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ዕለት 10 ጥሪ 2023 

ዜናዊ ሓበሬታ፦ 

1. ስርዓት ህግደፍ 5ተ ደቀንስትዮ ዝርከበኦም 67 ተመሃሮ ቀይሕ ባሕሪ ኣስመራ ኣብ ኣጋ-ወጋሕታ ናይ ትማሊ 09 ጥሪ 2023 

ኣሲሩ ኣሎ። እዞም ተመሃሮ መብዛሕትኦም  10ይ ክፍሊን ትሕቲ ዕድመን ኮይኖም፡ ብስም ጸረ ግንባር ውዳበታት ጌርኩም፡ ኣብ 

ተማሃሮ ወረቓቅቲ ዘርጊሕኩም፡ ኣብ ቀጽሪ ቤትምህርቲ ንመንግስቲ ዝወቅስ ጽሑፋት ሓንጢጥኩም ወዘተ ብዝብል ክሲ ኣብ 

ከባቢ ፎሮብያ ኣብ ዝርከብ ብሃገራዊ ድሕነት ዝመሓደር መመርመሪ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኖም ኣለዉ። ስድራቤቶምን 

መቕርቦምን ኣበይ ከምዝኣተዉ ክሳብ ሕጂ ሓበሬታ የብሎምን። መርመርቲ ናይዞም ተመሃሮ ከኣ  ካፕቴን መሓሪ ገብረኣምላኽን 

(ወዲ ቀሺ)፡ ምክትል ተለንተ አስቲፋኖስ በራኺን (ኣባል ሃገራዊ ድሕነት ማእከላይ በጽሕፈት) አዮም።  ገለ ካብዞም ተኣሲሮም 

ዘለዉ ተመሃሮ ከኣ፦ ተመሃራይ 10ይ ክፍሊ ብንያም ኣርኣያ ወልደማርያም (ወዱ ንተጋዳላይ ኣርኣያ ወልደማርያም፡ ካብ 2011 

ኣትሒዙ ኣብ ቤት ማአሰርቲ ዘሎ)፡ ተመሃራይ ዮናታን ብርሃነ ጋርዛ ተመሃራይ 10ይ ክፍሊ (ኣድራሻ ምምሕዳር ትራቨሎ)፡ 

ተመሃራይ ሄኖክ ሃይለ ተስፋምካኤል ተመሃራይ 10ይ ክፍሊ (ኣድራሻ ምምሕዳር ከባቢ ገጀረት)፡  ተመሃሪት 10ይ ክፍሊ ልዋም 

ዳንኤል ኣማሃጽዮን (ጓሉ  ንመጀር ዳንኤል ኣማሃጽዮን ኣዛዚ ብርጌድ ኣብ ክፍለ ሰራዊት 84) ይርከብዎም። 

2. ምውጻእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ይቅጽል ኣሎ።  ትማልን ቅድሚ-ትማልን ኣብ ከባቢ ኣድያቦ አንዳባ ጉና ዝነበሩ 

ክልተ ክፍላተ ሰራዊት ወጺኦም ኣሎዉ።  ብመሰረት ክሳብ ሕጂ በጺሕና ዘሎ ሓበሬታ 75% ካብ ኣሃዱታት ሰራዊት ሓይልታት 

ምክልኻል ኤርትራ ምስ ከበድቲ ዓጽዋሮምን መከናይዝድን ወጺኦም ኣሎዉ። ሰራዊት ምክልካል ኢትዮጵያ’ውን  ነቲ ሃጋፍ 

ንምምላእ ኣብ ከባቢ ዛላንበሳ፡ ከባቢ ሽራሮን ከባቢ ራማን ንምዕስካር ድሮ ገለ ክፋሉ ቦትኡ ሒዙ ኣሎ። 

3. ብምኽንያት ናይ 2013 ስርሒት ፎርቶ፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ኣቶ ዓብደላ ጃብር ብጽኑዕ ሓሚሙ ኣብ ኣፈፌት ሞት 

ከምዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። አዚ ብጽኑዕ ሓለዋ ክልተ ግዜ ኣብ ሆስፒታል ሓይሊ ኣየር ዝተመላለሰ አሱር፡  ኣብዚ ሳልስቲ አቲ ሕማም 

ከቢድዎ ሓካይም ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ምዃኑን መጥባሕቲ አንተዘይጌሩ ከኣ ምማቱ ከምዘይተርፎን ዝሕብር ሕክምናዊ ጸብጻብ 

ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ተጻሒፉ’ኳ እንተኾነ  ክሳብ ሕጂ ዝተዋህበ ውሳነ የሎን። 

 

 

ምልኪ ይልገስ፡ ፍትሒ ይንገስ! 

 

ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ንፍትሒ 
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