ሱዳን 4ተ ኣባላት ጸጥታ ኤርትራ ኣሲሮም፡
ንብረቶም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣትዩ ኣሎ።
ማርች 03፡ 2017
ክፍሊ ዜናን ባህልን፡ ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ስ.ደ.ግ.ኤ.)

ካብ መወዳእታ ማርች 03፡ 2017 ኣብ ዘሎ መዓልታት፡ ጸጥታ ሱዳን ኣብ
ካርቱም፡ ጃብራ ዝበሃል ቦታ ኣብ ልዕሊ ጸጥታ ኤርትራ፡ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ
ዝጥቀሙሎም ዝነበሩ ሰለስተ መንበሪ ኣባይቲ ብሃንደበት ፈቲሾሞ። ከም
ሳዕቤኑ ኣርባዕተ ኣባላት ጸጥታ ኤርትራ ተኣሲሮም ኣለዉ።
ኣብኡ ዝጸንሑ ዝተፈላለዩ ንብረት ከም ሕጋዊ መርትዖ ወይ ኤግሲቢት፡
ብጸጥታ ሱዳን ተታሒዞም ኣለዉ። እቶም ዝተታሕዙ ንብረት፡ ብጸጥታ
ኤርትራ ዝውነኑ ኣጽዋርን ገንዘብን ሰለስተ ዓይነት ፓስፖርትታትን
በብዓይነተን ቴሌፎን ሞባይላትን፡ ኮምፑዩተራትን ፎቶ ኮፒን መንቀሳቐሲት
መኪናን ካልእ ቀንጠ መንጢ ንብረትን ወዘተ ከምዘጠቓልል ምንጭታትና
ኣረጋጊጾም። ጸጥታ ኤርትራ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ዝጥቀሙሎም መንበሪ
ኣባይትን መኪናን ድማኒ ብስእሊ ተሰንዩ ቀሪቡ’ሎ።

ስእሊ 1፡ ኣብ ጃብራ፡ ካርቱም ዝነበረ ናይ ጸጥታ ኤርትራ መንበሪ ኣባይቲ።
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ስእሊ 2፡ ኑረዱን ኣደም ሙሳ ዝሕዛ፡ ንጸጥታዊ ኣገልግሎት ትሰርሕ ማኪና።

ኣብ ካርቱም ዝተኣስሩ ኣባላት ጸጥታ ኤርትራ።
ሙሉእ ስም
1.

ኣማኒኤል ፍቓዱ
ገብረሚካኤል

2.

ተስፋይ ገብሩ
ተኽለብርሃን
ኑረዱን ኣደም
ሙሳ
ኣዜብ ኪዲነ
ገብረትንሳኤ

3.
4.

ትውልዲ
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ኣብ ጃብራ፡ ካርቱም ኣብ ዘይሕጋዊ መንበሪ ኣባይቲ ጸጥታ ኤርትራ
ዝተታሕዙ ዝርዝር ንብረት ፡፡
1. ኣጽዋር፡ ክልተ ሸጎጉጥ፡ ዓይነተን ሜካሮቭ እየን። ንሳተን፡
1.1፡ ሜካሮቭ፡ መለለዪ ቁጽሪ ብረት P00184924U
1.2፡ ሜካሮቭ፡ ቈጽሪ ብረት AB 86593
2. ፓስፖርት፡ ዕስራን ክልተን በብዓይነቱ ፓስፖርትታት ተታሒዙ።
- ዓሰርተ ሽደሽተ፡ ፓስፖርት ናይ ኤርትራ።
- ኣርባዕተ፡ ፓስፖርት ናይ ኡጋንዳ።
- ክልተ፡ ትራቨል ድኩመንት ናይ ጀርመን ይርከቡዎም።
3. በብዓይነቶም ገንዘብ።
- ክልተ ሚእትን ኣርብዓን ሽሕ (US $240, 000) ዶላር ኣመሪካ።
- ሰብዓን ሾመንተን ሽሕ (Euro 78, 000) ናይ ኤውሮጳ ባጤራ።
- ምእትን ኣርብዓን ሚልዮን (LB 140,000,000) ባጤራ ሱዳን።
- ሰላሳን ሓሙሽተን ሽሕ (Riyal 35,000) ርያል ስዑድ ዓረብ።
4. ኮምፑዩተራት፡ ክልተ ላፕቶፕ ኮምፑዩተራት ምስ ሓንቲ መሳርሒ ፎቶ
ኮፒ።
5. ሞባይል ቴሌፎናት፡ ዓሰርተ ሓደ በብዓይነተን ሞባይላት። ዝርዝራተን
ድማኒ፡
- ሓንቲ ሳተላይት ቴሌፎን Thuraya XT Dubai።
- ክልተ Nokia 230, 2.80", Dual SIM, 2MP, Silver።
- ሰለስተ Nokia E73 Phone USA, Cell Phone with Spy Software Apps።
- ክልተ Black Berry DTEK70።
- ሓንቲ Nokia N86 - Black።
- ሓንቲ Nokia N70 with 2 SIM cards MTN, Sudani።

ተወሳኺ መብርሂ
1ይ፡ እታ ኣብ ስእሊ ዘላ ማኪና፡ ኑረዱን ኣደም ሙሳ ዝሕዛ ናይ ጸጥታ
ኤርትራ ማኪና ኢያ። ኣብ ቁ. 2 ተጠቒሱ ዘሎ ተስፋይ ገብሩ ተኽለብርሃን፡
34 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት 8ይ ዙርያ ኢዩ።
ተስፋይ ኣባል ጸጥታን ናይ ኮምፑዩተር ኪኢላን ኮይኑ ከገልግል ጸኒሑ ኣሎ።
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2ይ፡ ብጸጥታ ሱዳን ዝተገብረ ሃንደበታዊ ጸጥታዊ ተፍቲሽ ከም መበገሲ
ዝኾኑ ክልተ ምኽንያት ከምዝኾኑ፡ ምንጭታትና ገሊጾም ኣለዉ።
ቀዳማይ ምኽንያት፡ እቲ ብስርዓት ኤርትራ ተወዱቡ ኣብ ኩሎም ዘይሕጋዊ
ተግባራት ክዋፈር ዝጸንሐ ጉጅለ ራሻይዳ፡ ክልተ ቶዮታ ሄሉክስ ሒዝም
ብብሎኮ ሓፊር ሰጊሮም፡ ንክብሪ ሉኡላዊ መሬት ሱዳን ደፊሮም 10
ኪሎሜተር ንውሽጢ መሬቶም ስለዝኣተዉ ኢዮም። ኣኽበርቲ ጸጥታን
ተቖጻጸርቲ ዶብን ዝኾኑ ሰራዊት ሱዳን ድማኒ ኣብ መሬቶም ጠጠው
ኣቢሎም ክሓትዎም ኣብ ዝፈተንሉ እዋን እቶም ዘይሕጋውያን ጉጅለ ራሻያዳ
ተዂሲ ከፊቶም ንኽልተ ሱዳናውያን ወተሃደራት ብምቕታሎም፡ ሓደ ዓቢ
ምኽንያት ንጸጥታዊ ተፍትሽ ኮነ።
ካልኣይ ምኽንያት፡ እቲ ብጉጅለ ራሻይዳ ዝተፈጸመ ዘይሕጋዊ ተግባር
ንምሽፋን፡ ስርዓት ኤርትራ፡ ብስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ
ከምዝተፈጸመ ኣምሲሉ፡ ውዲት ዘለዎ ምስሉይ ሓበሬታ ንጸጥታ ሱዳን
ከምዝበጽሕ ገበረ። ስርዓት ኤርትራ፡ ንውድብና ስሙር ደሞክራስያዊ
ግንባር ኤርትራ ኣብ ዘይፈጻምናዮ ገበን ሓላፍነት ከሰክመና ፈቲኑ።
ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ንዘይፈጸሞ ገበን ሓላፍነት
ስለዘይስከም፡ ነብሱ ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ኣለዎ። ስለዚ ነቲ ካብ ኤርትራ
ተበጊሱ፡ ኣብ መሬት ሱዳን ዘይሕጋዊ ተግባር ዝፈጸመ ጉጅለ ራሻይዳን
ውዲት ኤርትራን ዘቃልዕ ብሓደ ወገን፡ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ክካየደ ዝጸንሐ
ጸወታ ጸጥታ ኤርትራ በቲ ካልእ ወገን ዘቃልዕ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ብመርትዖ
ኣሰንዩ፡ ንሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሱዳን ከምዘረከብና ሓቢርና ኔርና ኢና።
እዞም ዘይስገሩ መርትዖታት ናይ ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡
ንጸጥታ ሱዳን ተወሳኺ ምኽንያት ናይ ተፍትሽ ከምዝኾኑ ምንጭታትና
ገሊጾም ኣለዉ።
3ይ፡ ኮሎኔል ዮናስ ብጹዓምላኽ ሓላፊ ክ/ስለያ ምዕራባዊ እዜን ምክትታል
ዶባትን፡ ቆጸራ ሕክምና ገዱፉ ንኤርትራ ሃዱሙ ኣሎ። ምኽንያቱ ኮሎኔል
ዮናስ ሕክምና ክገብር ንካርቱም ብነፋሪት’ዩ ኣብ ፈብሩዋሪ 16፡ 2017 ኣትዩ።
ንሱ ኣብ ትሕቲ ኤምባሲ ኤርትራ፡ ኣብ ሱዳን እናተቐመጠ ንሕክምና
ይመላለስ ስለዝነበረ ንዝመጽእ ሰሙን ቆጸራ ነይሩዎ። እንተኾነ ግና ስሙር
ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ኣብ ፈብሩዋሪ 26፡ 2017፡ ጋዛጣዊ መግለጺ
ብዛዕባ'ቲ ዘይሕጋዊ ፍጻሜ ብምግባር፡ ኮሎኔል ዮናስ ቀንዲ ወዳብን ኣዋፋርን
ጉጅለ ራሻይዳ ምዃኑ ብተወሳኺ ኣብ ካርቱም፡ ሱዳን ይሕከም ምህላዉ
ኣቃሊዕናዮ ነይርና።
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ኮሎኔል ዮናስ፡ ንዝመጾ ጸጥታዊ ሳዕቤን ገምጊሙ፡ ጉዳይ ጥዕንኡ ከየገደሶ፡ ናይ
ሕክምና ቆጸርኡ ገዲፉ ከምቲ ዝመጾ ብነፋሪት ዘይኮነ፡ ካብ ካርቱም
ብተብተብ ብማኪና፡ ብጽርግያ ካርቱም-ከሰላ፡ ኣብ ፈብሩዋሪ 28፡ 2017
ንኤርትራ ሃዱሙ ኣሎ።
Email: uedf2012@gmail.com
Website: www.erifront.com 03/ March/ 2017
The contents and the photos displayed here are owned and distributed by United Eritrean
Democratic Front.
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