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ጋዜጣዊ - መግለጺ
ሓሙሽተ (5) ዕሉላት ናይ ስለያ ኣባላት ተቐቲሎም።
ዉፍያት ደባይ ኣሃዱታት ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፣ (ስደግኤ) ደቂቕ መጽናዕቲ ድሕሪ ምክያድ፣ ንሓሙሽተ
ዕሉላት ኣባላት ስለያ ቀቲሎም፣ ንብረቶም ሰሊቦም፣ ዕውት ናይ ደባይ ስርሒት ኣካይዶም ብዘይ ክሳራ ብሰላም ንቦትኦም
ተመሊሶም።
እዛ ብካፒተን ነጋሲ ሰዓረ እትምራሕ ሓሙሽተ ዝኣባላታ ጉጀለ ስለያ ብዉፍያትና ዝተደመሰሰትሉ ግዜ፣ ኢሰያስ “ ቅዋም
ዝሞተ ሰነድ’ዩ”፣ ሓዲሽ ቅዋም ዝነድፍ ኣካል ቆይሙ ኣሎ ኢሉ ብድዔ ዝተሓወሶ፣ ዘይሕጋዊ መግለጺ ኣብ ዝተዋህበሉ
እዋን፣ ንተሓታትነቱ ንግዜ ገዲፍና መልሰ ግብሪ እኩይ ተግባራቱ እዩ።
እዚ ብውፉያት ደባይ ኣሃዱታት ስሙር ደምክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ( ስደግኤ) ዝተፈጸመ በርቃዊ መጥቃዕቲ፦
ወትሃደራዊ ስርሒት ዝተኻየደሉ ቦታ፦ ዞባ ጋሽ ባርካ ኤርትራ ኮይኑ፣ ኣብ ሞንጎ ግርማይካን ተማራትን ጥቓ ዶብ ሱዳን’ዩ።
ስርሒት ዝተኻየደሉ ዕለት፦ ሰንበት ዕለት- 11/ ጥሪ/ 2015 እዩ።
ስርሒት ዝተኻየደሉ ግዜ፣ ሰዓት 23፣00 ናይ ምሸት እዩ።
ደባይ ኣሃዱታትና ነቲ ስርሒት ድሕሪ ምክያድ፣ ነቲ ቦታ ተቖጻጺሮም፣ ኩሉ ንብረት ማሪኾም ተመሊሶም።

ዝተማረኸ ንብረት፦ ሰለስተ ክላሽን፣ ሓንቲ ሽጉጥ ቲካሮቭ፣ ኣርባዕተ ቦምባ ኢድ ስርሓት ቻይና። ( ቦምባ ቻይና)
ከምኡ’ውን ኣብ ምንቅስቓሶም ዝራኸቡላ ሓንቲ ሞባይል ተለፎን ይርከቦ።
ዝርዝር ዝተቐትሉ ኣባላት ስለያ ቅድሚ ምግላጹ፣ ወትሃደራዊ ስርሒት ንምክያድ፣ ገበነኛታት ንምቕጻዕ ምኽንያቱ እንሆ።
እዚ ብዉፍያትና ዝተኻየድ ዕዉት ስርሒት፣ ምልክት ቁጥዔ ህዝብና ዝገልጽ፣ ኢሰያስ ንዝገለጾ መርድእ ቅዋም ግብረ
መልሲ ጥራይ ኣይኮነን። ብተወሳኺ ንኹሎም ገበነኛታት ብግዝያዊ ውልቃዊ ረብሓን ሓለፋን ተዓሽዮም፣ መሳርሒ ስርዓት
ህ.ግ.ደ.ፍ. ኮይኖም ኣብ ምህዳን ዜጋታቶም ተዋፊሮም ብደም ንጹሃት ዝሕጸቡ ዘለዉ፣ ኣብ ልዕሊ ኣሓቶምን ኣሕዋቶምን
ዝፍጽሙዎ ዘለዉ ገበናትን እከይ ተግባራቶምን ከቋርጹ ዝምህር፣ ምኽርን መጠንቀቕታ ዘምሓላልፍ ንስርዓት ኢሰያስን
ጉጅልኡን ኢዩ።
ድሕረ ባያታ ካፒተን ነጋሲ ናይ 1984 ተጋዳላይን ኣባል ስለያ ሚኒስትሪ ምክልኻልን እዩ። ኣብ እምባትካላ ከም ናይ ስለያ
መምህር ኮይኑ ኣገልጊሉ። ኣባላት ስለያ ክምህር ከሎ ኣብ ምህዳን ዜጋታት ክዋፈሩ፣ ብዘይንሕስያ ክቐጽዑ ዝምድርን
ዝምልምልን ሓደገኛ መሳርሒ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ኮይኑ’ዩ ከገልግል ጸኒሑ።

ካፒተን ነጋሲ ሰዓረ፣ ብዋጋ ንጹሃት ዜጋታቱ ዕብየትን ሓለፋን ዝረኸበ ዕሉል ገበነኛ ነይሩ። ንሱ ኣብ ዓላ ንዝተኣስሩ
ዜጋታትና፣ ብኣዝዩ ጨካንን ዘስካሕክሕ ኣገባብን እሱራት ብምስቓይ፣ ብባህርያቱ ሕልና ዝጎደሎ ዝተፈልጠ ሰብ’ዩ ነይሩ።
ገበናዊ ተግባራቱ ድማ በዞም ዝተጠቕሱ ዘይሓላፍነታዊ ባህርያቱን ኣዕናዊ ስጉምቱን ጥራይ ተሓጺሩ ኣይተወሰነን። ንሱ
ምስ ጉጅልኡ ንምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ዘለዎም ተኣማንነት ምስ ኣረጋገጹ፣ ኣብ ተወሳኺ ሚስጥራዊ ገበናት ተዋፊሮም
ክሰርሑ ተኣዚዞም። ካፒተን ነጋሲ ምስ ጉጅልኡ ድማ ምስ ስለያ ደምሒት ተወሃሂዱ ከምዝሰርሕ ተገይሩ።
ክልቲኦም ጉጀለ ስለያታት ድማ ብሓባር ኮይኖም፣ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ከባቢ ተሰነይ፣ ሓምዳይት፣ ከባቢ ሑመራ ብምንቕስቓስ
ንስግረ ዶብ ዝኸዱ ዜጋታትና ኣብ ምህዳንን ምእሳርን ምቕታልን ክዋፈሩ ጸኒሖም። እከይ ተግባራት ኢሰያስን ጉጅልኡን፣
ኪንዮ መሬት ኤርትራ ሰጊሮም፣ ንልኡላዊ መሬት ሱዳን ጥሒሶም ካልእ ገበናዊ ተግባራት ንኽፍጽሙ ተዋፊሮም።
ክልቲኦም ጉጀለ ስለያታት ብሓባር ኮይኖም፣ ኣብ ውሽጢ መሬት ሱዳን፣ ኣብ ከባቢ ከሰላን ሸገራይብን መዓስከራት
ስደተኛታት ኣትዮም፣ ብዙሓት ዜጋታትና ጨውዮም ዝኣሰሩን ዘሕቀቑን ነውራማትን ዘይሓላፍነታውያን ሰባት እዮም።
ደም ንጹሃት ኣይሰድድን’ዩ! ታሪኽ ድማ ኣይምሕርን’ዩ! ገበኛታት ድማ ኣይከምልጡን እዮም፡ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ።

ዝርዝር ኣስማት ዝተቐትሉ ገበኛታት ኣባላት ስለያ ኤርትራ፦

1.

ካፒተን፣ ነጋሲ ሰዓረ ሓላፊ ናይታ ጉጀለ ስለያ።

2. ምክትል ተለንተ፣ ሳልሕ መሓመድ ዓሊ።
3. ሰርገንቲ፣ ካሕሳይ ጊደይ።
4. ምክትል ኮፕራል ዘራጼን ሃይለ።
5. ናይ ዝሞተ ሓሙሻይ ኣባል ስለያ ስም ጌና ኣይተረጋገጸን። ምኽንያቱ መንነቱ ዝገልጽ ሰነድ ኣይተረኽበን።
ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፣ ሰላማውን ጎነጻውን ኣገባብ ቃልሲ ኣወሃሂዱ፣
ቅድሚ ጉባኤና ስምና- ምንቅስቓስ ንደሞክራስን ፍትሕን ኤርትራ ( ም. ደ. ፍ. ኤ. EMDJ) ምንባሩ ዝዝከር’ዩ። ሽዑ
ብስም ም. ደ. ፍ. ኤ EMDJ ኣብ መንጎ ኣቑርደትን ባረንቱን “ ሩባ ካዕላይ” ዝጽዋዕ ቦታ፣ “ብዕለት 23/ መጋቢት/ 2014
ዕዉት በርቃዊ መጥቃዕቲ ተኻይዱ ሓሙሽተ ዕሉላት ኣባላት ስለያ ተቐቲሎም፣ ኣርባዕተ ብረትን ኩሉ ሰነዳትን
ከምዝተማረኸ ብጋዜጣዊ መገለጺ ተሓቢሩ ምንባሩ ዝዝከር’ዩ።
ካብቶም ዝተቐትሉ ስለያ፣ ሓደ ናይ ሌተናንት ኮለነል መዓርግ፣ ክልተ መጀር፣ ሓደ ካፒተን ሓደ ድማ ናይ ተለንተ መዓርግ
ነይርዎም። መራሒ ናይታ ጉጅለ ስለያ ሌተናንት ኮሎነል ኣብርሃም ሃብተማርያም (ልሕጺ) ነይሩ። እዚ ዕሉል ገበነኛ ድሕሪ
ስርሒት ፎርቶ ጥሪ 21/ 2013፣ ንጅግና ኮለነል ስዒድ ዓሊ ሕጃይ ናበይ ከምዘበለ ተኸታቲሉ ብተለፎን እናሓበረ ኣብ
ምህዳኑን ምጥፍኡን ብደም ወድዓሊ ዝተሓጽበ ነይሩ። እታ ንሱ ዝመርሓ ጉጅለ ስለያ ድማ፣ ካብ ቃሮራ ናቕፋ ክሳብ ባርካን
ኣስመራን ኣናተንቀሳቐሰት ንጹሃት ኣብ ምህዳን ትዋፈር ዝነበረት ሓደገኛ ጉጅለ ስለያ ነይራ።
ድሕሪ ሕጋዊ ጉባኤና ድማ ንኹሉ ሕሉፍ ማሕለኻታት ብውሕልነት ፈቲሕና፣ እቲ ም. ደ. ፍ. ኤ EMDJ ዝብል ስም፣ ናብ
ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ስደግኤ) ዝብል ሕጋዊ ስም ምስቀየርና፣ ብስጡም ውዳቤን ብቕዓት ደሞክራስያዊ
ኣገባብ ኣመራርሓን ኣብ ንጎዓዘሉ ዘለና እዋን ቅድሚ ዓሰርተ መዓልታት፦

ኣብ ዕለት 01/ ጥሪ/ 2015 ኣብ ሓሙሽተ ዓበይቲ ከተማት ኤርትራን ኣብ ሱዳንን ወረቓቕቲ ዘርጊሕና ምንባርና ዝዝከር’ዩ።
ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ስደግኤ) ድሕሪ ሓጺር መዓልታት ሕጂ ንካልኣይ ግዜ ዕዉት በርቃዊ መቃዕቲ ኣካይዱ
ዕሉላት ገበኛታት ብሞት ምቕጽዑ፣ ጀሚርዎ ዘሎ ቃልሲ ናህሪ ንምርካብ ዘተባባዕን ዓወትን’ዩ ኢልና ንኣምን።

ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፦
1.

ንዉፍያት ደባይ ኣሃዱታትና ብተደጋጋሚ ግዜ ንዘካየድዎ ወትሃደራዊ ስርሒትን ኣንጸባራቒ ዓወትን፣ ብስም
መሪሕነትን መሰረታትን ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ከነመስግኖም ከለና ሓበን ይስማዓና።

2. ዉፉያት ደባይ ኣሃዱታትና ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ውሕሉል ስለያዊ መጽናዕቲ ኣካይዶም፣ ንሓሙሽተ
ሙኩራት ኣባላት ስለያ ቀቲሎም፣ ንብረቶም ሰሊቦም፣ ብዘይክሳራ ብሰላም ናብ ቦትኦም ምምላሶም፣ ንረቂቕ
ብቕዓት ኣወዳድብኦምን ተወፋይነቶምን ብጣዕሚ ከምዝተሓበናሉ ከነረጋግጽ ንፈቱ።
3. ዕዉት ስርሒት ዉፍያት ደባይ ኣሃዱታት ስደግኤ፣ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ገበን ንዝፍጽሙ ኣባላት፣ ደም ንጹሃት ካብ
ምፍሳስ ክቚጠቡ፣ ኣብ ክንዲ መሳርሒ ስርዓት ኤርትራ ዝኾኑ ኣብ ጎኒ ህዝቦም ክስለፉ ብተደጋጋሚ ጻውዒት
ከቕርብ ከምዝጸንሔ ዝዝከር’ዩ።
ይኹን’ምበር፣ ንምኽርን ጻውዒትን ግንባርና ጸማም እዝኒ ሂቡ፣ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ደም ከፍስስ ተሃንዲዱ ፉንፉን ዝብል
ዕሉል ገበኛ ግን፣ ደም ንጹሃት ከንቱ ከምዘይፈስስ እናሓብርና ክትቚጠቡ ደጋጊምና ጻውዒትና ነቕርበልኩም ኣለና።

4. ብምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ክወርደና ዝጸንሔ ዕንወት፣ ሕጂ’ውን ዝያዳ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰል፣ ምግሃስ ልዕልና
ሕግን ዘነጽር፣ ቅዋም ዝሞተ እዩ ተባሂሉ ብኢሰያስ። ሓዲሽ ቅዋም ክንደፍ ኣዩ ዝብል ዕላዊ መግለጺ ይወሃበና
ኣሎ። ስለዚ ህዝብን ሰራዊትን ተወሃሂዱ መሰላቱ ከኽብር፣ ህላዊኡ ከረጋግጽ፣ ልዕልና ሕጊ ከንግስ ኣበርቲዑ
ክቃለስ ደጊምና ንጽውዕ። ብወገና ድማ ኩሉ ዝከኣለና ብዓቕምና ከምነበርክት ነረጋግጽ።
5. ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፣ ዝበዝሔ ሰራዊት ኤርትራ ውጹዕ ስለዝኾነ፣ ብመትከልን ራእይን ኣካልና
እዩ ዝብል መትከል ስለእንኣምን፣ ወትሃደራዊ ስርሒታቱ ኣብ ንጹር እስትራተጂ ኣተኩሩ፣ ኣብቶም ቀንዲ
መሓውራትን ኣካል ገበንንን ዝኾኑ አባላትን ትካልን ስርዓት ጥራይ ዘተኮረ ውሕሉል በርቃዊ መጥቃዕቲ
ከምዘካይድ መግለጺ ንጹር ዕላምኡ ብግብሪ የመስክር ኣሎ ዝብል እምነት ኣለና።

ኣብ መደምደምታ፦


ሰላማውን ጎነጻውን ኣገባብ ቃልስና ንምሕያል፣ እቶም በዓቕሞም ዝተሓጋገዙና ዘለዉ ሃገራውያን፣ ናይ ሚድያ
ኣካላትን ካልኦትን፣ በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ምስጋና እናቕረብና፣ ዝያዳ ሓገዛትኹም ኣይፈለየና ዝብል ለበዋ ከነቕርብ
ንፈቱ።



ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፣ ንጹር ናይ ቃልሲ ዕላማ ወኒኑ፣ ጌና ኣብ ዕሸሉ በርቃዊ መጥቃዕቲ ኣካይዱ
ዘመዝግቦ ዘሎ ዓወት፣ ንጃህራን ፕሮፖጋንዳዊ ሃልኪ ዘይኮነ፣ ኣብ ባይታ ኤርትራ ዝምስከር ዘሎ ዕዉት
ወትሃደራዊ ስርሒት ምዃኑ ተመስኪሩ’ዩ። እዚ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ተስፋ ዝህብ፣ ናይ ቃልሲ ወኒ ዘበራብር
ስለዝኾነ፣ ሓይሉ ክዓቢ፣ ዓወቱ ክዛይድ ኩሉ ህዝቢ በብዓቕሙ ክተሓጋገዞ ጻውዒትናን ለበዋናን ከነቕርብ ንፈቱ።

ዓወት ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ! !
ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማኣታትና! !

ውድቐት ንምልካዊ ስርዓት ህግደፍ !
ክፍሊ ዜናን ባህልን
ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ( ስደግኤ)
Monday, 12 January, 2015.
ምልክታ ፡ ሓሳብኩምን ርኢቶኹምን በዚ ኢመይል( Email ) Www.TnsaE.com እዚ ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም ፡፡

