ ሰደተኤን ስመኤደለ ብላEለዎት መራሕቶም ዝተወከሉሉን ፤ ከባቢ 6 ዝኾኑ ኣገደስቲ
ውልቀ ሰባትን መሓዙትን Eቲ መስመር ሙሑራት ኤርትራውያን፡ ኣብ ምሉE መስርሕ ዝሳተፉሉ
6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ ምዱብ ስርሑ የካይድ ኣሎ፡፡
ሽማግለ ዜናን ስነዳን 6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ
22 ሰነ 2013

