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ቅድሚ
ፎቶግራፊያዊ
ገምጋም ዓንቃሪባ
ምሃብና፡ ብልሓትን
ትዕግስትን ናይ ኣቶ
ሃይለ መንገሻ ዑቕበ
ምምዛን ኣገዳሲ'ዩ።
ኣቶ ሃይለ፡ ንኢሳያስ
ንምንጥልጥል ዘጻ
ኣቶ ሃይለ መንገሻ ዑቕበ
ወድዎ
ዓንቃሪባ
ናይ ስለያን ጸረ ስለያን ጠቢብ።
ወይ ከኣኒ "BAIT"
ዒላማኡ 100% ከም ዝተዓወተ ሓቢርናኩም ኔርና።
ኣቶ ሃይለ፡ ነቲ ዓንቃሪባ ድሕሪ ምጽዋዶም፡ ድሕሪ
105 መዓልቲ'ዮም ንኢሳያስ ቀርቀብ ዘበለዎ።
እዚ ማለት ከኣኒ ድሕሪ 3ተ ወርሕን ፈረቓን፡ ዓንቃሪባ
ንዲያብሎስ ቀርቀብ ኣቢላቶ ማለት'ዩ። ዓንቃሪባ፡
ክሳብ ክንደይ ብዙሕ ዓቕሊ ከምዘድሊ፡ ናይ ኣቶ ሃይለ
ተመክሮ ይምህረና። ካብዚ ቀጺሉ ናይ ኣቶ ሃይለ
ፎቶግራፊያዊ ገምጋም ዓንቃሪባ እንሆ።
ሰናይ
ትዕዝብቲ።

ፎቶግራፊያዊ ገምጋም ዓንቃሪባ
ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ በቲ ኣነ ዝቐላዕኩዎ ጉድ ናይ
ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስን ናይ ሕቡእ ሰልፊን (EPRP)
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ኣመና ከምዝሻቐል ከሎጌና ኣብ መደብ ስለያዊ
መጽናዕተይ ብደምቢ ተገንዚበዮ ኔረ ኢየ።
ከምውጽኢቱ ድማኒ ኢሳያስ ዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ
ንግንባርቶሮንቶ ኣብ ትጉሽተተይ ንኽሃርም ተሃንዲዱ
ከምዝመጽእ የዐሪየ ፈሊጠዮ ኔረ ኢየ።
ኢሳያስ ክመጽእ እንተኾይኑ ድማኒ ጀነራል ስብሓት
ኤፍረም ብሂወት ከምዘሎ፡ ንግንባርቶሮንቶ ከም
ብድሆ፡ ኣብ ፈይስቡክ ሓደ ስእሊ ሰው ክብል ምዃኑ
ዝተጸበኹዎ ኢዩ ኔሩ። ምኽኒያቱ ግንባርቶሮንቶ
ጀነራል ስብሓት ኤፍረም "ተሰዊኡ" ብምባል፡ ኣብ
ኖቨምበር 11፡ 2019 ዕላዊ ጽሑፍ ኣቕሪቡ ኔሩ ኢዩ።

ካብ ኢሳያስ ዘይተጸበኹዎ ነገራት፡ ቅድም ቀዳድም
ጽምዲ ፎቶግራፋት ናይ ጀነራል ኣብ ፈይስቡክ
ምድርባዩ። 2ይ ነገር፡ ኢሳያስ ኣብ ምዝርጋሕ
ፎቶግራፋት፡ ብዘይጥንቃቐታት ዓንደፍደፍ ምባሉ'ዩ።
እቶም ኢሳያስ ኣብ ፈይስቡክ ዝዘርግሖም ክልተ
ፎቶታት፡
ብዓንተብኦም
ንስለያን
ጸረ-ስለያን
ጠቕምታት፡ ጨሪሾም ፋይዳ ከምዘይነበሮም፡ ንማንም
እንዶ ዘለዎ ሰብ ብሩህ ነገር ኢዩ ኔሩ።
ጀነራል፡ ኣብ ስቲፎ ዘምጽእ ኩነታት ተደርቢዩን ኣብ
ዘይሕጉስ ሂወት ተዘፊቑን ከምዝጸንሐ፡ ክልቲኦም
ፎቶታት ብዘየማትእ ንተዓዛባይ የመልክቱ።
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ሙድ ናይ ጀነራል = ኣሉታ
ኣጎዛ
እዚ በዓል ጸሊም ክዳውንቲ ሰብኣይ፡
ብመደብ ግበር ተባሂሉ፡ ኮታስ ኣመና ድንን ኢሉ፡
ብሓይሊ ንጀነራል ፍሽኽ ከባህሎ፡ ህርድግ ክብል ከሎ
ኢና ንዕዘቦ ዘሎና። ጀነራል ብወገኑ ፍሕሹው ፍሽክታ
ዘይኮነስ ፈይክ ፍሽክታ ወዲዩ ከምዘሎ ንዕዘብ።
ሲን (ኣትሞስፌር) = ኣሉታ
ኣብ ጉዳይ ሲን ምስ ንዕዘብ፡ ነዞም ፎቶታት ዘልዓለ ሰብ
ምጽእ ኢሉ "ቀጭ ቀጭ" ጥራይ ምንባሩ የመልክት።
ንሲን፡ ብዓይኒ ኢስተቲካዊ ጽፈት ዘይመዘነ ሰብ ወይ
ከኣኒ ዓቕሚ-ጎደል ምዃኑ የፍልጥ። ንምሳሌ ኣጎዛታት
ምስ ዘመናዊ ሳሎን ፈጺሞም ኣይሳነዩን ኢዮም።
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እቶም ኣጎዛታት፡ ኢስተቲካዊ ስነ ስርዕት ናይ ሲን
ኣባላሺዮሞ ከምዘለዉ ንዕዘብ። ፎቶግራፍ ብዘይደቂቕ
መጽናዕቲ ብተብተብ "ቀጭ" ኣቢልካ ናብ ፈይስቡክ
ምህንዳድ ምንባሩ፡ ካብዚ ኣጸቢቕና ንዕዘብ። ብኩራት
ናይ ዝተጸንዐ ስራሕ፡ ንስለያዊ ስራሕ ዓቢ ጉድኣት
ኣውሪዱ፡ ንኢሳያስ ዓቢ ውርደት ኣሰኪምዎ ይርከብ።
ክዳውንቲ ጀነራል = ኣሉታ
ጀነራል፡ ብሳልቨሽን ኣርሚ ዝዕደሉ ክዳውንቲ ዝለበሰ
እምበሪ ሕሽ ዝበሉን ጽቡቓት ክዳውንትን ንርእየሉ
የለናን።
ክዳውንቲ "ሳልቨሽን ኣርሚ"፡ ኢሳያስ
ንጀነራል እንዳ ጎሓፍ ደርቢዎ ከምዝኸረመ፡ ሕጂ ካብ
እንዳ ጎሓፍ ኣልዒሉ ይጥቀመሉ ምህላዉ፡ ንግንዘብ።
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ብኣጠቓላሊ፡ ኣብ ጉዳይ ሙድ'ኳ ክንደየናይ ኣብ
ጉዳይ ሲን ከምኡ'ውን ኣብ ጉዳይ ክዳውንቲ፡ ንስለያ
ብቑዕ ዝኾኑ ብሉጻት ፎቶግራፋት ክቕርቡ ምተኻእሉ
ኔሮም። ግን ካብ መሰረቱ ቦሶሮ ኢሳያስ እንዳኣሉ፡
ንሳ'ያ እታ ዓቕሙ።
ኣመቱ ንግንባርቶሮንቶ
ብኸመይ ሃረምኩ ዝብል ዓንደፍደፍ ብቻ ኢዩ ኔሩ።
ግንባርቶሮንቶ ከኣኒ ወትሩ ዓንዳፍ፡ ዓንደፍደፍ እናበለ
ናብ ዓንቃሪባ ክመጽእ ምዃኑ ን3ተ ወርሕን ፈረቓን
ኣድብዩ፡ ንኢሳያስ ክጽበዮ ጸንሑ ኢዩ። መወድእትኡ
ድማኒ ዓንዳፍ ናብታ መፈንጦርያ ድርግም በለ።
ሂወት ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ጠቕላልኡ መወዳእታ
ዘይብሎም ድራማታት'ዩ መሊኡ። ጀነራል ስብሓት
ኤፍረም፡ ድራማ. . .ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ፡ ድራማ. . .
ንዓ ኮማንዶ 33 ነፈርቲ ኣብቲ ኣርያፖርቶ ኣበልወን
ድምስስ፡ ድራማ. . .ሻምበል ድጋፌ ኣበበ፡ ድራማ. . .
ሻለቃ ዳዊት ወልደጊዮርጊስ፡ ድራማ. . .Game is over፡
ድራማ. . . ንስኻ ኢኻ ትመርሓና፡ ድራማ. . . ኣዲኦም
ትቝጸሮም።
GENERAL SEBHAT EFREM, ISAYAS AFEWERKI, BAIT, SPYING & COUNTERSPYING
Haile Menegesha Okbe
Toronto, Canada
COM LINKS
Cellphone: 416-858 9305
Facebook: Haile Mengesha Okbe

Email: haileokbe@yahoo.com
WhatsApp: Haile Menegesha Okbe
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