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ብሰንኪ ሕማም ኮለራን፣ ግፍዕኛ ኣተሓሕዛ ስርዓት ህግደፍን፣
ኤርትራውያን እሱራት ህይወቶም ይስእኑ ኣለዉ።
ብዘተፈላለየ ምኽንያታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ “ሕሽፈራይ” (ከባቢ ሓጋዝ) ተኣሲሮም ዝነበሩ፣ ብሰንኪ ኣብቲ ቤት
ማእሰርቲ ተዘርጊሑ ዝርከብ ተላጋቢ ሕማም ኮለራ ብዙሓት ብከቢድ ተጠቒዕም ምህላዎም ተፈሊጡ። ካብኣቶም
21 ዝኾኑ ኣብ ሆስፒታል “ግላስ” ተወሲዶም ኣብ ትሕቲ ሕክምናዊ ምክትታል ከም ዝርከቡን፣ ሰለስተ ካብ’ቶም
ዝተረፉ እሱራት ድማ ህይወቶም ከም ዝሳኣኑን ተረጋጊጹ። ምኽንያት ሞት ናይ’ዞም ሰለስተ ከኣ፣ ኣብ መንጎ
ሓካይምን ኣብ መንጎ ናይ ጸጥታ መርመርትን ብሰንኪ ዘይ ምስምሞዖም ምኻኑ ተሓቢሩ።እቶም መርመርቲ፣
ናይ’ቲ ተኣሲሮሙሉ ዘለዉ ጉዳይ ብዝምልከት ዝካየድ ዘሎ መርመራ ብግቡእ ሰለ ዘይተወደአ፣ ንሕክምና
ኣይወጹን ኢዮም ኢሎም ክውስኑ ከለዉ፣ እቶም ሓካይም ከኣ፣ ቀልጢፎም ናብ ሕክመና እንተ ዘይተላኢኾም
ኩነታቶም ኣዚዩ ኣስጋኢ ስለ ዝኾነ ብቅጽበት ናብ ሆስፒታል ክለኣኹ ኣለዎም ዝብል ርእይቶ ኣቕሪቦም።
ዝምልከቶም ሓካይም እዚ ኢሎም ከብቅዑ፣ ጸጥታ ህግደፍ ግን ህይወት ናይ ዜጋታት ፈጺሙ ዘይገድሶም ምዃኑ
ኩሉ ኤርትራዊ ዝፈልጦ ሓቂ ስለ ዝኾነ፣ ነቲ ብሓካይም ዝቐረበ ርእይቶ ብምንጻግ እቶም ሰልስት እሱራት
ህይወቶም ከም ዝስእኑ ገይሮም ክብሉ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ’ቲ ቦታ ዘመሓላለፍዎ
ጸብጻብ ሓቢሩ።
ከምኡ’ውን ብተመሳሳሊ፣ኣቶ ሚኪኤል ኮኾብ (ብውሪሕሪሕ ዝፍለጥ) ኤርትራዊ ዜጋ ኣብ ምሸርራፍ ዶላር
ተተርጢሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ “ዓዲ ኣቤቶ” ንሸሞንተ መዓልትታት ተዳጒኑ ድሕሪ ምጽናሕ፣ ብዝወረዶ ምሒር
ምቚጥቃጥን፣ግፍዕን ኣስካሕካሒ ኣተሓሕዛን፣ ብሰኑይ ዕለት 17
ሚያዝያ ከም ዝዓረፈ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ
ካብ ኣስመራ ሓቢሮም። ስድርኡ ክበጽሕዎ ኢሎም ምስ ከዱ፣
ብሃንደበት ከም ዝሞተ ብምሕባር፣ ሬሳ ወድኹም ኣብ ሆስፒታል
“ሓሊበት” ዝለ ዘሎ፣ ኮይድኩም ሬሱኡ ተቐብሉ ክብሉ ሓለፍቲ
ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ኣሰንባዲ ወረ ገልጾሙሎም። ሬሱኡ ድሕሪ
ምርኣይ፣ ስድራ ቤት ኣቶ ሚኪኤል፣ ኣብ ዝተፈላለየ ኣካላቱ ርኡይ
ስምብራት ናይቲ ዝወረዶ ኣስካሕካሒ መግረፍትን ምቅጥቃጥን
ምስ ረኣዩ ዓሰርተ ሞት ኮይንዎም ክብል፣ እቲ ዝበጽሐ ጸብጻብ
ሓቢሩ። “ምስ ደገ’ዝማቲ መን ተማጓቲ” ከም ዝበሃል፡
ማዓንጣኦም ተኾምቲሩ ከሎ፣ ዝገብርዎ ሰለ ዘይብሎም፣ ሬሳ መዋቲ
ተሰኪሞም፣ ብሰሉስ ዕለት 18 ሚያዝያ ኣብ ዓዱ “ዓዲ ባሕሮ” ንኡስ ዞባ ዓዲ ኻላ ከም ዝቐበርዎ እቲ ዜና
ብተወሳኺ ኣረጋጊጹ።
”ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ” !

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ !!
18 ሚያዝያ 2017
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