መርሃ ግብሪ ን2ይ ጉባኤ ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ
መእተዊ፡
ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ ካብ ዝምስረት ኣትሒዙ ክሓልፎ ብዝጸነሐ ሓርጎጽጎጽ ክሳብ ሕጂ 2ይጉባኤኡ ከስላስል
ኣይብቐዕን።ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ ኣብ ደውታ ጥራሕ ዘይኮነ ጸኒሑ ኣብ ውሽጢ ኣባላት ውድባቱን መሻርኽቲ
ኣካላቱ ዝኹኑ በርጌሳዊ ማሐብራትን ተፈጢሩ ዝጸንሕ ናይ ኣርኣእያ ጋግን ዘይምትእምማንን ዓሚቕ
ብምንባሩ ካብዚ ንዝምንጪ ፍልልያት ትካላትን ማሓውራትን ባይቶና ምምሕዳር ሲኢኖም ካብ ሰራሕ
ወጻኢ ኮይኖም ብምጽነሖም ባይቶና ኣብ ንቡር ኩንታት ኣይነበረን። ኤ/ሃ/ባደ/ለ ካብ ዝኣተዎ ደውታ
ወጽዩ ንዝተለሞ ሸቶ ክወቅዕ ኩሉ ድላይ ለወጢ ብርቱዕ ጻዕርታት ከካይድ ጸኒሑን ኣሎን። ብፍላይ
ፖለቲካዊ ውድባት ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ ንነዊሕ ግዜ ከካይድዎ ዝጸንሑ ዘተን ልዝብን ብ18ተ ውድባት ምርድዳእ
ኣብ መደምደምታ በጺሑ፤ ብተወሳኺ ኣብ ኩልን ዞባታት ዝርከቡ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ዘመናዊ ናይ ርክብ
መሳለጥያታት ብምጥቃም ውሽጣዊ ጸገማት ባይቶ ንምፍታሕ፤ከመኡ’ወን ኣብ ዓለምናን ከባቢናን
ዝኽስቱ ዝልዎ ጅኦ ፖለቲካዊ ምዕባለታተን ምቅይያራትን ንምርኣይን ንድምበ ደልይቲ ደሞክራሲያዊ
ለውጥን ፍትሕን ኤርትራ ዘዕርፎ ጽልዋ ንምግምጋምን ብርክት ዝበሎ ኣኼባታት ከካይዱ ጸኒሖም እዮም።
ካብዚ ባይቶ ንምድሓን ኩሉ መሻርኽቲ ኣካላት
ከካየዱ ዝጸነሕ ጻዕርታት ብምብጋስ፤ መሪሕነት ባይቶ 2ይ ጉባኤ ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ ንምክያድ ይሓይሽ እዩ ኢሉ
ዘቕረቦ መፍትሒ ሓሳብ ብኣብዝሓ ድምጺ ኣባላት ባይቶ ተቐባልንት ስለዝረኸበ ትካላት ባይቶ ናብ ንቡር
ቦቶኦም ክመለሱ ተወሲኑ እዩ። ብተወሳኺ ባይቶና ካብ ዝጸነሖ ዘይንቡር ኩነታት ወጺኡ ናብ ንቡር ቦታኡ
ተመሊሱ ዕዮታቱ ብብቕዓትን ብህጹጽን ከሳልጥ መታን ነዚ ሕጂ ዘለዎ ኣቃውማ ዝምጥን፤ ወድዓውን
ብዓልቤታውን ኩንታት ኣብ ግምት ዘእትወ ምትዕርራይ ክግብር ብኣባላት ባይቶ ተወሲኑ ኣሎ። ባየቶና
ካብዚ ዘለዎ ዘይንቡር ኩንታት ወጺኡ ናብ ንቡር ቦታኡ ክምለስን ንሕግታት ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ ብዘይጻረር
መንግዲ ገለ-ገለ ምትዕርራይ ክግበር ብምርድዳእ ኣባላት ባይቶ ትውሲኑ እዩ።

በዚ መሰረት፦
1.ካብ ህልዋት ኣባላተ ፈጻመን ኣሳናዳኢት ሽማግለ ሓደ
ቲመ ምቛምን ኣብ ሓደ ክቢ ጠረጴዛ ክሰርሑ ምግባር።
2.ቲም ፈጻመን ኣሳናዳኢት ሽማግለ ምስ ኣዋሃሃዲት
ሽማግለ ፖለቲካዊ ወድባት ብምምኽኻርን ምትሕግጋዝን ብሓደ ክሰርሑ ምግባር።
3.ኣቦ መንብር ባይቶ ንመስርሕ ጉባኤ
ይ
ክከታትል ክቆጻጸርን ብምግባር ናብ ዕውት 2 ጉባኤ የብጻሕ።
እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ሰለስተ ኣካላት ንሕጋዊ ሓላፍነቶምን ሕግታት ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለን ብዘይዳፋእ
መንገዲ ተሓጋጊዞም ናብ ዕውት 2ይ ጉባኤ ከብጽሑ፤ ስረሖም ብወግዒ ካብ ነሓስ 13/2018 ክጅምሩ ተወሲኑ
ኣሎ።

ብመስረት ውሳነ ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ ንዝትገበረ ምትዕርራይ ኣብ ግምት ብምእታው ቲም ፈጻምን ኣሳናዳኢት
ሽማግለ ንጉባኤ ክንበጽሕ ዘኽእል ናይ ስራሕ መርሃ ግበር ከም ዝስዕብ ተዳልዩ ኣሎ፤

ብቲም ፈጻምን ኣሰናዳኢት ሽምግለን ዝተተለመ ናይ ስራሕ ምርሃ ግብር ዝስዕብ እዩ።
ዕላማ፦ 2ይ ጉባኤ ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ ክሳብ ናይ’ዚ ዓመት’ዚ መወዳእታ ክጋባእ ምዕያይ።
ኣታሃላልዋ ኣባላት ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝተዘርገሕ ብምዃኑ ምስ’ዚ ሕጂ ዘለና
ጭቡጥ ኩሉ-መዳያዊ ዓቕምን ኩነታት ዞባናን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ሓደ
ቦታን ብሓደ
ግዜን ጉባኤ ምክያድ ስለ ዘይጥዕምን ዝኸብድን። ብተወሳኺ’ውን ኣብ መላእ ዓለም ፋሕ ኢሉ
ንዝርክብ ኣባል ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለን ኩሉ ደላይ ደሞክራሲያዊ ለውጥን ፍትሕን ተሳትፉ ንምዕዛዝ
ክባሃል ኣብ ክልተ መድረኻት ኣብ ዝተፈላልይ ግዜን ጉባኤ ንምክያድ ንግደድ።

1.1 እቲ 1ይመድረኽ ንብሎ ኣብ ዞባታት ዝካይድ ዞባዊ ኮንፍረንስ(ጉባኤ) ይኽውን።
1,2 እቲ 2ይመድርኽ ንብሎ ፍቓድኛ ብዝኾኑ ኣባላት ባይቶ፣ ካብ ዞባዊ ጉባኤ ዝተውከሉ
ጉባእኛታትን ካልኦት ካብ ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ ወጻኢ ዝጸንሑ ሓይልታትን ዝጋባእ መዛዝሚ ጉባኤ
ይኽወን።
ዕማም ቲም ፈጻምን ኣሳናዳኢት ሽማግለ
1.ቲም ፈጻምን ኣሳናዳኢት ሽማግለ ንኹሉ ንጥፍታት ባይቶ ክሳብ ምዕዋት 2ይ ጉባኤ ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ
የዋሃህድን ይመርሕን።
2. ኩሎም ስነዳት ጉባኤ ኣጻፊፉ ክሳብ 23 መስከረም 2018 ንዞባታት የውርድ ኣፍጻጽሞኦም ይከታተል።
3.ምቛም ዞባታትን ዞባዊ ሽማግለን ክሳብ 21 መስከርም 2018 ምዝዛሙም የረጋግጽ፡ ንጥፈታት ዞባ
ይከታትል።
4.ምስ መሪሕነት ባይቶ ዘሎ ምዕባለታት ይውኻኽስ፣ይመኻኽር፣ጸብጻብ የቕርብ።
5.ምስ ኣዋሃሃዲት ሽማግለ ፖለቲካዊ ወድባት ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ ዘሎ ምዕባለታት ይውኻኽስ፣ይመኻኽርን
ኣድላይ ናይ ስራሕ መደባት ይሰርዕ ብሓባር የወሃህድ ኣፈጻጽመኦም ይከታተል ።
6. ካብ ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ ወጻኢ ምስ ዘለው ፖለቲካዊ ወድባት በርጌሳዊ ማሕበራት፣ ኣገደስቲ ውልቀ ሰባት
ብምርኻብ ኣብ2ይ ጉባኤ ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ ክሳተፉን ክተሓጋግዙን ኩንታት የጣዓዓም።
7. ዲፕሎማስያዊ ርክባት ብምክያድ ኩሉ መዳያዊ ድጋፍ ን2ይ ጉባኤ ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ ዘደሊ ይእክብ።

ምቛም ዞባዊ ሽማግለ
1.ካብ ኣባላት ባይቶ ናይ ዞባ ሽማግለ ንምምራጽ ዘዋሃሃድ ሓላፍነት ዝስክም ሓደ ኣባል ክሳብ 3 መስከረም
2018፡ ብሰለስተ ኣካላት ይምዝዘ ሰለስተ ኣካላት ማለት 1.ቲም ፈጻምን ኣሳናዳኢት ሽማግለ፣2.ኣዋሃሃዲት
ሽማግለ ፖለቲካዊ ወደባት፣3.ኣቦ መንብር ባይቶ ማለት ኢዮም።
2.ነፍስ ወክፍ ዞባ ካብ3ተ ዘይውሕዱ ካብ5ተዘይበዝሑ ካብ ኣባላት ባይቶ ናይ ዞባ ሽማግለ፡ ክሳብ 21 መስከረም
ይመርጹ።

3.ነፍስ ወከፍ ዞባ ብዝተፈላልይ ዘይብቑዑ ምኽንያት ክሳብ 21 መስከረም 2018 ወይ ንመረጻ ከውሃህድ
ንዘትመዘዘ ውልቀ ስብ ሓላፍንት ካብ ዝትዋህበሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ 3ተሰሙን ኣብ ዘሎ ግዜ ናይ ዞብ
ሽማግለ ክትመርጽ እንተ ዘይብቒዓ እቶም ኣብ ቁጽሪ 2ተዝተጠቕሱ ሰለስተ ኣካላት ነቲ ዞባ ዝመርሑን
ዘዋሃህዱን ናይ ዞባ ሽማግለ ይመዙ።
4.ኩሎም ዞባታት ክሳብ 15 ታሕሳስ 2018 ዞባዊ ጉባኤኣኦም ክዛዝሙ ይግባእ።
ዞባዊ ሽማግለ ብዝስዕብ ሓላፍነት የቑሙዋ
1. ኣቦ መንበር ዞባዊ ሽማግለ
2.ናይ ጎስጒስን ሓበሬታን ህዝባዊ ጉዳያትን ሽማግለ
3.ናይ ሎጅስቲክን ፋይናንስን ሽማግለ።
ካብ 3ተሽማግለ ንላዕሊ ዝመርጹ ዞባታት ከከም ኣድላይነቱ ኣብ ዞባዊ ሽማግለ ይምድብዎም። ዞባታት ምስ
ኣካውኑኦም ብዝጥዕም መንግዲ ጨናፍርን ዓንኬላትን የቑሙ።

ዕማም ዞባዊ ሽማግለ
ዞባዊ ሽማግለ ከም ሓደ ቲም ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ትዓይ ኮይና ንኹሉ ንጥፈታት ዞባ ተዋሃህድን ትከታትልን
እያ።ካብ ቲም ፈጻምን ኣሳናዳኢትን ሽማግለን ዝውርደላ መምርሕታት ተተግብርን ጸብጻባ ድማ ኣብ
ጉብእ እዋኑ ተማሓላልፍ።
1.ኣቦ ወንበር ዞባ ንኽሉ ንጥፍታት ዞባ ይምርሕን የዋሃህድን፣ምስ ቲምፈጻምን ኣሳናዳኢትን
ሽማግለ ብምምኽኻር ይዓይ ጸብጻቡ ድማ ኣብ ጉብእ እዋኑ የማሓላልፍ፣ ኣብ ዞባታት ዘድሊ
ዲፕሎማስያዊ ርክባት ብውክልና ቲም ፈጻምን ኣሳናዳኢት ሽማግለን የካይድ።
2. .ናይ ጎስጒስን ሓበሬታን ህዝባዊ ጉዳያትን ሽማግለ ኣብ ዞባታት ዝካይድ ጎስጒስን ሓበሬታን ህዝባዊ
ጉዳያትን ይመርሕን ይከታትልን፣ከክም ኣድላይንቱ ኣብ ዞባታት ምቖም ጨንፈርን ዓንኬላትን
ይክታተል።
3. .ናይ ሎጅስቲክን ፋይናንስን ሽማግለ ንንጠፈታት ዞባ ዝድሊ ሎጅስቲካውን ፋይናንሳውን ቀርብ ከማላእ
ይዓይ፣ንጉባኤ ምሳለጥን ንኹሉ ምዳያዊ ንጥፈታት ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ ዘገለግል ንዋታውን ፋይናንሳውን ሓገዝ
ብመልክዕ ወፍያ ይኹን ወርሓዊ ውጺኢት ክእከብ ይዓይ።

N.B. ዝርዝር ናይ ስራሕ መምርሒ ብዛዕባ ኣቃውማ ዞባን ዕማም ዞባ ሽማግለን ብቲም ፈጻምን
ኣሳናዳኢትን ሽማግለን ተዳልዩ ነንዝምልክቶ ኣካል ክዝርጋሕ እዩ።
ቲም ፈጻምን ኣሳናዳኢትን ሽማግለ

30 ነሓሰ 2018

