
ዕላዊ መግለጺ መሪሕነትን መሰረታትን ስደግኤ

ወግዓዊ ውዱባዊ መግለጺ ስሙር ደሞክራስያዊ
ግምባር ኤርትራ
ዕለት- 02-02-2019

መግለጺ ስሙር ደሞክራያዊ ግምባር ኤርትራ
ስሙር ደሞክራስያዊ ግምባር ኤርትራ ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ ኣብ
ውሽጡ  ክፍጸሙ ዝጸንሑ፡ ጸረ ለውጥን ጸረ ቃልስን ኣዕነውቲ
ምንቅስቓስ፡ ብዝግባእ  ብምጽናዕን ብምክትታልን  ዘየሻሙን
ኣራምን ውሳነ ወሲዱ ኣሎ።  ነቶም ጠንቅን ተሓተትን ዝበሎም



ናይ ምስጓግ ውሳነ ዝወሰደሎም ድማ ኣቦ መንበር ዝርከቦም
ኣርባዕተ (4) ኣባላት መሪሕነት ካብ ውዱብ  ስሙር ደሞክራስያዊ
ግምባር ኤርትራ ሰጒጉዎም ኣሎ።
          እዞም ካብ ውዱብ ስደግኤ ብኣሉታውን ኣዕናውን  ጸረ
መትከልን ዕላማን ውዱብና ብፍላይ፡ ብሓፈሻ ድማ ኣንጻር ናይ
ለውጢ መስርሕ ክንቀሳቐሱ ዝጸንሑ እሞ ብምክትታል ናይ
መሰረታትን መሪሕነትን ውዱብና  ስደግኤ ከምኡ'ውን ብናይ
ሓባር ውሳነ  ዝተሰጎጉ  ሰለስተ (3) ኣባላት ፈጸምትን ሓደ
(1 )ኣባል ማእከላይ ሽማግለን ገለ ካብቶም ዝፈጸምዎም ናይ
ዕንወት ስራሓት ብሕጽር ብዝበለ ንምጥቃስ ነዚዝስዕብ ይመስል።
1. ጉዳይ ተቓላሳይ ብጻይና ኣባል ስ፡ደ፡ግ፡ኤ የማነ ሃብታኣብ።
2. ሓሶትን  ኣዕናዊ ጸለመን  ኣብ ልዕሊ  ቅኑዓት ተቓለስቲ።
3. ስርቅን ምድንጋርን ንብረትን ገንዘብን ውዱብ።
4. ብስርዒታዊ ቅርጻን መትከልን ዘይምቕያድ።
5. ምድኻምን ምምጻይን ሞራልን ወኒን ተቓለስትን
ከምኡ'ውን ምድኻም ውደባን።

6. ካብ ታሓታትነት ንምህዳም  ዘይመሰረታዊ ኣርእስቲታት
እናኣልዓልካ  ንውዱብ ሙሉእ ኣብ ሸንኮለል  ክኣቱ
ምግባርን…ወዘትን እቶም ቀንዲ ኮይኖም  ናይዚኦምን
ካልእን ዝርዝር ትሕዝቶ ኣብ ዝቕጽል ከም ኣድላይነቱ
ብመርትዖን ጭብጥን ዝተሰነየ  ከነቕርቦ ኢና።

ካብ  ውዱብና ስ፡ደ፡ግ፡ኤ ዝተሰጎጉ  ኣባላት መሪሕነት ዝነበሩ፡
ዝርዝር  ኣስማቶም እዞም ዝስዕቡ እዮም።
1. ብርጋዴር ጀነራል ተኸስተ ሃይለ (ወዲ ሃይለ) ኣበ መንበር
ስሙር ደሞክራስያዊ ግምባር ኤርትራ ።

2. ሰሎሙን ብርሃነ  ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ስደግኤ።
3. ተስፋሚካኤል ነጋሽ (ቀሺ)  ኣቦ መንበር ፋይናንስ  ስደግኤ።



4. ተወልደ በራኺ (ወዲ ጻዕዳ) ሓላፊ ክፍሊ ውደባ
ስደግኤ እዮም። 

እዞም ኣስማቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ኣርባዕተ (4) ኣባላት
መሪሕነት ስደግኤ ካብ ሎሚ  ዕለት -02-02-2019  ብውሳነ
ዓብላሊ ድምጺ መሰረታትን መሪሕነትን  ስሙር ደሞክራይያዊ
ግምባር ኤርትራ ካብ ውዱብና ስሙር ደሞክራስያዊ ግምባር
ኤርትራ ከም ዝተሰጎጉ ብወግዒ ንህዝብናን ንደለይቲ ፍትሕን
ለውጥን ከነፍልጥ ንፈቱ።  ኩቡራት ደለይቲ ለውጥን ፍትሕን
ሓርነትን ተቓለስቲ ኤርትራውያን ፡ብሓፈሻ ድማ ሓፋሽ ህዝቢ
ኤርትራ ። ብዛዕባ ሙሉእ ትሕዝቶን  ምስጓግ ናይዞም ዝተጠቐሱ
ኣርባዕተ (4)  ኣባላት መሪሕነት ውዱብ ነበር፡ ናይቲ  ዝፈጸምዎ
ኣዕናዊ ነገራት ብዝርዝርን ከከም ኣድላይነቱን  ኣብ ዝቕጽል ናብ
ህዝብናን ናብ ኩሉ ደላዪ ፍትሕን ከም ንዝርግሖ ከነፍልጥ ንፈቱ።

                   ውድቀት  ንህግደፍን ኣተሓሳስብኡን!!!
                     
                       ዓወት ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራን !!!
            
                                 መሪሕነትን መሰረታትን
                      ስሙር ደሞክራስያዊ ግምባር ኤርትራ 
                                       02-02-2019
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