6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ ብዓወት ተዛዚሙ
6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/ ካብ 21 ክሳብ 25 ሰነ 2013
“ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ንምድሓንን-መጻIና ንምውሓስን ብቅኑE
ራEይ ሰኩላር ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር ንምምስራት ንቃለስ!!” ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ፡ ንኣስታት 5
መዓልታት ክጋባE ድሕሪ ምጽናሕ፡ ብ26 ሰነ 2013 ኣብ ሙሉE መስርሕ ክሳተፉ ዝጸንሑ ወከልቲ
ውድባት፣ ኣገደስቲ ሃገራውያን ውልቀ-ሰባትን ሙሁራትን፣ ከምU’ውን Eድመ ዝተገበረሎም
መሓዙት ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ ኣብ ዝተረኽቡሉ፡ ብክብ ዝበለ ስነ-ስርዓት ጽምብል ተዛዚሙ፡፡

6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ፡ ኣብ ስሩE Eዮታቱ ዓለማዊ፣ ዞባውን ከባብያውን ኩነታት፡ ከም ኣጀንዳ
ኣልIሉ ኣብ ደሞክራስያዊ ቃልስና ዘለዎም ጽልዋ ብEምቆትን ብስፍሓትን ገምገመ። ህሉው ሃገራዊ
ኩነታትና ብዝምልከት ድማ፡ ኩነታት ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፣ ኩነታት ህዝብታትናን ሓይሊ
ተቓውሞን ብደቒቅ ንዝቀረበሉ መጽናEታዊ ጽሑፍ መበገሲ ብምግባር፡ ብEምቖትን ብስፍሓትን
ተመያየጠ። ጉባኤ፡• ሕቶ ምሕዝነትን ሓድነትን ሓይልታት ተቓውሞ ብሓፈሻ፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብቐዳምነት
ካብ ሓደጋ ብርሰት ብዘተኣማምን ንምድሓን፡ ኣድላይነት፡ ሰፊሕ ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር፣ ሰፊሕ
ዲሞክራስያዊ ግንባርን ሕቶ ሓድነትን ድማ ብፍላይ፡
• መንEሰያት ኤርትራ ህዝብን ሃገርን ኣብ ምድሓንን ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ምርግጋጽን
ዘለዎም ተራ ኣብ ጸብጽብ ብምEታው Eጃሞም ንምEዛዝ ክካይድ ብዛEባ ዝግባE ጻEሪር፡
ድሆታቱን ቅኑE ኣንፈት ቃልስን
• ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ንምውጋድ ክንክተሎ ብዛEባ ዝግባE ዝተመረጸ ኣገባብ ቃልሲ፡
• ኩነታት ነባራትን ሓደስትን ስደተኛታት ኤርትራውያንን ዘሕልፉዎ ዘለዉ ዘስቅቕ ሂወትን
ክግበረሎም ብዛEባ ዝግባE ቱኽረትን ብዝምከት…..ወዘተ

ኣብ ዝብሉ ኣጀንዳታት 6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ ፍሉይ ቱኽረት ሂቡ ዓሚቕ ክትዓትን
ደሞክራሲያዊ ዘተን ድሕሪ ምክያድ፡ ካብ ዘካየዶም ሰፋሕቲ ገምጋማት ብምብጋስ ቀዳምነታት

መድረኻዊ Eማማቱ ኣነጺሩ፡፡ በዚ መሰረት “ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ” ከም ቀዳማይ መድረኻዊ
EላምU ዝሰርE ኣሳታፍ ንብሄራውን ሃይማኖታውን ብዙሕነታዊ ክውንነት ኤርትራ ኣብ ግምት
ዘEተወ ዝተነጸረ ኣንፈት ቃልሲ ኣቀሚጡ፡፡ ብተወሳኺ ከም ውድብ፡ ኣብ ቀዳማይ መድረኻዊ ቃልሲ
ዝክተሎም Eስትራቴጂን ስልትን ሓንጺጹ፡፡
6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ፡ ነዚ መድረኽዊ Eማም’ዚ ቀዳምነት ዝሰርE ድሕሪ ውድቀት ስርዓት
ህግደፍ ድማ መሰረታዊ ለውጢ ንምርግጋጽን ኣብ ፍቶታዊ ሓድነት ብሄራት ኤርትራ ዝምስረት
ቀጻልነትን ስሙር ኤርትራዊ ሃገራወትን ንምውሓስ ዘክEሎ፣ ኣብ ፖለቲካዊ፤ ማሕበረ-ቁጠባው፤
ባህላውን ዲግሎማስያውን ዓውድታት ብዘተኣማምን ረብሓ ሓፋሽ ህዝብታት ኤርትራ ዘረግግጽ
ምEቡልን ደሞክራሲያውን ፕሮግራማት ብምሕንጻጽ ብሙሉE ድምጺ ጉባኤተኛታት ጸዲቑ፡፡

6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ ኣብ ሙሉE መስርሕ Eዮታቱ ካብ ዘካየዶ ዓሚቕን ብሱልን ፖለቲካዊ
ገምጋም ብምብጋስ፡ ንዝሓንጸጾ ህዝባዊ ፖለቲካዊ መደብ-Eዮ ከም ውድብ በኣረኣEያን ተግባርን
ተጠሚሩ ብሓደ ውድባዊ ፖለቲካዊ ሳንቡE ከስተንፍሰሉ ዘክEሎ፡ ንመዓልታዊ ንጥፈታት’ቲ ውድብ
ዝግርሕ ደሞክራሲያዊ ሕገ-ህንጻ፡ ጉባኤተኛ ንዝቀረበሉ ንድፊ መሰረት ብምግባር ንምጽፋፉ፡
ተመያይጡ፣ ተካቲU፣ ኣብ መወዳEታ ድማ ብሙሉE-ድምጺ ኣጽዲቕዎ፡፡
ነዚ ብሙሉE ድምጺ 6ይ ውድባዊ ጉባኤ
ሰደግኤ ዝጸደቐ፡ ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ
መደብ-Eዮ፣
ደሞክራሲያዊ
ሕገ-ህንጻ፣
ፖለቲካዊ ውሳኔታት፣ Eስትራቴጂን ስልትን
ዘተግብር፡ ብ25 ሰነ 2013 ኣጋ ምሸት
ቅድሚ ስርሑ ምዝዝሙ፡ ኣብ ሙሉE
መስርሑ ካብ ዝተሳተፉ መሓዙት ፖሎቲካዊ
ውድባትን ሙሁራትን ብዝቆመት ኣማራጺት
ሽማግለ Eናተመርሐ መስርሕ ዲሞክራስያዊ
ምርጫ ብብቕዓት ብምስልሳል፡ ምርጫ
ኣባላት ማ/ሽማግለን ቁጽጽር ኮምሽንን ተኻይዱ ብዓወት ተዛዘሙ’ዩ።

6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ፡ ኣብ ንቑሕን
ሰፊሕን ተሳትፎ ተወከልቲ ጉባኤ ሰደግኤ፣ ኣብ
ሙሉE መስርሕ ጉባኤ ዝተሳተፉ መሓዙት
ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ኤስደለ፣ ደምሓኩኤ፣
ደምሳኤ፣
ሰደተኤ፣
ወከልቲ
ስምረት
መንEሰያት ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር፣
ኣገደስቲ
ውልቀ-ሰባትን
ሙሁራትን
ኩሉ
ጸዓታት ፈሲስዎ Eኩብ-ድምር ናይ ኩሎም
ጻEርት፡ ኣብ ታሪኻዊ መድረኽ ብታሪኻዊ
ውሳኔታት ተጸንቢሉ ብዓወት ክዛዘም በቒE’ዩ፡፡

ንጽባሒቱ፡ 26 ሰነ 2013 ኣብ ሙሉE መስርሕ ጉባኤ ዝተሳተፉ፡ መሓዙት ፖለቲካዊ ውድባት
ኤስደለ፣ ደምሓኩኤ፣ ደምሓሳኤ፣ ሰደተኤ ወከልቲ ስምረት መንEሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር፣
ኣገደስቲ ውልቀ-ሰባትን ሙሁራትን ኣብ ዝተረኽቡሉ፤ Eድመ ዝተገብረሎ ኣባላት ፖ/ቤ/ጽ ኤርትራዊ
ደሞክራሲያዊ ኪዳን ኣብ ዝተሳተፉሉ መድረኽ፡ ብጉጅለ ባህሊ-ኣሌክስ ዝተሰነየ ጽንብል መዛዘሚ 6ይ
ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ ብክብ ዝበለ ስነ-ስርዓት ተጸንቢሉ፡፡

ኣብቲ

ስነ-ስርዓት

ሓጎሰኩም

ዝተረኸቡ

መልEኽትታቶም

መሓዙት

ውድባት

ኣመሓላሊፎም፡፡

EንቛE
ፖለቲካዊ

ውሳኔታት 6ይ ውድባዊ ጉባኤ ተነቢቡ፡፡ ጉጅለ ባህሊ ኣሌክስባንድ ድማ ነቲ ስነ-ስርዓት ዘማEግ፡ ንሕብረ-ብሄራዊ ብዙሕነታዊ
ኣካውና ህዝብታት ኤርትራ ዘንጸባርቕ፡ ሰውራውን ባህላውን
ዜማታት ብምቕራብ ፍሉይ ግርማ ኣሊሳቶ፡፡

ንጽባሒቱ፡ Eለት 27 ሰነ 2013 ድማ ኣብ ቤ/ጽ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/ ኣብ
6ይ ውድባዊ ጉባኤ ዝተመርጹ ኣባል ማEከላይ ሽማግለን ቁጽጽር ኮምሽንን ብሓባር ዝተረኽቡሉ፡
ብፕረዝዲየም 6ይ ውድባዊ ጉባኤ ዝምራሕ ሓባራዊ ኣኼባ ተኻይዱ፡፡ Eዚ ኣኼባ’ዚ 1ይ ስሩE ኣኼባ
ማ/ሽማግለ ሰደግኤ ኮይኑ፡ ኣጀንድU ናይ ሓደ ዓመት መደብ ስራሕ ንምሕንጻጽን ኣባላት ፖ/ቤ/ጽ
ንምምራጽን ዝዓለመ’ዩ፡፡

ድሕሪ ናይ ሓደ መዓልትን ፈረቓን ኣኼብU ድማ፡ ኣብ ክሊ ፖለቲካዊ ውሳኔታት 6ይ ውድባዊ
ጉባኤ ዓመታዊ መደብ ስራሕ ብምንጻር ኣቦ-መንበር ውድብን ምክትልን ከምU’ውን ኣባላት ፖለቲካዊ
ቤት ጽሕፈት ብምምራጽ 1ይ ስሩE ኣኼባ ማ/ሽማግለ ብዓወት ተዛዚሙ፡፡
ሽማግለ ዜናን ስነዳን
6ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ
28 ሰነ 2013

