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37- ሓለፍቲ ጸጥታ ካብ ሱዲን ኣስመራ ክኣትዉ ብህጹጽ ተጸዊዖም።
ኮለኔል ጋይም ተስፋሚካኬል ናይ ወጻኢ ጸጥታ ሓላፊ፡ ኣብ ውሽጢ ሱዲን ዜርከቡ ሰላሳን ሸውዓተን (37) ሓለፍቲ ጸጥታ
ኤርትራ፡ ንኣኼባ ክሳተፉ ክሳብ 18/ December/ 2016 ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ኣስመራ ክርከቡ
ንኹሎም ጥብቒ ትእዚዜ ከምመሓላለፈ ምንጭታትና ኣረጋጊጾም ኣለዉ።
ንኣኼባ ዜተጸውዑ ኣባላት ጸጥታ ኩሎም ሓለፍቲ ጨንፈር፡ ናይ ንኡስ ጨንፈርን ናይ ጉጅለ ሓለፍትን እዮም። ክሳብ ናይ ጉጅለ
ሓለፍቲ ንፍሉይ ኣኼባ ናብ ኣስመራ ምጽዋዕ ይልሙድ ናይ መጀመርያ ፍጻሜ’ዩ። ስለዙ ብሓዯ ወገን ኣብ ናይ ወጻኢ ጸጥታ
ኤርትራ ፍሉይ ኩነታት ከምሎ የመልክት። በቲ ካልእ ድማ ንጸጥታዊ ወጥሪ ኤርትራን ሱዲንን ራጉድ ተወሳኺ መርትዖ’ዩ።

37- ሓለፍቲ ጸጥታ፡ ኣብ ሱዲን መን ኣበይ ይሰርሕ ነይሩ ብሰሌዲ ተመልከቱ።
ኣብ ውላየት
ካርቱም

11

ኣብ ውላየት ኣብ ውላየት
ከሰላ
ፖርቱ ሱዲን

5

15

ኣብ ውላየት
ገዲርፍ

4

ኣብ ስናር

1

ኣብ ዯማዙን

1

ዜተጸውዑ ሓለፍቲ
ጠቕላላ- ድምር

37- ሓለፍቲ

ዜርግሐ ጸጥታ ኤርትራ ኣብ ሱዲን፥ እዝም 37 ኣባላት ጸጥታ ኤርትራ ሓለፍቲ ጥራይ እዮም። ኣብ ትሕቲኦም ዜመሓዯሩ ድማ
ብብዜሒ ተራ ኣባላት ከምለዎም ከም ዉሁብ ዜውሰድ ጸጥታዊ መስርሕ’ዩ። ምኽንያቱ ጸጥታ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሱዲን
ክሳብ ዶባት ኤርትራ ሰፊሕ ዜርግሐ ለዎ ቦታታት ዜሽፍን ምንቅስቓስ’ዩ። ከም ኣብነት ንምጥቓስ፡ ካብ ሰዋኪን ፖርት ሱዲን።
ገዲርፍ ቶከር። መራፊት ቃሮራ። ካርቱም ከሰላ። ዓይተርባ ዓጊግ ። በረፍ ኮርባራካ ------ ወተ ጸጥታዊ መስመራት ኣለዎ።
ጸጥታ ኤርትራ ኣብ ሱዲን ድማ ካብ እዋን ብረታዊ ቃልሲዜተመስረተ፡ ንክልቲኡ ሃይማኖትን ብዘሓት ብሄራትን ዜውክል፡ ግዛ
ዜወሰዯ መሰረት ለዎ ትካል’ዩ ። ገሊኦም ቅሉዓት ዜበዜሑ ድማ ሚስጥራውያን ሲቪል ሰለይቲ እዮም። ኣወዲድባ ጸጥታ
ኤርትራ ኣብ ሱዲን ድማ ናይ ሓለፍትን ኣባላቱን፡ ናይ ስራሕ ኣገባቡን ሜላታቱን፡ ባጀቱን ትካላቱን -- ወተ ብዲግመ ውዯባ
ብዘሕ ግዛ ምቅይያር እናተገብረሉ ክኸይድ ዜጸንሐ ተሞኩሮ ዜዯለበ ጸጥታዊ ትካል እዩ።
ብዕለት- 03 ን 11/ December/ 2016 ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ኣብ ሞንጎ ሱዲንን ኤርትራ ዜተፈጥረ ጸጥታዊ
ወጥሪ ዜገልጹ ብመርትዖ ኣሰንዩ ቕረቦ፡ ኣብ www.erifront.com ካልኦት ወብ ሳይትስ ዜርዜሩ ምውካስ ይከኣል። ምስ
ናይ ሎሚ ኣርእስትና ግና ምትእስሳር ስለለዎ ብሓጺሩ ምጥቃሱ ኣገዲሲ’ዩ። ምኽንያቱ ጸጥታ ሱዲን ንተለንተ ግርማይ ኣሰፋዉ
ፈቲሾም 27, 000 ዶላር ሒዘ ጸኒሑ ወሲዶሙዎ። ብቆንስል ኤርትራ ኣብ ካርቱም ንመቐበሊ ሕሙማትን ኣጋይሽን ኢሉ
ብወግዒ ዜተኻረዮ መንበሪ ተፈቲሹ ድማ 250, 000 ሽሕ ዶላር ተረኺቡ ብሱዲን ተወሲደ።
ብተወሳኺ ድም ኣብ ካርቱምን ከሰላን ምስ ስለያ ኤርትራ ምትእስሳር ከምለዎም ዜጥርጠሩ 8- ኣባላት ተኣሲሮም። ጸጥታ
ኤርትራ በቲ ኩነታት ተሻቒሉ ንዜተኣስሩ ኣባላቱ ከውጽእ ይኹን ዜተታሕዝ ገንብ ብድምር 277, 000 ዶላር ክመልሶ ዜገበሮ
ጻዕሪ ከምይተዓወተ ገሊጽና ነይርና። ስለዙ ንሓለፍቲ ጸጥታ ኤርትራ ካብ ሱዲን ንፍሉይ ኣኼባ ኣስመራ ብህጹጽ ምጽዋዕ
ንምኽንያቱን ዕላምኡን ኣትኣሳሲርና ምርኣይ ኣገዲሲ ይግበሮ።
ዕላማ ኣኼባ፥ ኮሎኔል ጋይም ዜጸውዖ ይልሙድ ህጹጽ ኣኼባ፡ ኣጀንድኡን ዕላምኡን ብንጹር ኣይተፈልጠን። ይኹን’ምበር፥
1. በቶም ኣቐዱሞም ዜተራእዩ ጸጥታዊ ወጥሪ ኤርትራን ሱዲንን። ንጠንቁን ሳዕቤናቱን ብሰፊሑ ከምዜግምግሙ ይግመት።
2. በቲ ዜተፈጸመ ጉድለት ጥራይ ገምጊሞም ክሰግሩዎ ዱዮም። ወይስ ብጸጥታዊ መስርሕ ገምጊሞም ነቲ ጸጥታዊ ጉድለት
ዜፈጸሙ ሰባት ብሓላፍነት ክሕተቱ እንተኾይኖም፡ ዜድስክሉ ወይ ዜእሰሩ ክህልዉ ዱዮም ዜብሉ ክልቲኡ ግምታት ኣሎ።
3. ጸጥታዊ ኩነታት ኤርትራ ኣብ ሱዲን፡ ሓዱሽ ኣወዲድባ ክገብሩ ከምዜኽእሉ፡ ሓዯስቲ ሓለፍትን ኣባላትን ጸጥታ ንሱዲን ድማ
ክምድቡ ከምዜኽእሉ ይግመት።

4. ገንቦም ንምምላስ ይኹን ዜተኣስሩ ኣባላቶም ንምፍታሕ፡ ክገብሩዎ ዜኽእሉ ኩሉ ዓይነት ጸጥታዊ ጸወታን ብጉቦን ካልእ
ክሰርሕሉ ዜጸንሑ ሜላታትን ክድህስሱ፡ ብካልእ መዲይ ድማ ሓዯስቲ ናይ ስራሕ መምርሒ ክዕድሉ ከምዜኽእሉ ይግመት።
መዯምዯምታ፥ ኮሎኔል ጋይም ተስፋሚካኤል ከዋፍሮን ክመርሖን ዜጸንሐ ናይ ወጻኢ ጸጥታዊ ትካል፡ ኣብ ብዘሓት ሃገራት
ዓበይቲ ፍሽለታት ከጋጥም ከምዜጸንሐ ረጋግጹ መርትዖታት ብዘሓት እዮም። ንሱ ብጸጥታዊ ድኽመቱ ኣብ ክንዱ
ዜሕተት ግና፡ ብኣንጻሩ ምስ ኢሰያስ ብለዎ ቅርበትን ዜፈጠሮ ግዜያዊ እምነትን ክሳብ ሕጂ ኣይተተንከፈን ጸኒሑ።
ይኹን’ምበር ኢሰያስ ብባህርያቱ እሙን ዓርኪ ዜበሃል የብሉን። ኣገልጊሉኒ’ዩ ኢሉ ንቐጻሊ እምነት ንብረሉ በዓል ስልጣን
ኤርትራ’ውን ከምየሎ ብዘሓት ኣብነታት ተራእዮም እዮም። ኮሎኔል ጋይም ኣብቂዕካ ኢኻ ኣብ ዜበሃለሉ እዋን ድማ፡
ብጸጥታዊ ፍሽለቱ ሓዯ መዓልቲ ዕጫ ካልኦት ከምዜበጽሖ ይተርፍ ተግባር ኤርትራ ከምዜኾነ ብዘሓት ዜግምትዎ እዩ።
ስለዙ ንሓለፍቲ ጸጥታ ኤርትራ ኣብ ሱዲን፡ ኣብ ኣስመራ ዜተጸውዔ ፍሉይ ኣኼባ ብኸመይ ክዚም’ዩ ምስ ግዛ ዜርኤ እዩ።
ክፍሊ ዛናን ባህልን፡ ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ።
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