ኣባ ተኽለሚካኤል ተወልደ

ሸኻ ዘባርዐት ንጣር ቁልዒ
ኢንቨስቲገይተር
ሃይለ መንገሻ ዑቕበ
ቶሮንቶ፡ ካናዳ
ማርች 30፡ 2019
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ንለውጢ ዘተኮረ፡ ምስርጫው ኤልክትሮ ማግነታዊ
ማዕበል፡ ንፈላማ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ተጋህደ።
ንሱ ድማኒ ኣብ ኦክቶበር 29፡ 2018፡ ኣብ ውሽጢ ቤተ
ክርስትያን ቅዱስ ሚካኤል ሰገነይቲ ነበረ።

ኣባ

ተኽለሚካኤል ተወልደ፡ ሽዑ መዓልቲ፡ እዚ
ዝስዕብ ኣገዳሲ ጥቅሲ ኣብቲ መደረኦም ሓዊሶም፡
ንኣመንቲ ክርስትና ኣስምዑ።

“

. . . ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ እቲ
መጀምርያ ዝምነዮ ኣብዛ ሰዓት
እዚኣ፡ ብርግጽ ጻዕዳ ፊኖን ቸመንቶን
ኣይኮነን። ንዕስራ ዓመት ዝተጸበናዮን
ብዙሕ ዝተሳቐናሉ . . . . . . ብዙሕ
ዝተሳቐናሉ፡ ዶብና ተሓንጺጹ ምርኣይ
ኢዩ፡ እቲ ቀዳምነት ዘግድሰና
ሎሚ። . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

”

ኣባቴ ዝብሉና ዘለዉ ጻዕዳ ፊኖን ቸመንቶን፡ እቲ
ንሓጺር ግዜ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ብዘይሕጋዊ
መንገዲ ኣቲዩ፡ ኣብ ዕዳጋት ኤርትራ ብፍኑው መንገዲ
ዝሽየጥ ዝነበረ ኮንትሮባንዳ ማለት’ዩ።
ከም ኢንቨስቲገይተር ናይ ኤልክትሮ ማግነታዊ
ማዕበል መጠን፡ ዘረባ ኣባቴ ሃሰስ ክብሎ ምስጀመርኩ፡
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ንህዝቢ ከላዓዕል ዝኽእል ማዕበላዊ ሓይሊ ከምዘይብሉ
ተገንዘብኩ። ግና ካብ ቃል ኣባቴ፡ ኣብርሃም ኢሳያስ
ኣፈወርቂ፡ ነብኡ ተኪኡ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ረጊጹ፡
ንሓዋሪቱ ክገዝእ ከምዘይኮነ ዝእምት፡ ኤልክትሮ
ማግነታዊ ማዕበል ቆብ ኣበልኩ።
ኣብ ዳህሳሰይ፡ 1. ኢሳያስ ኣፈወርቂ 2. ኣብርሃም
ኢሳያስ ኣፈወርቂ 3. ኣብይ ኣሕመድ ብቀለቤታት
ዝተኣሳሰሩ፡ ሓደ ኣካል ከምዝኾኑ ጽቡቕ ጌረ በጺሐዮ
ነበርኩ።
ኢሳያስ፡ ሰባት ኣብ ኣእምሮውቶም ዝሓስብዎም
ሓሳባት ብርቀት ክግጥም ወይ ከንብብ ዝኽእል፡
ዝበርትዐ ኤልክትሮ ማግነታዊ ማዕበል ዝውንን፡ ዕዱል
ፍጡረት ከምዝኾነ፡ ኣቐዲመ ኣስተብሂለሉ ነበርኩ።
ኤልክትሮ ማግነታዊ ማዕበል ኣባቴ፡ ኢሳያስ’ውን ቆብ
ኣበሎ። መጻኢ ዕድል ኢሳያስ-ኣብርሃም-ኣብይ
ውሕስነት ዘይብሉ ሰንኮፍ ምዃኑ፡ ካብ ልሳን ኣባቴ
ደሮ በጺሕዎ ነበረ። ኢሳያስ በቲ ዝወጸ ዘረባ ኣባቴ፡
ብዙሕ’ኳ እንተተቆጥዐ፡ ከም ፋይናንስ ሚኒስተር
ብርሃነ ኣብርሀ ስጉምቲ ኣይወሰደሎምን። ኤልክትሮ
ማግነት ኣባቴ፡ ንኢሳያስ ልዝብ ዝበለ መጠንቐቕታ
ሂቡ፡ ተደጒሉ ተረፈ። ተደፊኑ ግን ኣይተረፈን።
በየነ፡ ኣብ ጀንዋሪ 10፡ 2019 ንህግደፍ
ራሕሪሓ፡ ናብ ደምበ ተቓውሞ ተጸንበረት።

ኣልማዝ

3

ኣልማዝ በየነ
ስምዒት፡ ነድሪ፡ ምሕንሓንን ምፍካርን ዝመልኦ ብርቱዕ ኤልክትሮ
ማግነት ናይ ኣልማዝ፡ ዝምስክር ስእሊ።
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ይኣክል!
2019፡ ሕጂ ይኣክል!

ኣልማዝ በየነ፡ ፈብሩዋሪ 10፡ 2019

ካብ ኣልማዝ፡ ክልተ ኣገደስቲ ነገራት ዳህሰስኩ።
1ይ፡ ኤልክትሮ ማግነት ናይ ኣልማዝ በየነ፡ ከም ንጡፍ
እሳተ ጎመራ ኣዚዩ ብርቱዕ ምንባሩ ዳህሰስክዎ።
ብርቱዕ ኤልክትሮ ማግነት ከኣኒ ብርቱዕ ጽልዋ ኣብ
ልዕሊ ካልኦት ስለዝፈጥር፡ ንኢሳያስ ደርማስ ክሳራ
ከምተውርደሉ ገምጋም ገበርኩ።
ስምዒታ፡ ነድራ፡ ምሕንሓናን ምፍካራን መዘና ዘይብላ
ብምንባራ፡ ሸኻ ዘባርዕ ንጣር ቁልዒ ዝዕድም
ኤልክትሮ ማግነት ዝወነነት ትመስል ነበረት።
ኤልክትሮ ማግነት ናይ ኣልማዝ፡ ኣብ ውሽጢ
ክልቲኡ ደምበታት ተቓውሞን ተጻይን፡ ምንቅጥቃጥ
ፈጠረ።

2ይ፡ ኣልማዝ፡ ናብ ደምበ ተቓውሞ ምጽእ ምስ በለት፡
ደንገታዊ ዝኾነ ኢንተልጀንሳዊ ሓበሬታ ሃበትና።
ኣብዝሕቶም ኣባላት ህግደፍ ጅሆታት (Hostages) ናይ
ህግደፍ (ኢሳያስ ኣፈወርቂ ማለት’ዩ) ከም ምዃኖም
ገለጸት። ልቦምን ኣፎምን ነንበይኑ ምዃኑ፡ ኣርጢባ
ሓበረት።
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ኢሳያስ፡ ብንብረት፡ ብቢዝነስ፡ ቤተ ሰብ ኣብ ኤርትራ
ናይ ምብጻሕ ዕድላት ብምፍቃድ፡ ናይ ጣዕሳ ፎርም
ከምዝመልኡ ብምግባር (ንኣባላት ሓይሊ ምክልኻል
ነበራት ወይ ንወጻኢ ንዝኾብለሉ) . . . ዝተፈላላዩ
መቁሓት ብምጥቃም፡ ንኣባላት ህግደፍ’ውን ከም’ቶም
ተቓወምቲ ኣሲርዎምን ጨቚንዎምን ከምዘሎ
ይፍለጥ።
እምበሪ ንስርዓት ኢሳያስ፡ ብልቢ
ኣሚኖምሉ ከም ዘይኮኑ፡ ኣልማዝ ኣረጋጊጻቶ ኢያ።
ኣብቲ 1ይ ነጥቢ፡ ኣልማዝ ንዳያስፖራ ጸላዊ ዝኾነ
ዳይናሚካዊ ኤልክትሮ ማግነት ዋላ’ኳ እንተሃለዋ፡ ሰሪ
ተልሜደን ኣብ ተቓውሞ ብምዃና ከምኡ’ውን
ስርዓት ኢሳያስ ናይ ምፍሻል ጥበባት ዘለዎ ብምዃኑ
ንዓኣ ኣብ ትበጽሖ ከምዘይብላ ክገብራ’ዩ፡ ናብ ዝብል
መደምደምታ እናተጸጋዕኹ ከድኩ።
ኣብቲ 2ይ ነጥቢ፡ ሰብኣይ ድኣኒ በይኑ እንድዩ ዘሎ፡
በልኩ። ጭራሽ ደገፍ ካብ ተቓውሞ ወገን የብሉን።
ቦርዱ፡ ካብ ተጻይ’ውን የብሉን።
ስለዚ ኢሳያስ፡
ንንጣር ቁልዒ፡ ኣብ ኣዚዩ ተነቃፊ ስፍራ ከምዘሎ ካብ
ኢንተልጀንስ ናይ ኣልማዝ ጽቡቕ ጌር ገምገምኩ።
ሸኻ ተባርዕ ንጣር ቁልዒ፡ ግዜኣ ሓሊያ ክትመጽእ
ምዃና ጥርጥር ኣይነበረንን።
ህላወ ኢሳያስ-ኣብርሃም-ኣብይ ንምውሓስ፡ ኤርትራ
ምስ ኢትዮጵያ ምቑራን ዝብል ስቱር ፕሮጀክት ናይ
ኢሳያስ ንባዕሉ፡ ንባርዕ ንጣር ቁልዒ ፕርፈክቶ ሕጹይ
ገበሮ።
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ኣማኒኤል ዳዋ (ዲሲ)፡ ናይ ሲንክ (Synch) ኢንጅነር
መወዳእትኡ፡ ንጣር ቁልዒ ኣብ ናይ ኣማኑኤል ሲንክ ተረኽበት።
“ብእገለ/ት ተዓዲመ፡ ይኣክል! እብል ኣለኹ” ኢያ እታ ሲንክ።
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ኣማኒኤል ዳዋ ናይ ዲሲ፡ ኣብ ፈብሩዋሪ 13፡ 2019
“ብእገለ/ት ተዓዲመ፡ ይኣክል! ክብል ቀሪበ ኣለኹ።”
ትብል ሲንክ (Synch) ተባላሒቱ፡ ንፈለማ ግዜ ኣብ
ፈይስቡክ፡ ካልኦት ክጥቐሙላ ዓደሞም።
እታ ሕሱም ትድለ ዝነበረት ንጣር ቁልዒ፡ ኣብቲ ናይ
ኣማኒኤል ሲንክ ጸንሐት። እታ ኣብ ፈብሩዋሪ 13
ዝፈለመት ሲንክ እንሆ ክሳብ ሕጂ ትቕጽል ዘላ።
ሓደ ግሩፖ ሓደ ልቢ
“ብእገለ/ት ተዓዲመ ቀሪበ ኣለኹ” ትብል ሲንክ ወይ
ሲንክሮናይዘሽን (Synchronization)፡ ትርጉማ ሓደ
ግሩፖ ሓደ ልቢ ማለት’ዩ። ሰባት መምስ ናታቶም
የዕሩኽቲ ወይ ቤተ ሰብ፡ ሓደ ግሩፖ ሓደ ልቢ
ብምዃን ብሓበራዊ ህርመት፡ ኣብ ኮሙኒኬሽን
ምንጣፍ ማለት’ዩ። እዚ’ያ ብልሒ ናይ ኣማኒኤል።
ኤልክትሮ ማግነታዊ ማዕበላት
ኩሎም ፍጡራት፡ ብኤልክትሮ ማግነታዊ ማዕበላት
ወይ ሓይሊ ተገዚኦም ይነብሩ። እንስሳታት፡ ኣኣብ
ማይ ቤቶም፡ ኣብ ኮሙኒኬሽን ንሓድሕዶም
ከምዝቆራረኑ ይገብሮም።
ኤርትራውያን ሕጂ ኣንጻር ኢሳያስ፡ ኣብ ሓደ
ክንምጽእ ክኢልና ዘሎና፡ ኤልክትሮ ማግነታትና
ብግቡእ ክቛራረኑ ስለዝጀመሩ’ዮም። ቅድም ሕጂ
ግን ተባጣጢሶም’ዮም፡ ጸኒሖም።
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