ስርዓት ህግደፍ ንƒባላት ብሄር ኩናማ Ãብ ቁሸታቶም ብሓይሊ ናይ ምግዓዝ ስጉምቱ
ይቅጽለሉ …ም ዘሎ ተፈሊጡ፡፡
ዲŒታቶሪያዊ ስርዓት ህግደፍ ንƒባላት ኩናማ Ãብ ዕትቦቶም ዝተቐብረሉ መረÅቶም ብሓይሊ
ብምፍንቃል ቁሸታቶም ነÅረያ ነÅረ ንምግባርን ብኡ ƒቢሉ ንምጽናቶም ብሰፊሕ ይሰርሓሉ …ም ዘሎ
ተፈሊጡ፡፡ Åዚ መሰረት ƒረሜናዊ ስርዓት ህግደፍ ብዕለት 19/09/2015 Ãብ ታባልዲያ ሚሊሻታት
ንሙርኩቲ ብምስዳድ ƒብቲ …ባቢ ዝር…ባ ቁሸታት ƒትምዮ ለባማት ዓÅይቲ ዓዲ ሒዙ ንተÅልዲያ …ም
ዝወሰዶም እቲ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ፡፡ እቲ ዜና ወሲኺ …ም ዝሓÅሮ ነዞም ዓÅይቲ ƒቦታት ንህዝቢ ናብ
…ተማታት እንተዘይƒግዒዞም ƒባይቶም ብሓዊ …ም ዘቃጽልሎም እቲ ዝመጸና ዜና ወሲ⁄ ሓቢሩ፡፡
ምስዚ ዝተƒሳሰር ዜና፡ ƒብ …ባቢታት ጉንቸቲን ƒውሰቢን ዝር…ባ ቁሸታትን ƒብ ጎልጎል ቱንቱቢያ
ታጉዳን ዝር…ባ ቁሻታት ናብ …ተማታት እተው ብዝብል ጉልባብ ƒባይቶም ብሓዊ …ም ዘቃጸሉሎም
እቲ ዝመጸና ዜና ወሲ⁄ ሓቢሩ፡፡
ብÃልእ ዜና ብሰንÀ ƒብ ሃገርና ƒጋጢሙ ዘሎ ዋሕዲ ዝናብ ƒብ ኤርትራ ጥምየት ƒንጸላልዩ …ም ዘሎ
ምንጪታትና ሓቢሮም፡፡ ስርዓት ህግደፍ ነዚ ƒጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ጥምየት ƒብ Œንዲ መፈትሒ
ምንዳይ ንጎኒ ጎሲዩ ቆፎታት ህዝቢ ንምዝማት ይሸባሸብ …ም ዘሎ ተፈሊጡ፡፡
Åዚ መሰረት ƒብ …ባቢታት ኩናማ ሽማግለታት ዓዲ ƒሰሊፉ ገዛ ገዛ እንዳƒተወ ቆፎኦም ይፍትሽ …ም
ዘሎ ተፈሊጡ፡፡ እቲ ዝመጸና ዜና …ም ዝሓÅሮ፡ ንሓንቲ ኩንታል 10.00 ናቕፋ ŒŸፍሉ ናይ ምኽፋል
ዓቅሚ እንተዘይብሎም Ãብቲ ዘለዎም ምህርቲ ፍርቂ ምስ መንግስቲ ንŒማቐሉ የገዲዶም …ም ዘሎ እቲ
ዝመጸና ዜና ሓቢሩ፡፡ Åዚ ƒሬሜናዊን ሰብƒዊን ሪህራሄ ዘይብሉ ƒÃይዳ ህግደፍ ህዝቢ ኩናማ ƒብ
…ቢድ ጭንቀት ወዲቁ …ም ዝር…ብ እቲ ዜና ወሲ⁄ ሓቢሩ፡፡ ስርዓት ህግደፍ ህዝቢ,ታት ኤርትራ
ንምጽናት ዓይኑ …ም ዘይሓሲ እቶም ዝወስዶም ዘሎ ƒሬሜናዊ ተግባራቱ ህያው ምስŒራት እዮም፡፡
ንብሄረ ኩናማ Ãብ ገጽ ኤርትራ ንምጽናቱ ብመደብ ይሰርሓሉ …ም ዘሎ ምንም ጥርጥር የልቦን፡፡
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ሕጂ እውን ስርዓት ህግደፍ ƒባላት ኩናማ ይƒስር ƒሎ
ስርዓት ህግደፍ ማይ ዘይዓቁር ምስምስ ብምፍጣር ƒባላት ኩናማ ይƒስር ƒሎ፡፡ ƒብ ዝሓለፈ ዜናና
ልዕሊ 48 ƒባላት ኩናማ …ም ዝƒሰረ ምሕባርና ዝዝ…ር እዩ፡፡ ዝርዝር ƒስማቶም ዝተፈልጡ ƒባላት
ኩናማ፡ሀ. Ãብ ቢንቢልናን …ባቢƒን
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ጃኒ ሪœ - ƒማሓዳሪ …ተማ ቢንቢልና
ባሺር ኢስማኢል,- ስለያ ህግደፍ
Àማ Ãይላœ
ƒንቺ ƒœሊ- ገዲም ተጋዳላይ ሻዕቢያ ዝነÅረ
ሲዳይ ዲርጋ
ƒሊ ዳባስ- ገዲም ተጋዳላይ ሻዕቢያ ዝነÅረን ቶሮታ ዝወጸ
ƒንጀሎ ማቹ
ዎያ ቱባ

9. ታንÃለ Õና
10. ƒሚ ቡቱ- ጓል ƒንስተይቲ ገዲም ተጋዳሊት ሻዕቢያ
11. ዲላ ጃማል- ሓራስ
12. ኦታለ ታንÃር- ገዲም ተጋዳላይ ሻዕቢያ
13. ƒÅራሽ ናቲ
14. ƒባሽ ሽም ƒብኡ ዘይተፈልጠን
ለ. Ãብ ታይÃናባ ማርደቢ
1. ዳፊ œቴ
2. Ãላላ œሺ
ሐ. Ãብ Ãሪና
1. ƒንዶም ƒሰፋ ቶœሻ
2. ƒሊ ሽም ƒብኡ ዘይተፈልጠ
3. ሸም ዘይተፈልጠ ƒብ ኦዳሰ ዝሓዙዎ ጓሳን
መ. Ãብ ደÃማረ
1. ጋላ ƒውሪን ትውልዲ ዓዱ ታይÃናባ
ረ. Ãብ ሻምባœ
1.
2.
3.
4.
5.

ኩንታሪ ሳለ
ƒብዱ ሽም ƒብኡ ዘይተፈልጠ
ሀይለ ƒማረን
ቱታይ ƒኑር
ƒረጋሽ ሽም ƒቦƒ ዘይተፈልጠ

ሰ. Ãብ œሉኩ
1. ኢቢሻ ቢባ ƒዶ ኩናማ œይና ብስራሕ ƒብ ቱጉሊቲ እን…ላ ተታሒዛ
ቀ. Ãብ ዳሴ
1. ዳሞ ƒፋ- ናራ œይኑ ምስኡ ሰለስተ ƒስማቶም ንግዝኡ ዘይተፈልጡን …ም ዝƒሰረ እቲ ዜና
ሓቢሩ፡፡
እቲ ዜና ወሲ⁄ …ም ዝሓÅሮ፡ እዞም ƒብ ላዕሊ ƒሽማቶም ዝተዘርዘሩ ƒባላት ኩናማ፡ ምስ
ዲምሓኩኤ ርŒብ ƒለኩም ብዝብል ምስምስ ዝሓዞም œይኑ፡ ንባረንቱ ወሲዱ …ም ዝƒሰሮምን Œሳብ
ሕጂ ሃለዋቶም …ም ዘይፍለጥ ሓቢሩ፡፡ Ãብዞም ዝተታሕዙ ዛጊት ታንÃለ Õና ብሕማም ምኽንያት
…ም ዝተፈትሔ ተፈሊጡ ƒሎ፡፡

