ብሃይለ መንገሻ ዑቕበ
ግንባርቶሮንቶ
2ይ ክፋል

ፎቶ 1

ወተሃደራዊ ሳንጃ'ዶ?

1

ፎቶ 2

ስካልፐልን ካራሩ መጥባሕትን?

ፎቶ 3 ካራሩን መስቀላዊ ሕቶታትን ኣብ ርእሲ ስውእ ተመሳቒሎም ይርከቡ።

2

ኣብ ውግእ'ዩ ተሰዊኡ፡ ናይ
ብሓቂ ኣብ ውግእ'ዩ ተሰዊኡ፡ ብረሻራሽ
ብርሑቕ እቶም ዳሕረዎት ዝነበሩ
ብረሻራሽ'ዮም ሃሪሞሞ . . . ።
ፎሮ 12

መቕድም
እዚ ዶኮመንት፡ ንኢንቨስቲገሽን ዝምልከት፡ 5ተ ክፍልታት የጠቓልል።
1.1 ሳንጃ ወይስ ስካልፐልን ካራሩ መጥባሕትን?
1.2 ምጥውላግ ኣካላት ሰብነት
1.3 ምኽላእ ወይ ዘይምኽላእ መውረድ ጀበና ኣብ ርእሲ
1.4 ትራንስ ሳይበርያ
1.5 PROFILING

1.1 ሳንጃ ወይስ ስካልፐልን ካራሩ መጥባሕትን?
ከመይ ትቕንዩ ክቡራን ነባቦ። ኣብዚ ደቒቕ፡ ኣብ ኢንቨስቲገሽን ንውሕ
ዝበለ ምራሸ ስለዝተጓዓዝኩ፡ ቁልፊ ወንጀል ረኺበያ ከምዘለኹ
ኣይጠራጠርን። ንእሽቶ እፎይታ'ዩ። እቲ ተሪፉኒ ዘሎ ከቢድ ዕማም፡ ንጁሪ
ብኣድማዕነት እቲ "Walk Through" ከመይ ጌረ ከምዘቕርበሎም ኢዩ።
ኣብ ጉዳይና፡ ኣነ ኢንቨስቲገይተር ኢየ። ንስኹም ጁሪ።

1. ኣዚዩ ተኣፋፍን ምስጢራውን ስርሒት ምድንጋር ኣብቲ ውድብ ክፍጸም
እንተኾይኑ፡ ሓለዋ ሰውራ ብዘይ ጽጹይ ፕላን፡ ብዘይ ውሕስነት ናይ ስትራ፡
ሳክት ክፍጸሞ ከምዘይክእል፡ ጹቡቕ ጌረ ዝፈልጥ ሰብ'የ።
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2. ከምዚ ዓይነት ስርሒት ብዘይ ኣፍቅዶ ላዕለዎት መራሕቲ ናይ ሓለዋ
ሰውራ ወይ ብዝዋሓደ መራሒ ጨንፈር ናይቲ ሕቡእ ፓርቲ (ህዝባዊ
ሰውራዊ ሰልፊ ኤርትራ) ክፍጸም ከምዘይኮነ፡ ጹቡቕ ጌረ ዝፈልጥ ኢየ።
3. ቅድመ ኩነት ናብ ኢሳያስ፡ ምስጢራዊ ፕላን ከይቀረበን ሓምላይ
መብራህቲ ካብኡ ከይተዋህበን፡ ክፍጸም ዘበት ከምዝኾነ፡ ኣይስሕቶን ኢየ።
4. ከምዚ ዓይነት ስርሒት ናይ ሚኒሞ ሚኒሞ ብዝኾኑ ሒደት ፈጸምትን
ኣስፈጸምትን ብቻ ከምዝፍጸም፡ ኣይዝንግዖን።

ወተሃደራዊ ሳንጃ'ዶ ወይስ ስካልፐልን ካራሩ መጥባሕትን? ንዝብል ኣገዳሲ
ሕቶ፡ ብርትዓውነት ኣጸጺየ ክምልሶም እንተኾይኑ፡ እቶም ኣብ ላዕሊ ዝርከቡ
ሰለስተ ፎቶታትን እዞም ኣርባዕተ ወሰንቲ ነጥብታትን ኣጸቢቐ ክምርምሮም
ኣሎኒ።
ንላዕሊ'ሞ ደይቡ፡ ፎቶ 1፡ ፎቶ 2፡ ፎቶ 3 ርግእ ኢልኩም
ተዓዘብዎም። ቀጺልኩም እቶም ኣርባዕተ ሞጎታውያን ነገራት (ቁ.1 ቁ.2 ቁ.3
ቁ.4) ሓደ ብሓደ መርምርዎም። ነዊሕ ከይከድኩም፡ 1. ቀተልትን፡ 2.
ተቐታልን ኣብኦም ከምዝርከቡ ክእመተልኩም እፈቱ። ንቐጽል።
ነቶም ኣርባዕተ ነጥብታት እንተተቐቢልና፡ እቲ ስርሒት ኣብ መንም ከባቢ
ናይ ኤርትራ ዘይኮነ፡ ኣብ ውሽጢ ሓለዋ ሰውራ፡ ኣብቲ ናይ ደጀን ደጀን ዝኾነ
ከም ሕሽክብ ጥራይ ክፍጸም ከምዝኽእል ሰተት ኣየበልኩዎን። ኩሎም
መሳለጥያታት ስርሒት፡ ንጀምር ቀረብ ኤነ3 . . . ቀረብ ካሜራ . . . ቀረብ
ስካልፐልን ካራሩ መጥባሕትን . . . ቀረብ ሬሳ . . . ቀረብ ርእሲ ብውሕልነት
ዝቖርጹ ክኢላታት . . . ወዘተ፡ ኣብ ሓጺር ቅርበታት ዝርከብሉ፡ ኣብቲ
ማእከላይ ደጀን ናይ ሓለዋ ሰውራ ብቻ ከምዝፍጸም ከስምረልኩም እፈቱ።
ንምቝራጽ ርእሲ፡ ካብ ወተሃደራዊ ሳንጃ፡ ስካልፐልን ካራሩ መጥባሕትን
ከምዝሰልጥ መን ክስሕቶ ይኽእል?
ካልእ ከስምረልኩም ዝደሊ፡ እዚ ስሙ ዛጊት ዘየተፈልጠ ስውእ ንበይኑ
ከይመስለና። እቶም ቆረጽቲ ክሳድ ናይ ሓለዋ ሰውራ፡ ክንደይ ክሳውድቲ
ድሕሪ ምቑራጽ'ዮም ዋሕሊሎም? ዝብል ኣገዳሲ ሕቶ ክንምርምሮ ይግባእ።
ብዘይ ብርክት ዝበሉ ልምምዳት (Training)፡ ፕሮፈሽናል ቆራጽ ርእሲ
ምዃን ከምዘይካኣል፡ ኣጸቢቕኩም ክትፈልጥዎ ይግባእ። ቦሶሮ ዝኾነ ስራሕ
ፈጺመ ይርኢ የለኹን፡ ኣብዚ ጉዳይ። ሓደ ምኩር ኢንቨስቲገይተር፡ ኣብ
ዝኾነ ግዜ፡ ንዓቕሚ ገበነኛ ከየነኣእስ፡ ኣብ ሑጻ ዘስመሮ ቀያዲ መስመር
ክህልዎይግባእ። ዝገበረ እንተገበረ ነዛ መስመር ፈጺሙ ክሰግራ ይብሉን።
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ፎቶ 4፡ ክቡር ነፍስሄር ጀይምስ ብራውን
ኣባት ነብሲ ናይ ሶውል ሙዚቃ፡ ኣብ መፋነዊት ሳጹኖም።

1.2 ምጥውላግ ኣካላት
ሰብነት
ገጽ ክቡር ነፍስሄር ጀይምስ
ብራውን
ምስ
ገጽ
ስውእ
ተጋዳላይ ከነጻጽሮ ኮለኹ፡ ኣብ
ጀይምስ ብራውን ክብድ ዝበለ
ምጥውላግ ገጽ ይርኢ። ኣብ
ተጋዳላይ ግን "ፍረሽ ገጽ"
ይዕዘብ። "ፍረሽ ገጽ" ምህላዉ፡
የግዲ
ናብ
ሞጎታዊ
መደምደምታታት
ክበጽሕ
ይቕስበኒ።
1. ጉኑይ ርእሲ ተጋዳላይ፡ ካብ
ሓደ ነዊሕ ግዜ ዘይበልዐ፡ ዙሕል
ሬሳ ከምዝተወስደ ክርዳእ ይኽ
እል።

ፎቶ 5፡ ስውእ
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2. ርእሲ ምጉናይ ምስኣብቅዐ፡ ብቕልጡፍ ኣብ ዓንቃሪባ ከምተጠልጠለን፡
ፎቶግራፍ ብቶሎ ከምተላዕለን ከረጋግጽ ይኽእል።

ግኑይ ርእሲ ካብ ዝሑል ሬሳ ከምዝተወስደ ዘመልክት፡ ምህላው ጽሩይ ርእሲ
ኢዩ። ርእሲ፡ ብቐጥታ ካብ ህያው ሰብነት እንተቖሪጽካዮ፡ እዚ ዘይበሃል
ደም'ዩ ዘጥለቕልቕ። ገለጽቲ ዝኾኑ ቃላት ናይ ኣምሓርኛ ከቕርበልኩም
እፈቱ።
Carotid Artery፡ ብኣምሓርኛ "ራስ ደም ወሳጅ" ተባሂሉ
ይጽዋዕ። ራስ ደም ወሳጅ፡ ኣብ የማንን ጸጋምን ናይ ቅድሚት ክሳድና
ዝርከቡ፡ ንሓንገል ዝምግቡ ረጎድቲ ቱቦታት ደም ኢዮም። ረጎድቲ ቱቦታት
ደም ብምዃኖም፡ ንሶም ብኻራ ኣብ ዝቑረጽሉ ግዜ፡ እዚ ዘይበሃል ደም ቡፍ
ኢሎም፡ ንመሬትን ንርእስን የጭቅው። ሽዑ፡ ርእሲ ብደም ጽይቕይቕ'ዩ
ዝብል። ምጥልቕላቕ ደም ኣብ ገጽ ይኹን ኣብ ኣጻጉር ርእሲ፡ ቦዂሩ
ምህላዉ (ፎቶ 5)፡ ርእሲ ተጋዳላይ ካብ ዙሕል ሬሳ ከዝተወስደ፡ መርትዖ ኢዩ።
ስለዚ ኣብዚ ሲንርዮ፡ ክቐርብ ዝግብኦ ምርኢት እዚ ዝስዕብ'ዩ። መጀመርታ፡
እቶም ናይ ሓለዋ ሰውራ፡ ፈጸምትን ኣስፈጸምትን ስርሒት፡ ነቲ ተጋዳላይ
ትንፋሱ ከምዝሓልፍ ጌሮሞ ኣለዉ። ድሕሪኡ ሰዓት ሓሊዮም፡ ሬሳ ብመጠኑ
ክዝሕል ተጸቢዮሞ ኣለዉ። ግን፡ ብዙሕ ግዜ ክበልዑ የብሎምን ምኽኒያቱ
ምጥውላግ ሰብነት ክጅምር ስለዝኾነ። እቲ ምሩጽ ግዜ፡ ሬሳ ብመጠኑ
ምስዘሓለን ምጥውላግ ቅድሚ ምጅማሩን፡ ዘሎ ግዜ ኢዩ።
ካሜራ፡ ዝጠውለገ ገጽ ዘይምልዓላን ንሕና ጹሩይ ዝልለ ገጽ ክንርኢ
ምኽኣልናን፡ ምሩጻት ግዜ ከምተሓርዩ የመልክቱ።
ኮታስ ብመደብ
ዝተሓንጸጹ ፕሮግራማትን ሰዓታቶም ዘኽበሩ ስርሒታትን ኢዮም ኔሮም።

1.3 ምኽላእ ወይ ዘይምኽላእ መውረድ ጀበና ኣብ ርእሲ
(Budding & Non-budding Head)
ካልእ ብኣትኩሮ ዝጠመትክዎ ትዕዝብቲ፡ ርእሲ ተጋዳላይ መውረድ ጀበና
ተኸሊኡ ምህላዉ ኢዩ። መውረድ ጀበና ዘይተኸልአን ዝተኸልአን ጉኑይ
ርእሲ ኣብ ፎቶ 6 ተመልከቱ። ቀጺልኩም ፎቶ 7 ተዓዘቡ።
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1. መውረድ ጀበና ዘይተኸልአ
ጉኑይ ርእሲ

2. መውረድ ጀበና ዝተኸልአ
ጉኑይ ርእሲ
ፎቶ 6

ኣብ ፎቶ 7፡ ተጋዳላይ፡ መውረድ ጀበና ተኸሊኡ ከምዘሎ ትርእዩ።
ተጋዳላይ፡ መውረድ ጀበና ተኸሊኡ ምህላዉ፡ ሓለዋ ሰውራ ኣዚዮም
ፕሮፈሽናል ቆራጽቲ ኣራእስ ከም ምዃኖም፡ ክፈልጦም ግዜ ኣይወሰደለይን።
ብተወሳኺ ሓለዋ ሰውራ፡ ዝዓበየ ላባራቶሪ ምንባሩ ፈሊጠዮ። ፕሮፈሽናልነት፡
ብዘይ ተደጋጋሚ ፈተነታትን ልምምዳትን (Tests and Training) ክጥረ
ከምዘይከኣል፡ ሞጎታዊ ነገር ኢዩ።
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ፎቶ 7 መውረድ ጀበና ዝተኸልአ ተጋዳላይ

ንሓደ ኢንቨስቲገይተር፡ ስሕት ኢሉ ናጤባ፡ ማና ካብ ሰማይ ይወርዶ ኢዩ።
እንተስ ብሓይሊ እግዚኣብሄር፡ እንተስ ብሓይሊ ኣዳም፡ ከምዚ ፎቶ 7
ዝኣመሰለ፡ ጎፈጎፍ ይገጥሞ። እዛ ፎቶ ጎፍ ምስበለትኒ፡ ሽዑ ተረዲኡኒ።
እዚኣ፡ ናተይ ማና ምዃና። ሓለዋ ሰውራ፡ ኣብ ማእከላይ ደጀን ሕሽክብ፡
ካብቶም ዝተዳጎኑ እሱራት፡ ነዚ ተጋዳላይ ወሲዶም ጠረግ ከምዘበልዎ፡ ሽዑ
ብቕልጡፍ ተረዲኡኒ። ድሓን እተዊ ማና።
ፎቶ 7 ንመልከት። ቀይሕ መስመር ተኸቲልኩም፡ ንውሽጢ ቅሩብ እቱዉ
እሞ በሉ። ቅሩብ ውጥም ዝበለ ንኡስ ኣካል ርእሲ ክትዕዘቡ ትኽእሉ።
ቆረጽቲ ርእሲ፡ ነቲ ርእሲ፡ ካብ ስትራተጂካዊ ቀለቤት ዓጽሚ ክሳድ
ከምዝጎነይዎ ትዕዘቡ።
1. ምኽላእ መውረድ ጀበና 2. ካብ ስትራተጂካዊ ቀሌበት ዓጽሚ ክሳድ
ምጉናይ፡ እኹላት መግለጺ ናይ ፕሮፈሽናልነት ኢዮም።
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ሕጂ፡ ዘይፕሮፈሽናል ቆራጺ ርእሲ ከቕርበልኩም'የ። ዘይፕሮፈሽናል ቆራጺ
ርእሲ፡ ኣብ ማእከል ክሳድ ብሳንጃ ሕጊግ ክብል፡ ዘመን ይሓልፍ። ዘመን
ኣሕሊፉ፡ ርእሲ ቆረጹ ምስወድአ፡ መውረድ ጀበና ይገድፍ። ሓደ ኣጸቢቐ
ከስምረሉ ዘሎኒ ጉዳይ፡ ንዓጽሚ ክሳድ ዝምልከት'ዩ። ዓጽሚ ክሳድ፡ ብቐሊሉ
ብሳንጃ ዝጉነ ኣይኮነን። ዓጽሚ ክሳድ፡ ጥንካሪኡ ታይተኒዩም ምዃኑ
ኣጸቢቕና ክንፈልጦ ይግባእ። ዓጽሚ ክሳድ፡ ነቲ ከቢድ ሓንገልን ህዋሳውያን
ኣካላትን ጭዋዳታትን ሽክናን ዝስከም፡ ልዑል ምትዕጽጻፋት ዝገብር፡
ብዝተወሳሰቡ ቀለቤታት የዕጽምቲ ዝቖመ፡ ዝጠንከረ ክፍሊ ኣካልና ኢዩ።
እቶም ርቡጻት ናይ ሜክሲኮ ናርኮታት፡ ምስቶም ክንድገለ ዝኾኑ ካራሪኦም፡
ርእሲ ክቖርጹ ኣበርቲዖም ሒዅ ክብሉ'የ ዝዕዘቦም። ገሊኦም ምስተሓለሎም
ካራ ግድፍ ኣቢሎም ብፋስ ነቲ ክሳድ ጨፍጭፎም ኢዮም፡ ነቲ ርእሲ
ዝቖርጽዎ። ቆሪጾም ምስወድኡ፡ መውረድ ጀበና ኣብቲ ጉኑይ ርእሲ
ብጉሉሕ ክትርኢ ትኽእል። ቆረጽቲ ሓለዋ ሰውራ ግን በየን ጀሚሮም፡ ነየን
ይቖርጹ፡ ነየናይ ስትራተጂካዊ ቀለቤት ዓጽሚ ጠርግ ከብሉ ከምዘለዎም
ኣጸቢቖም ዝፈልጡ፡ ፕሮፈሽናል ምዃኖም፡ ፎቶ 7 ንባዕሉ የረጋግጽ።
ሳምንታት ኣነ ቅድሚ ኢንቨስቲገሽን ምጅማረይ፡ ኣብ ፓልቶክ ሓደ ታሪኽ
ተምዝገበ። ኣብ ፓልቶክ ሓደ ሰራም ተኻታታሊ፡ "ፎሮ፡ ተቐቲሉ ዲዩ ወይስ
ኣብ ውግእ'ዩ ተሰዊኡ? ኢሉ ንፎሮ 12፡ ሓቲትዎ ነበረ። "ተቐቲሉ ዲዩ?"
ዝብል ቃል ንገዝእ ርእሱ፡ "ኣውያት ደም" ምዃኑ ክጠቕሰልኩም እፈቱ።
ኣብ ሃገርና "ደም የእዊ'ዩ" ዝብል ብሂል ኣቦታት ኣሎ። ዎዮ ፓልቶከኛ፡
ቅድመይ፡ ነቲ ርእሲ ስዉእ ንዓመታት ሓቢኡ ዝጸንሐ ምስጢራዊ ሳጹን ሓለዋ
ሰውራ ድሮ ክፈቆ ጀሚሩ ነበረ። መሪር ንብዓት ሓዘን ኮረር እናበልኩ፡
ፍዮሪታት ነዚ ክቡር ፓልቶከኛ ከይሃብክዎ ክሓልፍ ኣይደልን።

1.4 ትራንስ ሳይበርያ
ዘይሓሰብክዎ፡ ናብ ክልእ ማእዝን ክእለ ተገደድኩ። ካርታ ሰሜናዊ ኤርትራ
ኣብ ጤረጴዛ ዘርጊሐ፡ ሰለስተ ባሊናታት ጃሕ ምስኣበልክወን፡ "What the
hell am I seeing here? በልኩ። ቀዘዝኩ። መፍትሕ ክትቅልቀል
ስለዝጀመረት፡ ኮሬንቲ ተዘዝ ኣበለኒ። ኣብ መስመር ሽዕብ፡ ኣፍዓበት፡ ናቕፋ
ሓደ ኣመልካቲ ምስኣቐመጥኩ፡ ንእለቱ ሓደ ነገር ቆለጭ ኢሉ በርሃለይ።
ካርታ ቁ. 1፡ ኣብ ላዕሊ ተምልከቱ።
"ፎሮ፡ ተቐቲሉ ዲዩ ወይስ ኣብ ውግእ'ዩ ተሰዊኡ? እቲ ተጋዳላይ። ኣነጽራ
እታ ሕቶ" ኢሉ፡ እቲ ተኻታታሊ ፓልቶክ ንፎሮ 12 ምስሓተቶ፡ ፎሮ 12
9

ከምዚ'ሉ መለሰ። "ኣብ ውግእ'ዩ ተሰዊኡ፡ ናይ ብሓቂ ኣብ ውግእ'ዩ ተሰዊኡ፡
ብረሻራሽ ብርሑቕ እቶም ዳሕረዎት ዝነበሩ ብረሻራሽ'ዮም ሃሪሞሞ . . . "
በለ።
እሞሲ ተጋዳላይ ኣብ ሽዕብ ድሕሪ "ምስዉኡ"፡ ኣባላት ስላያ ናይ ሓለዋ ሰውራ
ወይም O3፡ ዝወጠንዎ ምስጢራዊ ስርሒት ምድንጋር ንተጋደልቲ ድሮ
ንቕድሚት ኣበጊሶሞ ስለዝነበሩ፡ ተደላይነት ናይ'ዚ ሬሳ ኣጸቢቑ ዓዘዘ። ስለዚ
ነቲ ሬሳ ኣብ መኪና ጽዒኖም ካብ ሰምሃር ናብ ሳሕል ክጓዓዙ ኣለዎም። ኣብ
ሳሕል፡ ኣብ ማእከላይ ደጀኖም ኮይኖም ብምስጢራዊ ስራሕ፡ ነቲ ርእሲ ካብቲ
ኣስከሬን ጎነይዎ። ድሕሪ ምንጥልጣል ጉኑይ ርእሲ ኣብ ዓንቃሪባ፡ ናብ
ምጥዕዓም መኪና ኣብ ቅድሚ ካሜራ ተዋፈሩ። ኣስዒቦም ናብ ክፍሊ
ማሕተም ናይ ሓለዋ ሰውራ ኣቲዮም፡ ናይ 70ታት ፎቶሾፕ ኣካየድዎ። ኣብ
መወዳእታ፡ ንተጋደልቲ ፈሽ ዘብል ስእሊ ኣብ ሳግም ቁ. 15፡ 1988 ወጺኡ፡ ናብ
መላእ ውድብ ተዘርግሐ።
ከም ቅደም ተኸተል፡ ምስራዕ ዛንታ ዝወጾ የብሉን። ንዓይ ግን እዚ ዛንታ
ክወሓጠለይ ኣጸገመኒ። ካብ ሽዕብ ናብ ክንዮ ናቕፋ ዝርከብ ሕሽክብ፡ ሬሳ
ትራንስፖርት ምግባር፡ ትራንስ ሳይበርያ ኮነኒ። ኣብ ሓለዋ ሰውራ፡ ኣብ
ጎዳጉዲ ተዳጒኖም ዘለዉ ተጋደልቲ ሽሾ ኢዮም። ብብቕኒያቱ ንሞት
ዝፍረዱ እውን ሕፍሶ ኢዮም። ስለዝስ እንታይ ኣድለየ? ማዕረ ንሽዕብ ኬድካ
ሬሳ ምቕራም። ዝቐረምካዮ ሬሳ ሒዝካ ካብ ንሕሽክብ ሃለኽለኽ ምባል፡
ስለምንታይ ብትኮ ኣቛራጭ መንገዲ ዘይትጥቀም? ካብ ትራንስ ሳይበርያ
ሸኮርተት፡ ንምንታይ ካብቶም ሕፍሶ፡ ሓደ ዘይትጎምድ? ይቕሬታ ንኢ-ስነ
ምግባረይ። ትራንስ ሳይበርያ? "It does not make sense."
ኣብ ኮምዩኒታት ኢንቨስቲገሽን፡ ሓደ ጉዳይ "It does not make sense."
እንተተባሂሉ፡ ነገር ፌራ ምዃኑ'ዩ ዝድምደም። ብእንግሊዝኛ፡ Fake,
Fraud, Forged, Counterfeit, False . . . ወዘተ'ዩ፡ ትርጉም ናይቲ
ዘዛርብ ዘሎ ጉዳይ። ስለዚ፡ "ናይ ብሓቂ ኣብ ውግእ'ዩ ተሰዊኡ፡ ብረሻራሽ
ብርሑቕ እቶም ዳሕረዎት ዝነበሩ ሃሪሞሞ . . . " ዝብል ጸብጻብ ፎሮ 12፡ ከም
ሓቂ ዘረባ ክቕበሎ ኣይክእልን።
ኣሳልጦን ቅልጣፈን፡ ምስጢር ሓለዋ ሰውራ ኣብ ምዕቃብ ዓቢ ተራ ኣለዎም።
ሓደጋ ትራንስ ሳይበርያ፡ ኣብዚ ስእሊ ምስኣእተናዮ፡ ፔርፈክቶ ይገጣጠም።
እዋእ፡ ነቑጣታት ሓለዋ ሰውራ'ኮ ፍቖድኡ ኢዮም ዘለዉ። ሕሽክብ ጥራይ
መዓስ ኮይኑ፡ ዝብል ብድሆ ክመጸኒ ዝጽበዮ ነገር ኢዩ። በዚ ይኹን በቲ፡
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ብድሆ ይምጻእ፡ ብሱል ኢንቨስቲገሽን የካይድ ምህላወይ፡ ኣጸቢቐ ዝፈልጥ
ሰብ ኢየ።

1.5 PROFILING
ሃይለ መንገሻ፡ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንኹሎም ኩነትታ፡ መምስ ቦቶኦምን መምስ
ሓበሬታኦምን ምስ ቀለቤታቶምን ፐርፈክቶ ሰሪዕካዮም? ኢልኩም ክትሓትኑ፡
ዘይጽበየኩም ኣይኮንኩን።
ነብሰይ፡ ኣብ ጫማውቲ O3 ናይ ሓለዋ ሰውራ ኣእቲየ ኢየ፡ ኩሉ ብደቂቑ
ክገልጸልኩም ዘምሰኹ። ሞያይ ንሱ'ዩ። ሓለዋ ሰውራ፡ ስካልፐልን ካራሩ
መጥባሕትን ይጥቀሙ። ኣነ ኸኣኒ ጫማውትን ፕሮፋይሊንግ (Profiling)
ተጠቒመ፡ ምስጢራት ሓለዋ ሰውራ ይፈትሕ።
ፕሮፋይሊንግ፡ ሓደ ኢንቨስቲገይተር ብርእዮት ኣብ ውሽጢ ኣእምሮን
መንፈስን ናይ ገበነኛ ጥሒሉ፡ እቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ገበነኛ ዝፈጸሞም
ተግባራት፡ ወንጀላት፡ ምንቅስቓሳት ወይም ንሱ ዝውንኖም ልምድታት
(Behaviour) ብዕምቆት ብምድህሳስ፡ ነቲ ምስጢር ናይ ቅትለት ክፈትሖ
ዝግልገለሉ መሳርያ ናይ ስነ-ገበነኛነት ኢዩ።
ፕሮፋይሊንግ፡ ከምዘለዎም ኣብ ኣባይቲ ግዝኣተ ሕጊ ከም ጭብጢ
(Evidence) ክትጥቀመሎም ኣይከኣልን። ይኹን ደኣምበሪ ፕሮፋይሊንግ፡
ነቶም ዝተሰወሩ ጭብጥታት ንምርካብ ዝሕግዙ መንገድታት ኢዮም።
ፕሮፋይሊንግ፡ ካብ መንገዶም ኣመና እንተርሒቖም፡ ወድዓውነት ክስሕቱ
ስለዝኽእሉ፡ እቲ ኢንቨስቲገይተር ክጥንቀቕ ይግብኦ።

መደምደሚያ
ካብ ርእሲ ወጺአ ክዛረብ። ኣብዚ እዋን ደምበ ፓልቶክ፡ ኣብ ክልተ ደምበታት
ተኸፋፊሎም፡ ኣብ ንሓድሕዶም ፎሮ ጸረ ፎሮ ብምዃን፡ ክዘላለፉ ምርኣይና፡
ብዙሕ ዘተሓሳስብ'ዩ። ገሊኦም ክሳብ ኣፍ ፎሮ 12 ንምርጋጥ፡ ኣብ መራኸቢ
ብዙሓን ኮፕሪፎኮ ናይ ሓላፍነታዊ ፕረስ ክእወጅ ኣለዎ፡ ዝብሉ ወገናት
ከምዘለዉ በጺሕናዮ ኣሎና።
ርእይቶና ከምዚ ዝስዕብ ኢዩ። ካብ ፎሮ ዝደርበየን ደርዘን ዘረባታት፡ ዋላ
ክልተ ሓባ ጥራይ እንተኣልዓልና'ስ መኽሰብ እምበሪ ክሳራ ኣይኮነን። ፎሮ
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12፡ ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ፡ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓሸውሸው ዘብል መዘና ዘይብሉ
High Value Information፡ ንኤርትራውያን ከምዝሃበ ዝስሓት ኣይኮነን።
ንሕና፡ ጥርንፍ ዝበለ፡ ጽጹይ ሓበሬታ፡ ካብ ማካርዚስዝም "Maccarthyism"
(ብድፍኑ "ሰለይቲ" ኣብ ውሽጥኹም ኣለዉ፡ ክወጹ ኣለዎም ዝብሉ
ዘመተታት) ነጻ ዝኾኑ ሓበሬታት ንደሊ። ንሱ ከምኡ ኣይገበረን ይኸውን።
ምስቲ ኹሉ ሕጽረታቱ፡ ከም ፎሮ 12፡ ንኢሳያስ ጌሩ ዘጠሞ ዜጋ የልቦን።
እንተ ኣፍ ፎሮ 12 ምርጋጥ፡ ካብቲ ኢሳያስ ንዓና ረጊጡና ዘሎ ብምንታይ
ይፍለ?
ንሕና ከም ቀዳሞት ኣማንድመንታራውያን መጠን፡ ምርጋጥ ኣፍ፡ ጸረ ነጻ
ምዝራብ፡ ጸረ ነጻ ሓሳብ ምግላጽን ምጽሓፍን፡ ጸረ ነጻ ምእማን ስለዝኾነ፡
ብመትከል ንጹግ ከምዝኾነ፡ ንኹልና ደቀባት ብዕዘት ከስምረሉ እፈቱ።
ንፎሮ 12፡ ናይ ክብሪ ሰላምታ ብትሕትና የቕርበሉ። እግዚኣብሄር ሓልዊኡ
ይኹን።
ተዛዘመ።

በጃኻትኩም ኣብዚ ዶኮመንት፡ ናብቲ ዝስዕብ ገጽ 13 ኬድኩም ነዚ ሰብ
ትፈልጥዎ'ዶ? ዝብል ፍላየር ክትዕዘብዎ ብትሕትና ይምሕጸነኩም።
ንዝያዳ ሓበሬታ፡ Links ኣብ ገጽ 14 ኣለዉ።

ሃይለ መንገሻ ዑቕበ
ኦክቶበር 18፡ 2016

12

ነዚ ሰብ ትፈልጥዎ'ዶ?

በሪኽን ውጥምን ዝበለ ኣፍንጭኡ፡ ግንባሩ ንቕድሚት ውጽእ ዝበለ፡ ቅይሕ
ዝበለ መልክዑ፡ ገጹ ንታሕቲ ጭልቑቕ ዝበለ ማለት ክባዊ ገጽ ዘይኮነ፡ ጸጉሪ
ርእሱ ልምሽ ዝበለ፡ ቅሩብ ጭሕሚ ኣብ ታሕተዋይ ግርጻን ዘለዎ፡ ሰዊት
ዕድመ (ብግምት 25-35 ዕድመ)።
መዘኻኸሪ
ተጋዳላይ ኮይኑ ኣብ ሓለዋ ሰውራ (ሕሽክብ፡ እንዳ 72፡ 03፡ 04፡ 05፡ 06፡ 09 . . .
ወዘተ እሱር ዝነበረ። መታሕታዊ መበቆል ክህልዎ ዓቢ ግምት ኣሎ፡ ናይ
ምስልምና ስም መጸውዒ ወይ ሳጓ ክህልዎ ይኽእል፡ ኣብ ከባቢ 1988, 1987,
1986 ወይም ካልኦት ዓመታት ካብ ኣሃዱኡ ንሓለዋ ሰውራ ተወሲዱ ክኸውን
ይኽእል። ነዚ ሰብ ምልላይ፡ ስሙ ወይ ሳጉኡ ምፍላጥ ወይ ዝነበሮ ኣሃዱ ኣብ
ምዝካር ክትታሓባበሩኒ ጻውዒት ይቐርብ ኣለኹ። የቐንየለይ።
Haile Menegesha Okbe, Toronto, Canada, Phone: (416) 858 9305
Email: haileokbe@yahoo.com
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LINKS

Links: FORO-12 ESSENTIALS
http://assabnaturalport.org/Foro 12 AS 2307/Foro 12 P1 AS 2307 15_47M 22.7MB
MP3.mp3

ForoLeaks - Who Burned Shieb - The Untold Crimes Of EPLF
https://www.youtube.com/watch?v=n5_xlYl7__Y

GENBARTORONTO
http://www.genbartoronto.com/
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