
34 ሰባት  ካብ ታዕሊም “ኮር  መናዕ” ኣምሊጦም።     13/ መስከረም/ 2017 

 
ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤረትራ ከምረጋገጹዎ፡ 34 – ሰባት ካብቲ ኣዜዩ ክፉእ ዜኾነ ወትሃዯራዊ 

ታዕሊም ናይ “ኮር        መናዕ”  ከምምለጡ ኣረጋጊጾም። 
 
ኣቀማምጣ ቦታ፡ መዯበር ታዕሊም ኮር መናዕ ኣብ ሞንጎ ኣቑዯትን ባረንቱን ዜርከብ ንሩባ ካዕላይ ስግር ኢልካ ንየማን 

ብዯቡባዊ ምዕራብ ዜርከብ ቦታ’ዩ። ኮር መናዕ ድሕሪ ሳልሳይ ወራር ብእዙ ስርሒት ዝባ 2 ዜጽዋዕ ዜነበረ ናይ ረንጀር 

ታዕሊም ዜካየዯሉ ቦታ ነይሩ። 
 
ብዕለት 03/09/2017 እዝም 34 ዛጋታትና፡ ተራዲዱኦም ተኣማሚኖም ብጥርኑፍ ኣገባብ እዮም ካብ ታዕሊም ኮር መናዕ 

ኣምሊጦም። ገለ ጉጀለታት ብረት ዓጢቖም ከርክቡዎም ፈቲኖም ነይሮም። እንተኾነ ግና ክሳብ’ዚ ሓበሬታ ነውጽኣላ ሰዓት 

ከይሰለጦም ከምዜተመልሱ ይፍለጥ። ስለዙ ሰባት ብጥርኑፍ ከምልጡ ምፍታን ኣብ ሞንጎ ብዘሓት ምትእምማን ይፈጥር 

ምህላዉ የረጋግጽ። በቲ ካልእ ሸነኹ ምልካዊ ስርዓት ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዜጥቀመሉ ዜነበረ ከፋፋሊ ሜላ የብቅዕ 

ከምሎ ዜሕብር’ዩ። 
 

ፖሊሲ ኤርትራን ኩነታት ተዓለምትን፡ 

 
ኤውሮጳዊ ሕብረት ብሓፈሻ፡ መንግስቲ ስዊርላንድ ብፍላይ፡ ስዯተኛታት ንሃገሮም እንተተመሊሶም ጸጥታውን 

ፖለቲካውን ስግኣት ከምየጋጥሞም ክግለጸሎም ጸኒሑ ብስርዓት ኤርትራ። ብግብሪ ግና ብኣንጻሩ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ 

መዯበር ተዓሊም ኮር መናዕ ለዉ ሓዯ ሺሕን ሰለስተ ሚእትን (1, 300) ተዓለምቲ፡ ኩሎም  ካብ ሱዲን ተገፊፎም 

ብይድሌቶም ንኤርትራ ዜተጠረዘ እዮም። ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ድማ “መጺእካለይዶ  ክጽበካ” ከምዜበሃል 

ንዜተጠረዘ ዛጋታትና ተረኪቡ፡ ብቐጥታ ኣብ መዓስከር ሓሽፈራይ ዲጉኑ ንሐዯ  ዓመት    ብጽኑዕ      ሓለዋ  ኣሲሩዎም ነይሩ። 

ንሓሶትን ፖሊስን ኤርትራ ቃልዕ ካብዙ ንላዕሊ መርትዖ የለን። 
 
ይሰብኣዊ      ኣትሓሓዚ  ታዕሊም፡  እቶም            ካብ ሱዲን ዜተጠረዘ 1, 300 ሰባት ናይ ሓዯ ዓመት ማእሰርቲ ምስ ወድኡ ድማ 

ብቐጥታ ናብቲ ዜኸፍኤ ናይ ታዕሊም ቦታ ተሰጋጊሮም። ናይ ኮር መናዕ ታዕሊም ፍሉይ ዜገብሮ ምኽንያት፡ ንሳቶም ዯጊሞም 

ንስግረ ዶብ ከይከደ ተባሂሉ ብጸጥታዊ ዓይኒ ስለጥመቱ፡ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ብጸቢብ ምቊጽጻር ይዕለሙ። ታዕሊም 

ኮር መናዕ ድማ ሰብኣውነት ዜጎዯሎ ጨካን ኣትሓሕዚ ለዎ መዯበር ታዕሊም እዩ። ንስግረ ዶብ ክትከይድ ሓሲብካ ተባሂሉ 

ድማ ቊጽሪ ሾመንተ (8) Otto ይእሰሩ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ኣካላት ሰብ Blood Circulation ብሰራውር ዜግበር ዑዯት 

ዯም ብግቡእ ስለይመላለስ፡ gangrene ጋንግሪን ፈጢሩ፡ ድሮ ኣካላዊ መልመስቲ ጋጠሞም ከምለዉ ይሕበር። 
 
ብተወሳኺ ድማ፡ ቕድሚ ሓዯ ወርሒ ገለ ሰባት ብተመሳሳሊ ኣገባብ ተጠርኒፎም ሃዱሞም ነይሮም። ክፋሎም ጽቡቕ ዕድል 

ጋጠሞም ንሱዲን ዜኣተዉ ኣለዉ። ንገሊኦም ግና ኣርኪቦም ሒዝሙዎም። ገለ ካብኦም ድማ ኣብ ከባቢ ዒላ ዓብዯላን  

ግርማይካን ብጥይት ዜተቐትሉ 8 ሰባት ግና ሞይቶም ተረኺቦም። 
 

ስሙር  ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ በዙ  ኣጋጣም’ዙ መሕላልፎ መልእኽቲ፡ 

  
1. ኣብ ኤርትራ ልዕልና ሕጊ ስለየለ ጸጥታዊ ውሕስነት ዜበሃል የለን። ምሰባት ብፖለቲካዊ ርእይቶኦም ዜፍለዩ 

ምስተኣስሩ፡ ኣብ መስርሕ ፍርዱ ከይቐረቡ 16 ዓመት ዜተኣስሩ G- 15 ብቑዕ መርትዖ እዩ። 
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2. ምልካዊ ስርዓት ኤትራ፡ ንሃገሮም ዜምለሱ ዜኾነ ጸገም ከምይጋጥሞም ብናይ ሓሶት መብጽዓ ክገልጽ ጸኒሑ’ዩ። ገለ 

ሃገራት ድማ ኣብ ዋሕዙ ስዯተኛ ንምዕጋት ካብ ለወን ፖሊሲ ተበጊሰን፡ ናይ ሓባር ረብሓ ስለለወን ስዯተኛታት 

ንኤርትራ ክመልሳ ይውስና ኣለዋ ከም ኣብነት ሃገረ ስዊርላንድ። 
 

3. ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ድማ፡ ናይ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ናይ ሓሶት መብጽዓ ንምቅላዕ፡ 
 

 1, 300 ዛጋታትና ካብ ሱዲን ብይድሌቶም ተጠሪዝም ንሓዯ ዓመት ኣብ ሓሽፈራይ ተኣሲሮም። 

 ድሕሪ ማእሰርቶም ብቐጥታ ናብ ዜኸፍኤ መዯበር ታዕሊም ከምዜተሰጋገሩ። ብይሰብኣዊ ኣትሓሕዚ ኣብ 

ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ይዕለሙ ከምለዉ።  34 - ሰባት ድሮ ከምምለጡ ብመርትዖ ነቃልዖ ኣለና። 
 
 

4. ዕላምኡ፡ ዓለማዊ ትካላት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ኩለን ዜምልከተን ናይ ዓለም ናብ 

ዓለም ሰብኣዊ መሰል ተጣበቕቲ ውድባት ፡ ካብ ሱዲን ብይድሌቶም ዜተጠረዘ 1,300 ዛጋታትና፡ ሓዯ ዓመት 

ከምዜተኣስሩ፡ ኣብ ኮር መናዕ ይዕለሙ ከምለዉ፡ ኩነታቶም ከጽንዓን ክምርምራን ጻውዒትና ነቕርብ ኣለና።  

 
ክፍሊ ዛናን ባህልን፡ ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ስዯግኤ 
Email:  uedf2012@gmail.com Website:  www.erifront.com 13/ September/2017 
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