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ብስም ኣሰናዳኢት ሽማግሇ ኤሃባዯሇ፡ ምስጢራዊ ሓበሬታ ተባሂለ ኣብ ጀበርቲ ዶት ኮም ንዝወጸ ጸሇመ
ብዝምሌከትን ምዕብሌናታቱን ቁ/2 030117(update)
ዝኸበርኩም ተቓሇስትን ዯሇይቲ ፍትሕን ኤርትራውያን
እዚ ኣቲናዮ ዘሇና ሓዲሽ ዓመተ 2017 ዯንበ ተቃውሞ ኤርትራ ካብ ሕድሕድ ምትህሌሊኽን ቁርቁስን
ወጺኡ ኣብ ናይ ሓባር ጸሊኢ ዘተኮረ ቃሌሲ ከካይድ ዘሇና ድላትን ነቕ ዘይብሌ መርገጽን እናገሇጽና
ኣብቲ ብዕሇት 10/10/16 ኣውጺእናዮ ዝነበርና መግሇጽን ምዕባላታቱን ክንሕብረኩም።
ብዕሇት 5/10/16 ብስም ኣሰናዳኢት ሽማግሇ ኣብ ሌዕሉ ውድብና ኤስዯሇን መሪሕነቱን ዝወጸ ከቢድ
ምስ ጸሊኢ ዘተኣሳስር ጸሇመን ክስን ናብ ህዝቢ ተዘርጊሑ ከምዝነበረ ዝዝከር እዩ። ብወገንና ገባሪኡ
ድሕሪ ምጽራይ ብሕጊ ክንተሓሓዞ ምዃንና እውን ገሉጽና ኔርና ኢና። ክሳብ ሕጂ በጺሕናዮ ዘሇና
ጉዕዞ ከኣ እዚ ዝስዕብ እዩ።
እቲ ኣብ ሌዕላና ዝተባህሇ ክስን ጸሇመን ዋንኡ መን ምዃኑ ካብ ብዓንተብኡ ብዙሕ ዘይተሰወረና እኳ
እንተነበረ ግን ድማ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ክንሕዞ ብማሇት ሓዯ ኣብ ኣመሪካ ዝመዯበሩ ናይ
ዲተክቲቭ (detective) ትካሌ ቆጺርና እቲ መሌእኽቲ ዝተሊእኾ ኢመይሌ ካብቲ እቲ ጽሑፍ
ዝወረዯለ ወብሳይት (ጀበርቲ ዶት ኮም) ወሲድና መርመራ ተጀሚሩ። ጀበርቲ ዶት ኮም ሇኣኺ ናይቲ
ጽሑፍ መን ምዃኑ ከየጻረየ ናይ ኢመይ ኣድራሻ ጥራሕ ሒዙ ኣብ ወብሳይቱ ምጥቅዑ ይቕሬታ ሓቲቱ
እቲ ኢመይሌ ክህበና ግን ድሕር ኣይበሇን። እቲ ኢመይሌ ናብ ሓዯ ንግዚኡ ስሙ ክንገሌጾ ዘይመረጽና
ሰብን ኣድራሻን መሪሑና። እቲ ሰብ እቲ ኢመይሌ ናቱ ከም ምዃኑ ግን ድማ እቲ ኢመይሌ ካብ
ዘይጥቀመለ ሌዕሉ ዓሰርተ ዓመት ከምዝገብረን ብናይ ኤርትራ ፖሇቲካ ፈጺሙ ዘይግዯስን ዘይዋሳእን
ምዃኑ ሓቢሩ። ንሕና እውን ኣረጋጊጽና። ግን ከኣ ንሱውን ኢመይለ ናብ ከምዚ ዝኣመሰሇ ሕማቕ
ውራይ ምውዓለ ንባዕለ ከሳሲ እምበር ተኸሳሲ ከምዘይምዃኑ ብምግሊጽ ነቲ ጉዳይ ኣብ መዕሇቢኡ
ክበጽሕ ብኹለ ዝከኣለ ክተሓባበር ምዃኑ ገሉጹ። ኣብ ዝጸዋዕናዮን ዝዯሇናዮን እዋን ክርከብ ምዃኑ
እውን ሓቢሩ። ተሓባቢሩናውን።
ድሕርዚ ናብ ካሌእ ክኢሊ ክንከይድ ተገዯድና እሞ ውድብና ዝጥርጥሮም ኣካሊት ኣስማትን
ኢመይሊትን ካሌእ ንሶም ዝጸሓፍዎ ጽሑፋትን ክንቅርብ ተሓተትና። እቲ ጉዳይ ብዙሕ ግዜን ጻዕርን
ገንዘብን ዝሓትት ዕማም እዩ ኔሩ። ኣብ መጨረሽታ እቲ ሰብ እቲ መጀመርታ ዝጠርጠርናዮ ሰብ
ምዃኑ ኣረጋጊጽና ኣሇና። እዚ ኣብ ክፉእና ዝወዓሇ ሰብ ነቶም ኣብቲ ወረቐቱ ጠቒስዎም ዘል መራሕቲ
ኤስዯሇ ዝፈሌጥ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ብዙሕ ዝተፈሊሇየ ውራይ ኤስዯሇ ተሳቲፉ ፈታዊ መሲለ
ኣመስጊኑ ዝወጸ እዩ። እዚ ሰብዚ ናይ ህግዯፍ ስሇያ ክምዝነበረ ባዕለ ዝተሊፋሇፈ እዩ (ድሒርና
ከምዝፈሇጥናዮ)። ገሇ ዜጋታት እውን ብጽሑፍን ብቓሌን ኣብ ወብሳይታትን ኣብ ፓሌቶካትን
እንታይነቱ ከቃሌዑ ጸኒሖም እዮም። እዚ ሰብ ኣብ ዯንበ ተቓውሞ ዘይምትእምማን ንምፍጣር ሓዯ
ካብቲ ስረሐይ ኢለ ተታሓሒዝዎ ዘል ጉዳይ ኮይኑ፡ ዯሊይ ፍትሕን ተቓሊሳይን ክመስሌ ብዝተፈሊሇየ
ናይ ፈይስቡክ ናይ ሓሶት ኣስማትን ስእሉ ናይ ጀጋኑ ተቓሇስትን ከም ኣርማኡ እናተጠቕመ ናይ
ምድንጋር ስራሓቱ ዝቅጽሌ ዘል ሰብዩ። እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። ከምድሊዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክመሊሇስን
ምናሌባት እውን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ክእመን ወይ ክስሉ ክኸውን ይኽእሌ ኣብቲ ናይ ኣባይ ግድብ
ሌዕሉ ሓሙሳ ሽሕ ዩሮ ኢንቨስት ጌሩ ከምዘል በጺሕናዮ ኣሇና። እዚ ገንዘብ`ዚ ናቱ ድዩ ወይስ ናይ
ህግዯፍ መርመራና ገና ቀጻሉ እዩ።
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እዚ ሰብዚ ህይወት ኣየሕሇፈሌናን ስሇዚ ብህይወት ንዯሌዮ ሰብ ኣይኮነን። እታ ክገብራ ዝኽእሌ ግን
ጌሩዋል ብኽንድታ ዝገበራ ተጻባኢና ምዃኑ ፈሉጥና ኣሇና - ብጥብቂ ከኣ ክንከታተል ኢና።
ብዘይካ እቲ ኣብ ሌዕሉኡ ክስን ጸሇመን ወሪድዎ ዘል ውድብና ኤስዯሇን እቲ ኢመይለ ተሰሪቑ ዘል
ሰብን ሳሌሳይን ቀንዲ ከሳስን ኮይኑ ክቐርብ ዝግበኦ ዝነበረ እቲ ብስሙ ዝተጻሕፈ ኣሰናዳኢ ሽማግሇ
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራሲያዊ ሇውጢ እዩ ኔሩ። ይኹን እምበር ኣሰናዳኢ ሽማግሇ በቲ
ብዕሇት 6 ጥቅምቲ 2016 ዘውጸኦ መግሇጺ ብዘይካ ኣይንሕናን ምባሌ ነቲ ጉዳይ ከም ጉዳዩ ጌሩ ስሇ
ዘይረኣየ፡ እንታይ ክግበር ይከኣሌ ኢለ ንዝኾነ ኣባሌ ውድብና ተራኺቡ ተዘራሪቡ ኣይፈሌጥን። ካብ
ሓሊፍነት ክርሕቕ ኢለ መግሇጺ ምውጽኡ ርግጸኛታት ኢና ይኹን እምበር ስምን ኣርማን ትካለ
ዝተጠቕመ ገበነኛ እናሃሇወ ንዕኡ ንምጽራይ ዝገበሮ ስራሓት ንፈሌጦ የሇን። ኣብ ሌዕሉ ሓዯ ውድብ
ሕማቕ ክርከብ ከል እቲ ካሌእ ኣማዕድዩ ናይ ምርኣይ ምሌክት ናይቲ ኣብ ዯንበ ተቓውሞ ሰፊኑ ዘል
ሕማቕ ባህሉ እዩ።
እቶም ካብ ግሌጺ መድረኽ ንሊዕሉ ሕሹሹኽን ጸሇመን ዝኣመልም ወሌቀሰባት ግን ሕጂ እውን እነሆ
ነቲ ቅድሚ ሰሇስተ ወርሒ ብትግርኛ ተጻሒፉ ዝወጸ ጸሇመ፡ ብዓረብኛ ተርጒሞም ክዝርግሕዎ ይረኣዩ
ኣሇዉ። ኮይንዋ ንሳያ ዓቕሞም - እምበር እንተዝኽእለስ ካሌእ ምገበሩ። ብትሑትን ሕሱርን
ተግባራቶም ንሓዝን።
ቅኑዕ መስመርን ህዝብን ሒዝና ክንዕወት ኢና
ኣብ ሌዕሉ መቓብር ህግዯፍን መጋበርያታቱን ሓቂ ክትጥጥዕ እያ።
ወተሃዯራውን ጸጥታውን ቤት ጽሕፈት -ኤስዯሇ
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