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ዞባዊ-ጉባኤ ሰደግኤ ሰሜን ኣሜሪካ ብዓወት ተዛዚሙ
ብ27 ጥቅምቲ 2013 ኣባላት ሰደግኤ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ፡ ብቴሌ-ኮንፈረስ ብቐጥታ ዝተሳተፉዎ ዞባዊ ጉባኤ
ተሰላሲሉ። ዞባዊ ጉባኤ ዝተኻየደሉ ኩነታት ክረአ እንከሎ፡ ብሓደ ሸነኽ፡ ብሰንኪ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡
ሃገሮምን ህዝቦምን ንድሕሪት ገዲፎም ዝተሰደዱ፡ ህጻውንቲ፡ ጥኑሳትን ኣደታትን ዝርከቡዎም ኤርትራውያን
ወገናትና፡ ናብ ዝሓሰቡዎ ከይበጽሑ፡ ኣብ ባሕሪ መዲተራንያን 'ደሴት ላምፐዱዛ'፡
ብጅምላ ብዘሰቕቕ
ብምህላቖም፡ ኣብ መላእ ህዝብታትና ዝፈጠሮ ዓሚቕ ሓዘን ዝወለዶ መሪር ቑጠዐ ኣብ ዝጓሃሃረሉ ዘሎ እዋን
እዩ። በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ፡ ኣብ 6ይ-ውድባዊ ጉባኤና ብታሪኻዊ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ተጸምቢልና ኣብ
ዝወጻናሉ ጽባሕ፡ ዝተጋብአ ብምዃኑ፡ ፍሉይን ከቢድን ታሪኻዊ ሓላፍነት ዝተሸከመ ጉባኤ እዩ።
ኣብ መኽፈቲ ዞባዊ ጉባኤ፡ ኣቦ-መንበር ኣሰናዳኢት ሽማግለ ብጻይ ኢዮብ ተኽሉ ናይ እንቋዕ ደሓን መጻኹም
ሓጺር መልእኽቱ ድሕሪ ምቕራብ፡ ብፖ/ቤ/ጽ ሰደግኤ ናብ ዞባዊ ጉባኤ ዝተላእከ መልእኽቲ ከቕርብ፡ ንብጻይ
ካሕሳይ ጉፍላ፡ ም/ኣቦ-መንበርን ሓላፊ ወጻኢ ጉዳያት ሰደግኤን ዕድል ሃቦ፡፡ ብጻይ ካሕሳይ ጉፍላ፡ ኣብ ዘቕረቦ
መልእኽቲ፡ ዞባዊ ጉባኤ ዝካየደሉ ዘሎ ፍሉይ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ብምግላጽ፡ ጉባኤ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ተሰኪሙዎ
ዘሎ ረዚን ሓላፍነት ገሊጹ፡፡ ኣስዒቡ ድማ ታሪኻዊ 6ይ ውድባዊ ጉባኤና ዝተኻየደሉ መስርሕ፣ ኣብ ጉባኤ
ዝተሓንጸጹ ፖለቲካዊ ውሳኔታት፣ ድሕሪ ዕዉት ጉባኤና ዝተሰላሰሉ ምዱብ ኣኼባታት መሪሕነታት፣ ኣብ 6ይ
ውድባዊ ጉባኤ ዝተመርጸ ሓድሽ መሪሕነት፡ ንፖሎቲካዊ
ውሳኔታትና ኣብ ሙሉእ ተረድኦን ዕግበትን
ዝተመስረተ ናይ ኣረኣእያን ተግባርን ሓድነት ንምርግጋጽ ዝተኻየዱ ጻዕርታትን ውጽኢቶምን ብዝምልከት
ሰፊሕ መብርሂ ኣቕሪበ፡፡ ብተወሳኺ ኣፈጻጽማ መደባት ኣርባዕተ ወርሒ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ብዝምልከት፡
ኣብቶም ወሰንቲ ዕማማት፡ ዝርዝራዊ መግለጺ ኣቕረበ፡፡ ኣብ መደምደምታ ዞባ ኣሜሪካ ንውድባዊ መደባት ኣብ
ምዕዋት ታሪኻዊ ጉቡኡ ክፍጽም ጻውዒት ብምቕራብ፡ መልእኽቱ ዛዘመ፡፡
ድሕሪ’ዚ፡ ኣቦ-መንበር ሰክረታርያ ዞባዊ ጉባኤ ብምዃን መድረኽ ዝመርሕ ዝነበረ፡ ብጻይ እዮብ ተኽሉ፡ ንኣቦመንበር ውድብ ብጻይ ብርሃነ የማነ(ሃንጀማ) ሓጺር ቃል ከስምዕ ዕድል ሂቡዎ፡፡ ብጻይ ብርሃነ ድማ፡ ተወሳኺ
ሓሳብ ብምቕራብ፡ ኣብ'ዚ ጉባኤ’ዚ ክለዓሉ ዝኽእሉ ሕቶታት፣ መብርሂ ዘድልዮም ርእይቶታት፡ ኣባላት
ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ምላሽ ክህቡሎም ድሉዋት ምህላዎም ብምርግጋጽ፡ መደርኡ ዛዘመ፡፡
ተሳተፍቲ
መዳያትን
ረኺቦም፡፡
ኣጋይሽን፡

ኣባላት ዞባዊ ጉባኤን ዕዱማት ኣጋይሽን፡ ዝመሰሎም ሕቶታትን ዝያዳ መብርሂ ዝደልዩሎም
ብነጻነት፣ ግሉጽነትን ብምልዓል፡ ካብ ዕዱማት ኣባላት ፖ/ቤ/ጽ ዝርዝር መልስን መብርሂታትን
ኣብ'ቶም ዝተለዓሉ ሕቶታት እኹልን ግቡእን መልሲ ዝረኸቡ ኣባላት ዞባዊ ጉባኤን ዕዱማት
ከምዚ ዓይነት መድረኻት ብቐጻሊ ክዳሎ፡ ለበዋታት ኣቕሪቦም፡፡

ብምቕጻል፡ ናይ 3 ዓመት ጸብጻብን መብርህን ዞባ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፡ ብኣባላት ዞባዊ ሽማግለ፡
ብጻይ ዘወንጌል ኪዳነ፣ ብጻይ ተስፋይ ገ/ኣምላኽ(ወዲ-ቀሽ)ን ብጻይ ሚኪኤል ድራርን ቀሪቡ፡፡ ኣብ’ዚ ጸብጻብ’ዚ፡
ዞባ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፡ ኣብ ዝሓለፉ 3-ዓመታት ዝነበሩዎ ሓያል ጎንታትን ዝጸንሕዎ ሕጽረታትን
ብዘይምንሓፍ ነቐፌታዊ ገምጋም ኣካየደ፡፡ ኣብ ንጥፈታቱ ዝገጠምዎ ብድሆታት ብምልላይ፡ ናይ መፍትሒ
ኣንፈት ዘነጸረ ዞባዊ ጉባኤ እዩ። ኣባላት ዞባዊ ሽማግለ ዝነበሩ ዘቕረቡዎ ጸብጻብ መሰረት ብምግባር፡ ተሳተፍቲ
ጉባኤ ክዝትይሉ መድረኽ ተኸፊቱ። በዚ መሰረት ድማ፡ ግዜ ተዋሂቡዎ ነቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ገምገሙ፡፡ ኣብ’ዚ
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ጉባኤ'ዚ መዓልታዊ ንጥፈታት እቲ ዞባ ኣብ ምምራሕን ምውህሃድን ቀጥታዊ ተሳትፎ ዝነበሮም ኣባላት
ማ/ሽማግለን ፖ/ቤ/ጽን፡ ኣብ ምዕሟቕ ዞባዊ ገምጋም ኣወንታዊ ተራ ከም ዝነበሮም ተፈሊጡ፡፡
ኣብ መወዳእታ፡ ዞባዊ ጉባኤ ሰሜን ኣሜሪካ፡ ንዝቕጽል ሓደ ዓመት ነቲ ዞባ፡ ክመርሑ ብሕጸ ካብ ዝተወዳደሩ
9 ኣባላት ዞባ፡ 5 ሙሉኣትን 2 ተጠባበቕትን ኣባላት ዞባዊ ሽማግለ ብግሉጽን ዲሞክራስያውን ኣገባብ መረጹ።
ኣብ መወዳእታ 2 ኣባላት ዞባዊ ቁጽጽር ኮምሽን ብምምራጽ፡ ኣባላት ዞባዊ ሽማግለ፡ ኣብ ውሽጦም ዘድሊ
ስርርዕ ኣካይዶም፡ መጻኢ መደባት ብምሕንጻጽ፡ ንኣባላት ውድብ ክሕብሩ መተሓሳሰቢ ብምምሕልላፍ፡ ዞባዊ
ጉባኤ ሰሜን ኣሜሪካ ብዓወት ምዝዛሙ፡ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ፡፡
28 ጥቅምቲ 2013
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህል
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/
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