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     ማእከላይ ሽማግለ ስደግኤ፡ 1ይ- ስሩዕ ኣኼባ ኣካይዱ፡ 09/ መስከረም/ 2018 

 

ካብ 18- 20/ August/ 2018 ኣብ ባይታ ጎነጻዊ ኣገባብ ቓልሲ ዘካይዳ ኣርባዕተ (4) ውድባት 

ሓድነታዊ ጉባኤ ኣካይደን። ጉባኤኛ ኣብ ቕዋም ንጹር ራእይን መትከላትን ኣስፊሩ። ኣብ ኩሉ መዳያት 

ናይ ርሑቕን ቐረባን እስትራተጂካዊ ዕላማን ናይ ኣፈጻጽማ ኣገባቡን ኣጽዲቑ። ሓድነታዊ ጉባኤ ንኣብ 

ባይታ ዝርከቡ ሰራዊት ሓርነት ብፍላይ ዝምችእ ሓዲሽ ምምሕዳራዊ ቕርጽን ኣቛዉማን ወሲኑ። 

ጉባኤኛ ንጉዳይ ሓድነት ከም ወሳኒ ሃገራዊ ሕቶ ዓቢ ኣተኩሮ ሂቡ ብዕምቖት ገምጊሙ፡ ንጹር ናይ 

ሓድነት ፖሊሲ ሓንጺጹ ሓዲሽ ኣርማ እዉን ኣጽዲቑ። መጸውዒ ስም “ ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር 

ኤርትራ”  ዝብል ስም ክቕጽል ፍሉይ ኣገዳስነት ከምዘለዎ ገምጊሙ ኣጽዲቑዎ።  
 

ጉባኤኛ ኣብ መወዳእታ ዕስራን ሸዓተ (27)ኣባላት ዘለዋ ማእከላይ ሽማግለ መሪጹ። እቶም ዓሰርተ 

ትሽዓተ (19) ማእከላይ ሽማግለ ሓደስቲ ኮይኖም መብዛሕትኦም መንእሰያት እዮም። ሾመንተ (8) 

ነባራት ማእከላይ ሽማግለ እዉን ደጊሞም ተመሪጾም። ስለዚ ጉባኤኛ ንመሪሕነቱ ፍሉይ ሓላፍነትን 

ሕድርን  ኣሰኪሙዎ።   
 

ብዕለት 01- 03/ መስከረም/ 2018 ናይ ማእከላይ ሽማግለ 1ይ - ስሩዕ ኣኼባ ኣካይዱ፡ ኣብ 

ሓድነታዊ ጉባኤ ዝነበሩ ደሞክራስያዊ መስርሕ ጉባኤን ውሳኔታቱን ገምጊሙ። ማእከላይ ሽማግለ 

ስደግኤ ብጉባኤ ንዝተሰከሞ ሕድሪ መሰረት ገይሩ ሸውዓተ (7) ኣባላት ዘለዋ ፈጻሚት ኣካል መሪጹ። 

ካብኦም እቶም ሓሙሽተ (5) ፈጸምቲ ኣካል እዉን ሓደስቲ መሪሕነት እዮም። ብተወሳኺ ስደግኤ ናይ 

ኣቦ ወንበርን ምክትል ኣቦ ወንበርን ሓዲሽ ምቕይያር ገይሩ ኣሎ። 
 

ኣብ 1ይ - ስሩዕ ኣኼባ፡ ማእከላይ ሽማግለ ተመያይጡ ካብ ዘጽደቖ ካልእ ውሳኔ፡ ንዞባዊ ምምሕዳር 

ዳግመ ውደባ ገይሩ ሓደስቲ መሪሕነት ዞባታት መዚዙ ኣሎ። 1ይ - ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ 

ብኣጠቓላሊ፡ ንሓዲሽ ቕርጽን ኣወዳድባን፡ ናይ ስራሕ ቦታን ኣመዳድባ ሓለፍትን ወሲኑ። ስለዚ 

ብሓድነታዊ ጉባኤ ዝተሰከሞ ሕድሪ ዕማማቱ ብግቡእ መታን ክፍጽም፡ Collective Leadership 

ብሓባራዊ መሪሕነት ናይ ሓባር ውሳኔ ከረጋግጽ፡ ምምኻርን ናይ ስራሕ ምትሕግጋዝን ባህርያት 

ምህናጽ፡ ኣብ ስራሕ ዝበለጸ ውጽኢትን ኣድማዕነትን ከምዝህልዎ ኣስሚሩሉ።  
 

ክፍሊ ዜናን ሓበሬታን፡ ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ United Eritrean Democratic 
Front  

Email: uedf2012@gmail.com  
Facebook: uedf  

ዕለት፡ 09/ September/ 2018 
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