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             ሓይልታት ጸጥታ ሱዲን፡ ናይ ህግዯፍ 3- መኽንን  ይሕጋዊ ንብረትን ወሪሶሙዎ። 

                                   4- ኣባላት 09 ኣሲሮም  ስለምንታይ?  

ብዕለት 12/ የካቲት/ 2021 ጸጥታ ሱዲን፡ ኣብ ከሰላ ፖርት- ሱዲን ሓልፋ ዜርከብ 3 - መኽን ናይ ሱዲናዊ ራሻይዲ ብሃንዯበት 

ፈቲሾሙዎ። ምስኡን ምስ ይሕጋዊ ትካል 09  ዜተኣሳሰሩ 4- ውልቐሰባት እዉን ንመንበሪ ገዚን ስርሖምን ተፍትሽ ኣካይዶም። 

ስለዙ ጸጥታ ሱዲን ኣብ ኩሉ ቦታት ዜጸንሖም ንብረት ህግዯፍ ወሪሶሙዎ። ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ /ንሓርነትን - 

ዯሞክራስን/ ንይሕጋዊ ኣሰራርሓ ንግዲዊ ትካል ቀይሕ ባሕሪ- 09 ብጸጥታ ሱዲን ዜተታሕ ንብረትን ንምቕላዕ ዜመጽናዕቲ 

ኣካይደ። ውጽኢት መጽናዕቱ ድማ ንህዜቢ ቕኑዕ ሓበሬታ ከቕርብ፡ ኣብ 2- ሰንጠረጅ ከፊልና ብዜርዜር ነቕርቦ ኣለና።  

1. ከሰላ፡ ኣብ መኽን ራሻይዲ ሳልም (ኣቡ ዑበይዲ) ዜጸንሔ ንብረት ህግዯፍ ተታሒዘ፡ 

ተርታ  
ቑጽሪ 

ዜተታሕ ንብረት  
ብዓይነቱ መፍለዪ   

    ዜተታሕ ንብረትን ዋግኡን’ 
     ብዶላር ኣመሪካ USD 

1    ጎማታት ማኪና በብዓይነቱ  ዶላር/   358, 900    
2         ሽኮር   >>>      80. 000   
3    ተለቪጅን TV   >>>     145. 000    
4          ይቲ   >>>     167, 000 
5 

በብዓይነቱ መቐያየሪ ኣቑሑት መኪና 
  >>>     240. 000 - 

 ድምር  በብዓይነቱ ንብረት ድምር USD - ዶላር፡ 990,000 
 

መብርሂ፡ (1) ሳልም ሓሚድ (ኣቡዑበይድ) ካብ ብሄረ ራሻይዲ ዜውለድ ሱዲናዊ’ዩ።  ሓምዯ (ኣሞራ) ዜበሃል ሓዯ ካብ ሓለፍቲ 

ስለያ ኤርትራ (ምክትታል ዶባት) ቕድሚ 6 ዓመት እዩ ወዱቡዎ። ኣሞራ ኣብ ስለያ ምክትታል ዶባት ኣብ ተሰነይ ድሬሳ፡ 

መከሰራት ሓፊር ሓምዲይት ዜበሃሉ ቦታታት ዜንቐሳቕስ ዜነበረ ንሎን  ዉሩይ ሽም ለዎ ረቒቕ ሰላዪ እዩ።   

 ዕላማ ውዲቤኡ፡ ሳልም (ኣቡዑበይድ) ድማ ምስ ንግዲዊ ትካል 09 - ኣብ ይሕጋዊ ንግድን ኣብ ጸጥታዊ ጉዲይን ክዋፈር ኣብ 

ውሽጢ ሱዲን ክሰርሕ ወዱቡዎ ተሰማሚዖም። ሱዲናዊ ሳልም (ኣቡ ዑበይድ) ድማ ረብሓ ከምለዎ ተረዱኡ ነቲ ኣጋጣሚ 

ተጠቒሙ ኣብ ኤርትራ ክሳብ ተሰነይ ባጽዕይ መላለስ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ሱዲን ድማ ኣብ ከሰላ፡ ሓልፋን ዓበይቲ መኽናት 

ሃኒጹ። ካብ ከሰላ ክሳብ  ፖርት ሱዲን፡ ሰዋክን ዓጊግ ይሕጋዊ መስመር ንግድን ኮንትሮባንዶን ርጊሑ ዜንቐሳቐስ፡ ዓቢ 

ርእሰማል ዋፍር ነጋዲይ ነይሩ። ኣብ ሱዲን ምስኡ ይኹን ምስ 09  ዜሰርሑ ዜነበሩ ገለ ሰባት ምስተኣስሩ ግና ብቕጽበት 

ተሰዊሩ ክሳብ ሕጂ ኣበይ ከምሎ ኣይፍለጥን።  

 ስለዙ፡ ሱዲን ነዊሕ ጸጥታዊ ምክትታል ገይሮም፡ 3 - መኽን ናይ ኣቡ- ዑበይዲ ብሃንዯበት ፈቲሾሙዎ ዜተረኽበ ንብረት 

ህግዯፍ ከምዜወረሱዎ ኣብ ላዕሊ 1ይ ሰንጠረጅ ተገሊጹ ኣሎ። እዙ ዜስዕብ ድማ ናይ ውልቐ ሰባት 2ይ ሰንጠረጅ እዩ። 

   

2. ብጸጥታ ሱዲን ተፈቲሹ፡ ኣብ መንበሪ ኣባይትን ስርሖም ዜተታሕ ንብረት ህግዯፍ፡ 

 ሙሉእ ስም  ዜተታሕ ገንብ 
ብዶላር - ኣመሪካ 

ወርቒ  
ብግራም 
 

   ዜተታሕ 
ይሕጋዊ ንብረት 
 

1 ዓብዯል መንዕም ጃስር ዓብዯላ 280, 000 - ዶላር -----------   
 
2 

 
ተ/ጋ ተመስገን  ተስፋገርግሽ 

 
120, 000 - ዶላር  

 
--------- 

2 - ሽጉጥ ቲካሮቭ 
1 - ሳተላይት ተለፎን 

3 ትርሓስ  ገብሪሂወት ገብረኣምላኽ  79, 000 - ዶላር 2, 300 ግራ ወርቒ 1    ሳተላይት ተለፎን 
4 ዓብዯላ ዓሊ ማሕሙድ 279, 000 - ዶላር 

 
--------   

  
ናት 4- ሰባት በብዓይነቱ ንብረት 
  

 
758, 000- ዶላር 
 

 
1, 300 ግራም 
 

2 - ብረት ሽጉጥ፡  
1-  ሳተላይት ተለፎን  
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ዜርዜር መብርሂ፡ (1) ትርሓስ ገብሪሂወት ገብረኣምላኽ ፡ ኣባል 7ይ ዘርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ነይራ ተጣይሳ። 

ምስ ንግዲዊ ትካል 09 - ተሰማሚዓ ንሱዲን፡ ምብራቕ ኣፍሪቓ ደባይን ካልእ ሃገራትን ትመላለስ ይሕጋዊት 

ዓባይ ናይ ወርቒ ነጋዱት እያ።   

 ንሳ ካብ 2011 ጀሚራ ኣብ ሱዲን ከተማ ካርቱም፡ ኣብ ከባቢ ማዕሙራ ዜርከብ መድረስት ኣል ሁንድ (ቤት- 

ምህርቲ ህንዱ) ትቕመጥ ኣላ። ስለዙ፡ ጸጥታ ሱዲን ብዜገበሩዎ ተፍትሽ፡ ኣብ ኢድ ትርሓስ ዜተረኽበ 

ይሕጋዊ ንብረት 79, 000 ሺሕ ዶላርን 2, 3000 ግራም  ወርቕን ናይ ህግዯፍ ሒዚ ስለዜጸንሔት ከኣ፡ 

ብመንግስቲ ሱዲን ከምዜተወርሰ ተፈሊጡ ኣሎ።    

 ቢንያም ገብርሂወት ገብረኣምላኽ ዜበሃል ካልእ ሓዯ ሓወን ድማ፡ ኣብ ሱዲን ምስ ንግዲዊ ትካል 09 - ኣብ 

ጸሊም ዕዲጋ ተዋፊሩ ይሕጋዊ ሸርፊ (ሓዋላ) ከምሰርሕ ይፍለጥ። ስለዙ  

 ትርሓስ ትኹን ሓዋ ቢንያም ነዙ ንግዲዊ ዕድል ብቐሊሉ ኣይረኸቡዎን። እቲ ቐንዱ ምኽንያት ሳባ  

ገብሪሂወት ገብረኣምላኽ ትበሃል ሓፍቶም፡ ካብ ጀነራል ፍሊጶስ ወልዯሃንስ ኣብ ልዕሊ ቓል -ኪዲኑ ብጎኒ 

(2) ክልተ ቖልዑ ዜወለዯት ሰብ እያ፡ ምስ ሓፍታ ብሓባር ኣብ ሱዲን ከተማ ካርቱም፡ ኣብ ከባቢ ማዕሙራ 

ዜርከብ መድረስት ኣል ሁንድ (ቤት- ምህርቲ ህንዱ) ትቕመጥ ኣላ።  

 

3.  ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሱዲን ተታሕዙዝም ለዉ ኣባላት ንግዲዊ ትካል ህግዯፍ 09፡  

1. ብዕለት 15/ የካቲት/2021 ዓብዯልመንዕም   ጃስር ዓብዯላ ኣብ ኮበር ቤት ማእሰርቲ ከምሎ ይፍለጥ።  

2. 19/ የካቲት/ 2021 ተ/ጋ ተመስገን  ተስፋገርግሽ ኣብ ኮበር ዜተባህለ ቦታ ተኣሲሩ ከምሎ ይሕበር።  

3.  ትርሓስ  ገብሪህወት ገብረኣምላክ   ተኣሲራ ነይራ፡ ግና  ዕለት 27/ የካቲት/2021 ኣቶ እስማዒል ኣቡበከር 

ዜበሃል ሃብታም ሱዲናዊ’ዩ ተዋሒሱዋ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወጺኣ ኣላ። ምኽንያቱ እስማዔል ኣብ ደባይ 

ዓቢ ናይ ወርቂ መሸጢ ድዃን ስለለዎ፡ ኣብ ሹቅ ኣል ዓረቢ ካርቱም ድማ ዓቢ መከፋፈሊ ወርቒ ዜውንን 

ሱዲናዊ ምስ ትርሓስ ንግዲዊ ርክብ ኣለዎም እዩ።  

4. ዕለት 13/ የካቲት/2021 - ዓብዯላ ዓሊ ማሕሙድ ተታሒዘ ኣብ ኮበር ቤት ማእሰርቲ ከምሎ ይግለጽ። 

ስርዓት ዑመር ኣል በሽር ኣብ ስልጣን ዜነበረሉ ግዛ እዉን ዓብዯላ ብምስግጋር ኣጽዋር ተኸሲሱ ተኣሲሩ 

ነይሩ። ብጸጥታ  ህግዯፍ ግና ብተዋዋሪ ኣገባብ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከምዜፍታሕ ገይሮሙዎ። ምኽንያቱ 

ቅድሚ 18 ዓመት ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ትካል ቀይሕ ባሕሪ ኣስመራ፡ ኣብ ክፍሊ ሕሳብ ተመዱቡ 

ሰለስተ ዓመት ሰሪሑ ነይሩ። ተቐይሩ ድማ ኣብ ሱዲንን ሃገራት ኣዕራብን ዜካየድ ይሕጋዊ ሸርፊ ህግዯፍ 

የምሓድር ነይሩ ኣብ ሱዲን።   

 ሓዯ ካብዝም እሱራት ኣብ ግዛ መርመራ ምስ ፖሊስ ሱዲን ተሓባቢሩ፡ ኩሎም እሱራት ናይ ይሕጋዊ 

ንግዲዊ ትካል ቐይሕ ባሕሪ (09) ሰራሕተኛታት ምዃኖም ከምዜኣመነ ይስማዕ። ብዕለት 05/ መጋቢት/ 

2021 - ግና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮበር ተሰሚሙ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ኮይኑ ይሕከም ከምሎ ይሕበር።   
 

       4. ምስ ሱዲናዊ ሳልም (ኣቡዕበይድን) 09 ምትእስሳር ለዎ ሓለፍቲ ስለያን፡ ምቕያር ጸጥታዊ ውዲቤን፡ 

ኣብ ሱዲን ይሕጋዊ ንግዱ ቐይሕ ባሕሪ (09) ምክያድ፡ ጸጥታውን ኢኮኖምያን ውዱትን ንምክያድ ተራ 

ዜተጻወቱ ሓለፍቲ ስለያ 

(1) ኮለነል ዮናስ ብጸዓምላክ፡ ሓላፊ ስለያን ጸጥታን ምክትታል ዶባት። (2) ኮሎኔል  ንጉሰ (ድማ) ወኪል 

ሃገራዊ ድሕነት ጸጥታ 05 (3) መጀር ሓምዯ (ኣሞራ) ሓላፊ ስለያ ጎሉጅ ክሳብ ድሬሳ፡ መከሰራት ሓፊር 

...... ወተ። (4) ዓብዯላ ዕስማን ሓላፊ ስለያ ጎልጅ። (5) ሽፋ ኣሕመድ፡ ሓላፊ ስለያ ኦምንሓጀር። (6) 
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ፍጹም ሓጎስ (ቺቺ) ሓላፊ ስለያ ተኮምብያ፡ ኣቐዱሙ ሓላፊ ስለያ ከባቢ ጎልጅ ዜነበረ። ስለዙ ገለ ካብቶም 

ቐንዱ ተዋሳእቲ ዜነበሩ ሓለፍቲ ስለያ እዮም፡ ኣብ ትሕቲኦም ዜሰርሑ እዉን ነይሮም።  

 ስርዓት ህግዯፍ፡ ኣብ ውሽጢ ሱዲን ይሕጋዊ ንግድን ኣሰራርሑን፡ ኣወዲድብኡን፡ ጸጥታዊ ውዲቤኡ 

እናተቓልዔ ስለዜኸዯ ናይ ውዯባ ምቅይያር ይገብር ከምሎ ምንጭታትና ይሕብሩ፡ 

1. ዒሳ መሓመድ ዒሳ ከም ኣምባሳዯር ኤርትራ ናብ ሱዲን ኮይኑ ክሰርሕ መዯብ ከምሎ ዱፕሎማሳዊ 

ምንጭታትና ካብ ኣስመራ ሓቢሮም። ኣብ ሱዲን ዜጸንሔ ኣምባሳዯር ኢብራሂም እድሪስ ድማ ናብ ኣስመራ 

ክምለስ መዯብ ከምሎ ይሕብሩ። ። ኣባል ጸጥታ ሃገራዊ ድሕነት ዜኾነ ዒሳ መሓመድ ቕድም እዉን  

ኣምባሳዯር ኤርትራ  ኣብ ሱዲን ኮይኑ ገልገለ እዩ። ሓዯ ካብ ቐንዱ የማናይ ኢድ ናይ ኢሰያስ ከምዜኾነ 

ዜፍለጥ፡ ብስለያዊ ርቐቱን ኣወዲድብኡን ይኹን ብሓያል ዜምድናታቱ ድማ ዜእመነሉ ሰብ እዩ።  

2. ኣረፋይነ ብርሃነ (ወዱ ብርሃነ) ኣባል ሃገራዊ ድሕነት እዩ። ንሱ እዉን ከም ሓላፊ ቆንስላዊ ጉዲያት ኤርትራ 

ኣብ ካርቱም ክሰርሕ ተመዱቡ ከምሎ   ይገልጹ ምንጭታትና።  

ስለዙ ስርዓት ህግዯፍ፡ ብጀካ’ቲ ዜተጠቕሰ ናይ ህግዯፍ ይሕጋዊ ንግድን ጸጥታዊ ውዲቤን ምድኻሙ፡ 

ብተወሳኺ’ ድማ ኣብ ዜሓለፉ 3- ዓመታት ኣብ ሱዲን ዜርከቡ ኤምባሲን ቕንስላት ኤርትራ ብሰበይ ሰብካ 

ብመዯይ ወዱ ዓዯይ ዜፍጠሩ ይቕደስ ዜምድና ከቢድ ብልሽውና ነይሩ። ህዜቢ ቕሬታን ጥርዓንን ክቐርብ 

ከምዜጸንሔ እዉን ይፍለጥ እዩ። ህግዯፍ ነዙ ህዜባዊ ስምዒት ጉልባብ ገይሩ ንምምሕያሽ ብዜብል ምስምስ 

ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ዜኾኑ ኣምባሳዯርን ቖንስልን ክምድብ ከምዜተገዯዯ ይሕብሩ ፡ ዕላምኡ ኸኣ ብሙኩራት 

ኣባላት ጸጥታ ክትክኦ ዲግመ - ውዲቤ ክገብር ከምዜዯለየ ይግለጽ።  

3. ዕለት 12/ መጋቢት/ 2021  ብይካ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህግዯፍ ምስ ናይ ዝባታት ሓለፍቲ ኣኼባ 

ተኻይደ ምንባሩ ይሕበር። ካብ ዜተዚረብሉ ሓዯ ኣርእስቲ ድማ፡ ውዲቤታት ንምሕያ  ኣብ ዜተፋላለየ 

ሃገራት ዜርከቡ ወከልቲ ህግዯፍ ክቕይሩዎም መዯብ ከምሎ ከምዜገለጹ ይሕብሩ ምንጭታት ካብ 

ኤርትራ።  

 ኣቶ ሃይለ (ዝባ) ሓላፊ ህግዯፍ ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብቲ ኣኬባ ዜሓተቶ፡ ካብ ህዜቢ ዜመጸእ ሎ 

ከበድቲ ሕቶታት ክንምልሽ የጸግመና ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ሎ ሰራዊት ምክልካል ኤርትራ፡ ብዚዕባ ዶቖም 

ብቐጻሊ ይሓቱና ይጥርኑፍ ዜመስል ግና ከቢድ ተቛዉሞ ይመጸና ስለሎ፡ ናይ ስዉኣት ሓበሬታ ክወሃበና 

ይግባእ ዜብል ቕኑዕ ግና በዲሂ ሕቶ ከምልዓለ፡ እቲ ሕቶ ዜድግፉዎ ሰባት ከምዜነበሩ እዉን ተሓቢሩ።  

 

5. መጽናዕታዊ ሓበሬታ ከምረጋጾ፡ 5 - ባህርያት ንግዱ ህግዯፍን ይሕጋዊ ተግባሩን ሳዕቤኑን፡ 

ንግዲዊ ትካል ህግዯፍ ኢኮኖምያዊ ጥራይ ኣይኮነን፡ ጸጥታውን ፖለቲካውን ውዱት ለዎ ስርዓታት ምቕያር 

ዜሰርሕ’ዩ፡ ምኽንያቱ  

(1) 09 - ወይ ንግዲዊ ትካል ኮርፐረሽን ቐይሕ ባሕሪ ኤርትራ፡ ብህግዯፍ ዜውነን ቢልዮናት ዶላራት ዋፍር 

ዓቢ ትካል እዩ። ኣብ ኣስመራ መናዊ ህንጻ ለዎ ማእከላይ ኣብያተ ጽሕፈት ኣለዎ። ኣብ ሜዲ ባሕቲ 

መስከረም ሎ መናዊ ህንጻ ባንክ ኣባይቲ ይውንን። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኤምባሲ ፋይናስያዊ ወኪል መዱቡ፡ 

ብሂምቦል ዜጽዋዕ ናይ ሸርፊ (ሓዋላ) ብጸሊም ዕዲጋ ይሰርሕ። ኣብ ፊት ፓላሶ ኣባ- ሓበሽ ሎ ብጋራጅ 

ዓምበርበብ ዜጽዋዕ መሸጥን መጸገንን መካይን ቶዮታ ናቱ እዩ።  

(2) ንግዲዊ ትካል ህግዯፍ ናይ ኤርትራ ንግዱ ንምብሓት ክልተ ኣገባብ ተጠቒሞም። ቐዲማይ ብዘሓት 

ሃብታማት ነጋዶ ኣልሚሱ፡ ርእሰማሎም ኣብ ወጻኢ ከዋፍሩ ኣገዱደሙዎ። ካልኣይ መረጋገጺ፡ Imported 
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ካብ ወጻኢ ሃገራት ተሸሚቱ ንኤርትራ ዜኣቱ ኩሉ ዓይነት ኣቑሑትን ናይ ምክልኻል ዕድጊ ኣጽዋር በዙ 

ትካል’ዙ ይፍጸም። ካብቶም ናብ ካልእ ሃገራት ዜተዋፈሩ ኤርትራውያን ነጋዶ ኣፈራሪሁ ዱዩ፡ ብኢኮኖምያዊ 

ረብሓ ድሊሉ ዱዩ ብጸጥታዊ ኣገባብ ወዱቡ ንገሊኦም ስርሖም ኣለዉ።   

(3)  ንግዲዊ ትካል 09 - ኣብ ዱያስፖራ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቓ፡ ኣብ ደባይን ስዑድን ክሳብ ህዜንድን 

ቻይናን ዜዜርጋሕ መስመር ንግዱ ኣለዎ። ይሕጋዊ ንግዱ ብኮንትሮባንዶን ክሰርሕ ከከም ሃገራቱ 

ሃብታማት ነጋዶ ይውድብ ብሽርክነት ይሰርሕ። ናይ ዯቡብ ሱዲን ኣብ ጁባን ካልእ ከተማታት ዜነበረ ወፍሪ 

ኤርትራውያን ብሓድሕዲዊ ኩናት ከምዜዓነወ ኩሉ ዜፈልጦ’ዩ። ናይ ኑወርን ዱንካን ዜተፈጥረ ዓሌታዊ 

ግጭት ድማ ህግዯፍ ዯጋፊ ፕረሲዯንት ሳልቫኬር ምንባሩ ኢሰያስ ባዕሉ ተዚሪብሉ ነይሩ።   

(4)  ኣብ ሱዲን ብሃብታማት ሱዲናውያን፡ ወይ መበቖል ኤርትራ ለዎም ሱዲናውያን ብሽርክነት ይሰርሕ። 

ብጉልባብ ንግዱ ፖለቲካውን ጸጥታውን ስራሓት ንምክያድ ናይ ወጻኢ ሸርፊ የንህሮ። ኣብ ሱዲን ዜፈረየ 

ራእቲ እኽሊ ብዜያዲ ዋጋ ገዙኡ ኣብ መኽን ኣቐሚጡ ብኮንትሮባንዲ ንኤርትራ ከእትዎ ብዘሕ ግዛ 

ተታሒዘ’ዩ። ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ቕልውላው እናፈጠረ ህዜቢ ሱዲን ብናብርኡ ተጸጊሙ ኣንጻር 

መንግስቲ ክለዓል ብረቒቕ ሜላ ይሰርሕ። ኣብ ውሽጣዊ ጉዲይ ሱዲን ብፍላይ ጣልቓ ኣትዩ ዜትኮስ 

ፈንጅታት ይተክል። ቐቢላዊ ግጭታት የባርዕ ንኣብነት ኣብ 2003 ሕጂ እዉን እንዯገና ኣብ 2021 ኣብ 

ዲርፉር ዜተወልዑ ግጭት ናይ ህግዯፍ ውዲቤን ምወላን ለዎ እዩ። ኣብ መወዲእታ 2020 ዜተወልዔ ናይ 

ብሄረ ሕዲርብ ግጭት ብተመሳሳሊ ኣገባብ ብህግዯፍ ዜተወዯበ ግጭት ኸተሎ ዕንወት ቐሊል ኣይኮነን። 

ምስ ኢትዮጵያ ዜተፈጥረ ናይ ዶብ ምስሕሃብ እዉን፡ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ዶብ ምጽጋዕ ወትሃዯራዊ ጸቕጢ 

ንምፍጣር ዜዓለመ እዩ።  

ስለዙ ጸጥታ ሱዲን ካብ ነዊሕ ግዛ ዜከታተሉዎን ዜፈልጡዎን ይሕጋዊ መስርሕ ንግዱ ስለዜኾነ፡ ጸጥታዊ 

ኣቓልብኦም ክቕይሩ ንዜተሞኮሩሉ ሓዯጋ ክከላኽሉ፡ ናይ 09 ንግዲዊ ትካል ክቖጻጸሩ፡ ኣዋፈርቱን 

ተዋሳእቱን ክኣስሩ፡ ይሕጋዊ ንብረቶም ክወርሱ ዕቱብ ኣቓልቦ ዜገበሩ ይመስሉ ዜብል’ዩ መጽናዕታዊ 

ሓበሬታና።   

 

ክፍሊ ዛና ፡ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ /ንሓርነትን - ዯሞክራስን/ 
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