3ይ መዓልቲ ውEሎ
6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ
6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/ ብ23 ሰነ 2013 ኣብ ዝወዓለ
መጋባEዩ፡ ናይ 3 ዓመት ጸብጻብ ቁጽጽር ኮምሽን ብምስማE፣ ኣቦ መንበር ቁጽጽር ኮምሽን ብጻይ
ኪዳነ መረስE ካብ ጉባኤኛታ ንዝቀረቡሉ ሕቶታት ተወሳኺ መብርሒታት ብምሃብ፡ ሰፊሕ መብርሒ
ኣቕሪቡ፡፡ ካብ ትEዝብትታት ቁጽጽር ኮምሽን ብምብጋስ ንEብየት ውድብን ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ
ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ንምድንፋE ክማልU ብዛEባ ዝበሎም ጉዳያ ኣመልኪቱ ኣዝዩ ጠቓሚ
ሓሳብ ንጉባኤኛታት ኣቕሪቡ፡፡ ጉባኤኛ ንዝቀረበሉ ጸብጻብ ብምሉE ድምጺ ኣጽዲቑዎ፡፡

ካብ’ዚ ብምቅጻል፡ ጉባኤተኛ ንውሳኔታት
ግባኤ ንምህብታም ተሓሲቡ ዝተዳለወ
ሰፊሕ
ፖለቲካዊ
ገምጋም፡
ክዝትየሉ
ጀሚሩ፡፡ ኣብ’ዚ መመያየጢ ሰነድ’ዚ Eቶም
ዝለዓለ ቆላሕታ ተዋሂቡዎም፡ ውEውE
ክትዓትን ምይይጣትን ካብ ዝተካየደሎም
ኣጀንዳታት Eቲ ሓደ፡ ዘደግኤ ብዛEባ
ክክተሎ ዝግባE ናይ ሓድነት ቃልስን
መርሆ ብቅድመ-ግንባር ዝስራE’ዩ፡፡ Eዚ
ኣጀንዳ’ዚ ሓያል ሞጎት፣ ዓሚቕ ተንታንን ጉባኤኛታት EናተUሰነየ ዝተፈተሸ ኣብ መወዳEታ
ጉባኤተኛታት ቅኑE ውሳነ ክውስኑ ዘክEሎም ዓቕምን ተረድOን ምውህላሎም ምስ ተረጋገጸ ብድምጺ
ውሳነ ዝተዛዘመ ኣጀንዳ’ዩ፡፡
ኣካል’ዚ ሰፊሕ ፖለቲካዊ ገምጋም ሰደተኤ ኮይኑ
ጉባኤተኛ ተመያይጡ ክውስኖ ዝቀረበ ኣጀንዳ፡ ሰደግኤ
ምጥርናፍ መንEሰያት ኤርትራ ብመርሆ ተቀቢሉ፡
“ድሕነትን ቀጻልነትን ህዝብታት ኤርትራ ንምውሓስ
ሰፊሕ ተሳትፎ መንEሰያት ኤርትራ ማEከሉ ዝገበረ
ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር ምፍጣር” ዝብል መርገጽ ሒዙ
ክወሳኣሉ ዝጸነሐ መርገጹ ዳግም ፈቲሽዎ፡፡ ኣብዚ
ኣጀንዳ’ዚ ሰደግኤ ሒዝዎ ዝጸነሐ መርገጽ ብሓደ ሸነኽ፡
ኣብ መኽፈቲ 6ይ ውድባዊ ጉባኤና ዝተዓደሙ መሓዙት ዘመሓላለፍዎ ነቐፌታን ክስን ብሓደ ሸነኽ
ብEውቆት ብምርኣይ፡ ኣስፊሑ ዘቲሉ፡፡ ኣብ መስርሕ ምጥርናፍ መንEሰያት ኤርትራ ዝተኸሰቱ
ፍልልያትን ንሓድነት ሓይሊ መንEሰይ ዝጎድE ንናይ ሓባር Eላማ ድማ ብኣሉታ ዝጸሉ ህልው
ብድሆታት፡ መንቀሊታቱን ፍታሕን ብዝርዝር ተመያይጡ፡፡ ሰደግኤ ከም ደላይ ስሙር ዓቕምታት
ደሞክራሲያዊ ለውጢ፡ Eዚ ኣብ መንጎ መንEሰያት ኤርትራ ተኸሲቱ ዘሎ ፍልልይ ክመሓደረሉ
ዝክEል ንጹር ኣንፈት ብምቕማጥ፡ ሰደግኤ ታሪኻዊ ጉቡU ክፍጽም ኣዘካኺሩ፡፡ ብኣጠቓላሊ ሰደግኤ፡
ኣብ ምጥርናፍ ደሞክራሲያዊ ዓቕምታት መንEሰይ ኤርትራ ሒዝዎ ዝጸነሐ መርገጽ ዳግም ቅንEኑU
ብምርግጋጽ፡ ብሙሉE ድምጺ ኣጽዲቑዎ፡፡

6ይ ውድባዊ ጉባኤ ስርሑ ብምቅጻል፡ ሎሚ 24 ሰነ 2013 ካብ ሰዓት 9፡00 ናይ ንጉሆ ጀሚሩ፡
ሰደግኤ ክኽተሎ ዝግባE ኣገባብ ቃልሲ መበገሲ ብምግባር፡ ነቲ ኣቀዲሙ ዝተተሓዘ ርEይቶ ሰደግኤ
ንምህብታም ዝዓለመ ክትዓትን ምይይጣትን ክገበር ዊIሉ፡፡ ጉባኤ ኣማሲዩ ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ
ፖለቲካዊ መደብ-Eዮ ዘትዩ ከጽድቕ ትጽቢት ይግበረሉ፡፡
ሽማግለ ዜናን ስነዳን
6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ
24 ሰነ 2013

