ነሐሰ/1998

ኣብ ኤርትራ ዒራዒሮ ግፍዓዊ ቤት ማእሰርቲ ህግደፍ ብዛዕባ ዝርከቡ
ኣባላት “G-15”
መእተዊ
ድሕሪ ኩናት ኤርትራ - ኢትዮጵያ ኣብ መሪሕነት ጊዚያዊ መንግስት ኤርትራ
ብዝተፈጠረ

ፖለቲካዊ

ኣፈላላይ

ምኽንያት

ብምግባር

ናይ

ምእሳር

ስጉምቲ

ዝተወሰደሎም ናይ ህግደፍ ኣንጃ ዝተብሃሉ ኣባላት ኣመራርሓ ምንባሮም ዝዝከር
እዩ፡፡ እዞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ህግደፍ ዝኣተው ኣባላት ኣንጃ ኣብ ሕቡእ ቤት
ማእሰርቲ ተዓፊኖም ካብ ዝተኣሰርሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ሐዚ ናብ ሕጊ ኣብ ልዕሊ
ዘይምቕራቦም ኣበይን ብኸመይን ከምዘለውን ከምዝነብሩን ንህዝብን ሰራዊትን
ከምኡ እውን ንቤተሰቦምን ዝተሰወረ ጉዳይ እዩ፡፡ ይኹን እንበር ንዞም ን5 ዓመት
ዝኣክል ኣብ ሕቡእ ቤት ማእሰርቲ ኤርትራ ዝርከቡ ተቓወምቲ ኣበይ ቦታን ኣብ
ከመይ ዝበለ ኩነታትን ከምዝርከቡ ሓበሬታ ነቕርብ፡፡

1. ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ዝርከበሉ ቦታን ኣመሰራርትኡን
1.1.

ዒራዒሮ ዝርከበሉ ከባቢ፡-

− ዒራዒሮ ኣብ ኤርትራ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንኡስ ዞባ ሽዕብ ዝርከብ

በረኻ ኮይኑ ኣብ ኣስመራ ንባፅዕ ብዝወስድ ሰረጀቓ - ጋሕቴላይ ሓዱሽ
ፅርግያ ገይርካ ክትወርድ ኣብ ከባቢ ፍልፍል ሰሎሙና ምስትበፅሕ ፀሓፍ ላም
ኣብ ትበሃል ቦታ ምስበፃሕኻ ንፀጋም ገፅካ ማለት ንሰሜናዊ ምዕራብ ኣንፈት
ተዓፂፍካ ብእግሪ 2 ሰዓት ናብቲ ቦታ ንምእታው ዝተሰርሐ ፅርግያ ድማ 15
ኪ.ሜትር ኣግሊስካ ዝርከብ በረኻ እዩ፡፡ እዚ ቦታ ኣብ እዋን ዕጥቂ ቃልሲ
ህ.ግ.ሓ.ኤ ንቤት ትምህርቲ ካድረን ንሕክምናን መዋፈሪ ዝተጠቐምሉ ጊዜ
ምንባሩ ይሕብሩ፡፡ እዚ እስር ቤት ዝርከበሉ ከባቢ ምላሽ ብእግሪ ናይ 2

1

ሰዓት ርሕቐት ብምኻድ ነባሪ ህዝቢ ይርከብ፡፡ ናይዚ ቦታ ኩነታት ኣየር
ፀባይ መብዛሕትኡ እዋን ልዕሊ 40 ዲግሪ ሰንት ግሬድ ሙቐት ዘለዎ እዩ፡፡
1.2.

አመሰራርታ ሕቡእ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ

− ቤት

ማእሰርቲ

ዒራዒሮ

ብኣቆፃፅራ

ፈረንጂ

ሰኔ

2003

ዓ/ም

ተሰሪሑ

ብምውዳእ ንህግደፍ ዝተረከበ እንትኾን ቅድሚ ምስርሑ ፕረዝደንት ኢሳያስን
ካልኦት ሰበስልጣንን ናብቲ ቦታ ብምውራድ ኮለላ ገይሮም ክስራሕ ምስወሰኑ
ዝተሰርሐ ምኻኑ ይፍለጥ፡፡ ነዚ ዝሰርሑ ኮንትራክተር ሰንበል ናይ ተገጣጣሚ
ናይ ገዛውቲ ስራሕ ዘካይድ ናይ ህ.ግ.ደ.ፍ ካንፓንን ናይ 32ኛ ክ/ሰራዊት
ኣባላትን እንትኾኑ ክስራሕ እንተሎ ንምንታይ ዕላማ ምኻኑ ንምሽፋን ንሓዳሪ
ቤት ትምህርቲ ከምዝኾነን ብዛይዳ ንክእመን ክሳብ ንቲ ቤት ትምህርቲ ዘድሊ
ተመሳቓሊ ዓራውቲ ኣእትዮምሉ ምንባሮም፤ እቲ ስራሕ ተወዲኡ ኡሱራት
እንትኣትው እቲ ዓራውቲ ካብቲ ቦታ ተፃዒኑ ከምዝኸደ ይፍለጥ፡፡
− ኣሰራርሓ ገዛውቲ ናይዚ እሱር ቤት ኣብ ዓሚቕ ቦታ ኮይኑ ዝላዓለ 27

ክፍልታት ዝተሓተ ድማ 4 ክፍልታት ዝሓዘ ብ5 ብሎካት ዝተሰርሐ እዩ፡፡
ሓንቲ ክፍሊ 3 ብ3 ስኬር ሜትር ስፍሓት ሒሳብ 62 ናይ ኡሱራት
ክፍልታት ኣለዎ፡፡ ሓንቲ ክፍሊ ድማ ንሓደ ኡሱር ጥራሕ ትፍቀድ ኣብ
ውሽጢ እታ 3 ብ3 ስኬር ሜትር ስፍሓት ዘለዋ ናይ ሓደ እሱረኛ ክፍሊ
ሻወር፣ ሽንቲ ቤትን መደቀሲት ምድርቤትን ኣላታ፡፡ ካብ ሓደ ክፍሊ ናብ
ካሊእ ክፍሊ መፈላለይን ናይቲ ብሎክ ግቢ /ካንሸሎ/ ድማ ብ3.5 ሜትር
ቁመት ዘለዎ ብብሎኬት ዝተሰርሐ እዩ፡፡ ኣብ ውሽጢ እዚ ዝተጠቐሰ
ብሎካት ወይ ድማ ናይ ኡሱራት ክፍልታት ወፃኢ ናይ ሓለውቲ፣ ናይ ኣዛዚ
ቤት ፅሕፈትን መንበሪን፣ ናይ ሕክምናን መንበሪን፣ ናይ ቁጠባን መንበሪኦምን
… ወዘተ ከምኡ እውን ናይ ዳቦ መሰንከቲ ፎርኖን ዘለዎ ብሎካት ኣሎ፡፡
− እዞም ኡሱራት ቅድሚ ናብዚ ናይ ዒራዒሮ ቤት ማእሰርቲ ምእታዎም ኣብ

እንባኣትካላ ነይሮም፡፡ እዚ ቦታዚ ኣብ እዋን ደርግ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ቤት
ፅሕፈት ድሕሪ ውድቀት ደርግ ድማ ህግደፍ ንናይ ሕርሻ ኮለጅ ዝጥቀመሉ
ዝነበረ ቦታ እዩ፡፡
2

2. ዝርዝር መንነትን ኩነታትን ኡሱራት
2.1.

ዝርዝር መንነት ተኣሰርቲ

− ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ ካብ 2001 ዓ/ም ንደሓር ኣብ ኣመራርሓ ህግደፍ ፖለቲካዊ

ናይ ኣረአእያ ኣፈላላያት ብግልፂ ናብ መድረኽ ምውፃእ ምስጀመረ ንቶም
ካብ ፕረዝዳንት ኢሳያስን ሰዓብቱን ዝተፈለየ ኣቋም ዝነበሮም ኣመራርሓን
ካድረታትን ብናይ እሱራት ስጉምቲ ንቲ ተቓውሞ ክዕፍንዎ ከምዝፈተኑ
ጋህዲ እዩ፡፡ ኣብዚ ጊዜ እዚ ንናይ ፕረዝደንት ኢሳያስ ኣካይዳ ብምቅዋም
ኣብቲ ምንቅስቓስ ኮር ተራ ዝነበሮም 17 ናይ ህ.ግ.ደ.ፍ ማእከላይ ኮሚቴ፣ 9
መዳለውቲ ውልቀ ጋዜጣን 5 ናይ ኢንባሲ ሰራሕተኛታትን ኣብ መጀመርያ
ዝተኣሰሩ እንትኾኑ ብምስዓብ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ጊዜ 5 ኣብ ዝተፈላለየ
ናይ ምምሕዳራዊ ስራሕቲ ዝሰርሑ ዝነበሩ ካድረታት ዝነበርዎም ጠቕላላ 36
ሰባት ከምዝተኣሰሩ ሓበሬታ ኣሎ፡፡ (ኣብ ካሊእ ቤት መእስርቲ ዝተኣሰሩ
ብዙሓት ንፁሓን ኤርትራውያን ዝሓወሰ ኣይኮነን)፡፡
− ካብዚኦም ንጊዚኡ ሽም ዝርዝሮም ዝተፈለጡ እዞም ዝስዕቡ እዮም፡፡

ስም
1/ ኣቶ መሐመድ ሸሪፎ

ዝነበሮም ሓላፍነት

ቁፅሪ ዝተኣሰሪሉ ክፍሊ

ሚኒስትሪ ዞባታት ሓላፊ

27

2/ ኣቶ ሃይለ ወልደትንሳኤ /ድሩዕ/ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትሪ

4

3/ ኣቶ ጴጥሮስ ሰሎሙን

ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳ

2

4/ ጀ/ል ዕቑባ ኣብርሃ

ሓለቃ ስታፍ ምክልኻል

-

5/ ሜ/ጀ/ል ብርሃነ ገ/ኣብሄር

ምክ/ሎጅስቲክስ ሓላፊ

7

6/ ኣቶ ባራኺ ገ/ስላሴ

ሚኒስትሪ ዜና

33

7/ ኣቶ ሳሊሕ ከክያ

ሚኒስትሪ መጓዓዝያ

6

8/ ብ/ጀ/ል ስቲፋኖስ ስዩም

ፋይናንስ ምክልኻል

32
3

9/ ኣቶ ጀርማኖ ናቲ

አማሓዳሪ ዞባ ደ/ቀ/ባሕሪ

20

10/ ኣቶ ተስፋገርግስ

አማሓዳሪ ንኡስ ዞባ ፆሮና

14

11/ ወ/ሮ አስቴር እስቲፋኖስ

ዞባ ዓንሰባ ሃ.ማ.ደ.ኤ

11

12/ ኣሕመድ ሑሞድ

ሰራሕተኛ ኢንባሲ አሜሪካ

30

13/ አቶ ዓሊ

ኢንባሲ ኣሜሪካ ተሓጋጋዚ

3

14/ ኣቶ ፎርኦን /ሰብኣይ ጓል ኣንከረ/

-

13

15/ አቶ ኣልኣዛር

-

1

16/ ኣቶ ኪዳነ

/አፕሬተር ጴጥሮስ ሰሎሙን ዝነበረ 5

17/ ኣቶ መሓሪ

/ሹፌር

”

”

”

15

18/ አቶ ተስፋይ ጎሞራ

ናይ ህግሓኤ ሓኪም ዝነበረ

16

19/ ዶ/ር ስራጅ

ሓኪም

26

20/ አቶ ስዩም

መዳላዊ ውልቀ ጋዜጣ

10

21/ አቶ ዳዊት

መዳላዊ ውልቀ ጋዜጣ

12

22/ ኣቶ ዮሴፍ

መዳላዊ ውልቀ ጋዜጣ

9

23/ አቶ መድሃንየ ተወልደ

መዳላዊ ውልቀ ጋዜጣ

8

24/ ኣቶ ሳህለ

21

25/ ኣቶ ተመስገን

መዳላዊ ውልቀ ጋዜጣ

23

26/ ኣቶ ሲዒድ

መዳለዊ ውልቀ ጋዜጣ

24

27/ ኣቶ አማንኤል

መዳለዊ ውልቀ ጋዜጣ

25

28/ ወ/ሮ ሚርያም

-

28

29/ ኣቶ እድሪስ /ኣካለ ስንኩል/

-

29

30/ ኣቶ ኪሮስ

-

31

31/ ኣቶ ኢሳያስ

-

34

እዮም፡፡
4

2.2.

ህሉዊ ኩነታት ኡሱራት ዒራዒሮ

• ካብዞም ብስም ዝርዝሮም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ኡሱራት ኣብቲ ኡሱር ቤት
ዝሞቱ እዞም ዝስዕቡ እዮም፡፡ ኩነታት ኣማውትኦም ብዝተፈላለዩ ሕማማት፣
ፀቕጢ ኣየርን ብምኽንያት ዓርሰ ቅትለት ምኻኑ ይፍለጥ፡፡
ስም ሞዋቲ

ዝነበሮ ሓላፍነት

ዝሞተሉ ገዜ ዓ/ም/ፈ

1. ጀኔራል ዕቕበ ኣብርሃ

ሓለቃ ስታፍ ምክልኻል

13/07/2002

2. ኣቶ መሓመድ ሸሪፎ

ሚኒስትሪ ዞባታት ሓላፊ

6/6/2003

3. ኣቶ ሳሊሕ ከክያ

ሓላፊ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ

9/6/2003

4. ወ/ሮ ኣስቴር ፍስሃየ

ሓላፊት ሃማደኤ ዞባ ዓንሰባ

13/6/2003

5. ኣቶ ተስፋ ገርግሽ

ሓላፊ ንኡስ ዞባ ፆሮና

14/3/2004

6. ኣቶ ዮሴፍ

መዳለዊ ውልቀ ጋዜጣ

13/6/2003

7. ኣቶ መድሃንየ ተወልደ መዳለዊ ውልቀ ጋዜጣ
8. ኣቶ ስዒድ

መዳለዊ ውልቀ ጋዜጣ

9. ኣቶ ሳህለ

-

የካቲት 2006
መጋቢት 2005
ጥሪ 2005

− ጀ/ል ዕቕበ ኣብርሃ ኣብ እንባትካላ ተኣሲሮም ኣብ ዝነበርሉ ጊዜ ኣብታ

ዝተኣሰረላ ክፍሊ ውሽጢ ብዝነበረ ናይ መስትያት ቢትሮ ሰይሩ ባዕሉ ሂወቱ
ንምሕላፍ ጎረርኡ እንዳሓረደ ኣርኪቦምሉ ብቐጥታ ናብ ከባቢ ከረን ግላስ
ዝበሃል ቦታ ዝርከብ ናይ ሓይሊ ምድሪ ሕክምና ብሕቡእ ወሲዶም ንኽልተ
መዓልቲ ሓኪሞም እኳ እንተመለስዎ ብምኽንየት እዚ ሙኮራ ነዊሕ ተሳቒዩ
በቲ

ዝተጠቐሰ

ዕለት

ኣብ

እንባኣትካላ

ሞይቱ

ብቶም

ሽዑ

ብሕቡእ

ዝተመልመሉ ሽፌር ዝርከቦም 5 ቀበርቲ ድማ ብለይቲ ተቐቢሩ፡፡ ብድሕሪ እዚ
እዩ ድማ መንግስቲ ህግደፍ ካብ እንባኣትካላ ናብ ዒራዒሮ ክሓልፉ ናይ ንዓርሰ
ቅትለት ንምግባር ዘመቻቹ ዝኾነ ዓይነት ኣቕሓ ዘይብሉ ክስራሕ ኣዚዙ
ኣስርሑ፡፡
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− ኩነታት ኣተሓሕዛን መሰልን ኡሱራት ዝምልከት እዞም ኣስማቶም ኣብ ላዕሊ

ዝተገለፁ ኡሱራት እንባኣትካላ ኣብ ዝነበርሉ ጊዜ ንሓለውቶም “ጉዳይና ተፃሪዩ
ናብ ፍርዲ ኣቕርቡና” ዝብል ተደጋጋሚ ሕቶታት የቕርቡ እኳ እንተነበሩ
ሰማዒ ኣይረኸቡን ካብ እንባትካላ ናብ ዒራዒሮ ድሕሪ ምውራዶም እውን
እንተኾነ ዘጋጠሞም ናይ ፀቕጢ ኣየርን ካሊእ ሽግራትን መሰረት ብምግባር
ኣብ ከክፍሎም ኮይኖም የእውዩ ነይሮም ዝሰምዖም ኣይረኸቡን ኣብ መጨረሽኡ
ተስፋ ቖሪፆም ዘቕርብዎ ዝኾነ ዓይነት ሕቶ ይኹን ዋይታ የለን፡፡
− ኣተሓሕዝኦም ንዝምልከት ካብ 18/09/2002 ዓ/ም/ፈ ክሳብ

ሓምለ 2006

ዓ/ም/ፈ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምርመራ ይኹን መርማሪ ከምኡ እውን ብዘይካ 2
ጊዜ ሕሙም ክጉብኒ ተባሂሉ ዝተመላለሰ ዶ/ር ሃይለ ሙሕፁን ዝኾነ ዓይነት
ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ኣይረአዮምን፡፡ ኩነታት ኣነባብረኦም ድማ ቅድም ኢሉ
ኣብ ናይ ለይቲ ጊዜ ክልተ ኣእዳዎም ንድሕሪት ኣብ ናይ ቀትሪ ጊዜ ድማ
ክልተ ኢዶም ንቕድሚት ብሰንሰል ይእሰሩ ነይሮም፡፡ ኣብ ቀረባ እዋን ግን
መብዛሕትኦም ለይቲ ይኹን ቀትሪ ክልቲኡ ኣእዳዎም ንቕድሚት ብምእሳር
ዝተመሓየሸሎም

እንትኾን

ሓደ

ዓመት

ኣቢሉ

ይገብር

ድማ

አቶ

ሃይለ

ወልደትንሳኤ /ድሩዕ/፣ ኣቶ ኣልኣዛርን ኣቶ ፎርኦንን ዝተብሃሉ ኡሱራት ካብ
ምእሳር ሰንሰለት ነፃ ኮይኖም ኣለው፡፡
− ምግቢ ኣብ መዓልቲ /ንቑርሲ፣ ምሳሕን ድራርን/ 6 ዳቦ ብሓደ ጊዜ ይወሃቦም

ፀብሒ ልክዕ ከምቲ ኣባል ኣብ አውደኣመት ስጋ፣ ዝተረፈ መብዛሕትኡ ኣደስ፣
ሓምሊን ድንሽን ይቐርበሎም፡፡
− መደቀሲ ኣብ ምድርቤት ናይታ መእሰሪቶም ክፍሊ ኮይና ሓዲኡ መንፀፎም

ሓዲኡ ድማ ክዳኖም ዝኾነ 2 ኮቦርታ ይዕደሎም፡፡
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− ማይ ምሕፃብ ኣብ ሰሙን 3 ጊዜ ሰሉስ፣ ሓሙስን ሰንበትን ኣብ ሕድሕድ

መዓልቲ ን10 ደቂቓ ጥራሕ ነናብ ክፍሎም ማይ ቦምባ ካብ ባስካ ይፍነዎሎም
ነብሶምን ክዳኖምን ድማ ክሓፅቡ ይንገሮም፡፡
− ካብ ወርሒ የካቲት 2006 ዓ/ም/ፈ ንደሓር ኣብ መዓልቲ ን1 ሰዓት ኣብታ ናይ

መእሰሪት ክፍሎም ብራንዳ ወፂኦም ፀሓይ ክፅለው ይግበር፡፡
− ቴሌቪዥን፣ ሬድዮ፣ ጋዜጣን ካልኦት ዓይነት ሚድያ ይኹን ፅሑፋት ከንብቡ፣

ከዳምፁ፣ ክፅሕፉ ፍፁም ኣይፍቀድን፡፡ ዝኾነ ናይ ሓለዋ ኣባል ኣብ ከባቢኦም
ኮይኑ ሬድዮ ከይኸፍት እውን መምርሒ ኣሎ፡፡
− ኣብ ዓመት ክልተ ቕያር ክዳን /ቱታን ሓፂር ኦፔራን/ ይፍቀደሎም፡፡
− ኣብ ወርሒ ሓደ ጊዜ ናይ ጭሕሞምን ርእሶም ፀጉሪ ይላፀየሎም፡፡ እንትሕፀቡ

ሰንሰሎም

ንክፍተሐሎም

ይኹን

ንኽእሰረሎም፣

ፀጉሮም

ንክላፀዩ፣

ምግቢ

ንክወሃቡን ኩሉ ጊዜ እቲ ሓደ ዋርድያ እንትሰርሕ ካልኣይ ዋርድያ ብረቱ
ወዲሩ ሓለዋ ይምደበሉ፡፡ ዝኾነ ሓላዊ ዝኾነ ዓይነት ቃል ምስ ኡሱር
ኣይዛረብን እሱራት ሕቶታት እንተቕሪቦም እውን ሰሚዑ ብኮድ ቁፅሪ /ቁፅሪ
ኮድ መእሰሪ/ መሰረት ናብ ብልዕሊኡ ሪፖርት የቕርብ፡፡
− ዝኾነ ኡሱር ነንሕድሕዱ ኣይረአአን፣ ኣይራኸብን ንኣብነት ካብ እንባኣትከላ

ናብ ዒራዒሮ ኣብ ዝተገብረ ናይ ቦታ ሎውጢ 6 መካይን ብምምዳብ ኡሱራት
ዘመላለሳ እንትኾና ሓንቲ መኪና ንሐደ ዓይኑ ዝተሸፈነ ኡሱርን 2 ዋርድያ
ሒዛ ብምምልላስ ኣብ 2 መዓልቲ ኣመላሊሰን ወዲኤን እየን፡፡
− እዞም ኡሱራት ካብ እንባትካላ ናብቲ ሐዚ ዝርከብሉ ዒራዒሮ ኡሱርቤት

እንትሓልፉ ንቲ ጉዕዞ ዝመርሑን መኪኖኦም ሒዞም ዘመላለሱ ሰበስልጣናት፡•

ኮ/ል ሚኪኤለ ሓንስ /ወዲ ሓንስ/ ኣዛዚ ክ/ሰራዊት 32

•

ኮ/ል ወዲ ወለላ ኣዛዚ ስለያ ስርሒት ዞባ 05
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•

ሌ/ኮ/ል ኢሳቕ ኣርአያ /ወዲ ሓኪም/ ሓላፊ ኡሱርቤት ዒራዒሮ
ነይሮም፡፡ ብተወሳኺ 3 መኪና እየን፡፡

3. አመላምላ ሓለውትን ናይ ኣተሓላልዋ መምርሕን
3.1.

ኣመላምላ ሓለውትን ኩነታቶም

− ኣብዚ እሱር ቤት ህግደፍ ሐዚ ንሓለዋን ሹፌራትን ሓኻይምን አዘዝቲን

ዝርከቡዎ 150 ኣቢሉ ናይ ሰብ ሓይሊ ይርከብ፡፡ ካብዚኦም ወፃኢ ናብቲ ትካል
ዝኣቱን ዝወፅእን ሰብ የለን፡፡
− ናይዚ ትካል ሓለዋ ሓይሊ ኣመላምልኡ ንዝምልከት ድማ ሚስጥራዊነቱ ዝሕሉ፣

ካብ ዝኾነ ዓይነት ወልፊ ነፃ ዝኾነ፣ ኣካላዊ ብቕዓቱ ጠንካራን ብኣካዳሚያዊ
ትምህርቱ ትሕት ዝበለን ወዘተ ረቋሒ ብምውፃእ ናብ ዝተወሰና ኣሃዱታት
መምርሒ ወሪዱ ዝተመልመሉ ሰባት እንትኾኑ በዚ መሰረት ካብ 32ኛ
ክ/ሰራዊት፣ ካብ ስለያ ስርሒት ዞባ 05፣ ካብ ናይ ሜ/ጀ/ል ውጩ ሓለዋ
ተውፃፂኦም ዝተኣከቡ 110 ሓለዋ ኣባላት ከምዝተቋቖሙ ይፍለጥ፡፡ ድሕሪ ጊዜ
ግን ካብዞም ተመልሚሎም ዝኣተው 14 ናብ ሓለዋ ሚ/ጀ/ል ውጩ ተመልሶም
ከይዶም ካብ መጀመሪያ ክሳብ ሐዚ ድማ 14 ኮብሊሎምን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት
ከይዶምን ኣለው፡፡
− ሌ/ኮ ኢሳቕ ኣርኣያ /ወዲ ሓኪም/ ኣብ 29ኛ ክ/ሰራዊት ኣዛዚ 2ይ ብርጌድ

ዝነበረ እዩ፡፡ እዚ ብጠቕላላ በይኑ ንዚ ትካል ዝመርሕ እንትኾን ቀጥታ ርክቡ
ቅድም እንትብል ምስ ሜ/ጀ/ል ውጩ ይራኸብ ዝነበረ እንትኾን ድሕሪ ምቕያር
ሜ/ጀ/ል ውጩ ግን ርክቡ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዩ፡፡
 ናይ ኣተሓላልዋ መምርሕን ኣብቲ ኣባል ሓይሊ ሓለዋ ዘሎ ስሚዒትን
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− እዞም ኣባላት ሓይሊ ሓለዋ መጀመርያ ዝተውሃቦም መምርሒ ምስጢር

ከየውፅኡ፣ ስርሖም ከይገልፁ፣ ዘለውዎ ቦታ ንማንም ሰብ ከይሕብሩ፣ ናብ
ቤተሰቦም ኣድራሻ እንዳቐያየሩ ክልእኹ ከምዘለዎም፣ ማንም ኣባል ሓለዋ
ምስ ማንም ኡሱረኛ ከይዘራረብ ዝብሉ እንትኾኑ እዚ መምርሒ እዚ
ዝጠሓሰ ካብቶም ኡሱራት ፈሊና ኣይንሪኦን ኢና ዝብል ከቢድ ትእዛዝ
ተዋሂብዎም እዩ፡፡ ይኹን እንበር እዚ ኣባል ሓይሊ ሓለዋ ካብ መራሒ
ሓይሊ

ንታሕቲ

ዘሎ

ኩሉ

ብስርሑ

ሕጉስ

ከምዘይኮነ

እንትኾነ

ግን

እንተኾብሊሉ ስድራይን ባዕለይን ከጥፍኡኒ እዮም ዝብል ኣብ ከቢድ
መዋጥር ከምዘሎ ይገልፁ፡፡ ምኽንያቱ ሓደ ሰብ ን30 መዓልቲ ዕረፍቲ
ተዋህብዎ ናብ ገዝኡ ከይዱ 5 መዓልቲ እንተሕሊፉ ኣብ መበል 35
መዓልቲ ካብቲ ኣሃዱ ናብ ገዝኡ ወታደራት ተላኢኾም ተታሒዙ ይውሰድ፡፡
ኣብ መብዛሕትኡ ኣባል ሓለዋ ድሕሪ እዞም እሱራት እዚኦም ምህላቖም
እቲ መንግስቲ ሚስጢር ክድብቕ ኢሉ ንዓና እውን ከጥፈአና እዩ ዝብል
ከቢድ ስግኣት ኣለዎም፡፡ ምኽንያቱ ን30 ዓመታት መሪሖም ብምቅላስ ሃገር
ነፃ ዘውፅኡ መራሕቲ ዘይመሓረ ንዓና ኣይምሕረናን ይብሉ፡፡
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