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ነጭ ውሸት ይዞ ጮቤ መርገጥ 

 

ሀገራዊ ደህንነት ኤርትራ በድረ ገፁ ላይ በስለላ ከኢትዮጵያ አገኘሁት ያለውንና 

በተራ ቅጥፈት ፈጠራ የተሞላ የኢትዮጵያ ደህንነት አባላትን ማንነት እና አድራሻ 

አግኝቻለሁ በማለት ይህንንም ለህዝብ ይፋ አደርጋለሁ እያለ በልሳኑ ኢሳት ቴሌቪዥን 

እያስለፈፈ መሆኑን ሰማን፡፡ ቅጥረኛና ተላላኪው ግንቦት ሰባት በበኩሉ የደህንነት 

ኃላፊዎች ስም ዝርዝር እጄ ገባ በማለት በባዶ ሜዳ ጮቤ እየረገጠ ነው፡፡  

 

የኢትዮጵያ ደህንነት መስሪያ ቤት በህግ የተቋቋመና በመንግስት በጀት ተመድቦለት 

ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በየወቅቱ ሪፖርት የሚያቀርብ የመንግስት መስሪያ ቤት 

ነው፡፡ መስሪያ ቤቱ እስካሁን ድረስ በሀገሪቱ የተለያዩ የሽብር ተግባራት እንዳይፈፀሙ 

ከመከላከል አንፃር ወደር የማይገኝለት ድንቅ ተቋም መሆኑን በተግባር አስመስክሯል፡፡ 

በተለይ የተወጠኑ የሽብር እቅዶችን አስቀድሞ በማምከን ለተለያዩ የአውሮፓ ሀገራትም 

ጭምር ማሳያ ምሳሌ ለመሆን የበቃ የኢትዮጵያ ህዝብ አለኝታ ተቋም ነው፡፡ አባላቱም 

ቢሆኑ በተሰማሩባቸው የስራ መስኮች ሁሉ በህዝባዊ ወገንተኝነት ባህሪያቸው የሚታወቁ 

ምስጉኖች ናቸው፡፡ በተለይ የኢሳያስ ተላላኪው ግንቦት 7 የስም ዝርዝር እና አድራሻ 

አለኝ ማለት ቀርቶ ከነሙሉ ትጥቁ ቢመጣ አሸማቅቀውና አሳፍረው የሚመልሱበት ሙሉ 

ስብእና ከነዝግጁነቱ ያላቸው ብርቅዬ የህዝብ ልጆች ናቸው የሚኖሩትም ተደብቀው በጫካ 

በዱር በገደሉ ብቻ ሳይሆን ከሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ነው፡፡ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ 

ለሀገሩ ደህንነት ነው፡፡ 90 ሚሊዬን ህዝብ ደህንነት የሆነበት ሀገር ነው የኢትዮጵያ፡፡ 

የስኬት ምንጩም ይሄው ህዝባዊ ባህሪው ነው፡፡ ለህዝብ ሰላም ቅድሚያ በመስጠት 

ተኝተው የማያድሩ አባላትና አመራር ባለቤት መሆናችን ያኮራናል፡፡  

ውርደት ለቅጥረኛውና ተላላኪው የግንቦት 7 አመራሮች ይሁንና ይሄውና በለመዱት 

አኳኋን ከገቡበት የቅጥፈት ማጥ መውጣት አልቻሉም፡፡ ሻዕቢያ በዌብሳይቱ ለጥፎ 

ተመልካችና ታአማኒነት የጎደለውን ኢሳትን ይህንን የስም ዝርዝር አንብበው ብለው 

ይጫወቱባቸዋል፡፡ በእነሱ ቤት የሚሰልል ድርጅትን እኛ እንሰልላለን ለማለት ካልሆነ 
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በስተቀር ሻዕቢያም ሆነ ተላላኪው አንዳች ሊያውቁ አይችሉም፡፡ ይልቅስ የአለቃቸውን 

አቶ ኢሳያስን የሙታንታ ቁጥር፣ ነጋጠባ የሚውጧቸውን ክኒኖች መጠንና አይነት 

ከሚመገቧቸው ምግቦች አንስቶ የጭን ገረዶቻቸውን ማንነትና ምንነት ጠንቅቆ 

የሚያውቀው የኢትዮጵያ ደህንነት የሀገሩና የወገኑ ኩራት ነው፡፡ ግንቦት 7 ካሉት ቁልፍ 

አመራሮች መካከል ወሳኝ የሆነ ተደማጭነት ያላቸው ለሀገራቸው ካላቸው ፍቅር በመነሳት 

አስተዋፅኦ ማበርከት እንደሚፈልጉ በመግለፅ መረጃ እንደሚሰጡ አደባባይ የሞቀው ሃቅ 

ነው፡፡ የእብሪተኛው የኢሳያስ መንግስትም እያንዳንዷ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ደህንነቶች 

ቁጥጥር ስር ነች፡፡  

 

የከሰረው ሻዕቢያ ሰሞኑን ከኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ለደረሰበት ከፍተኛ ዱላ 

ወታደራዊ ምላሽ መስጠት ሲያቅተው ኢትዮጵያን እየሰለልኩ መረጃ ለተቃዋሚዎች እሰጥ 

ነበር በማለት ለቅጥፈት ራሱን ካዘጋጀ ስለመቆየቱ ከአስመራ የሚደርሱ የውስጥ አዋቂ 

ምንጮች አረጋግጠዋል፡፡ አማተር አሸባሪው ግንቦት 7 የተሳካ የሽብር ተግባር መፈፀም 

ያልቻለው ከአስመራ ቤተ መንግስት አንስቶ በየ አውደ ግንባር ጭምር የሚያፈተልኩ 

የጠላት መረጃዎች በአግባቡ ተተንትነው በጥቅም ላይ ስለሚውሉ ነው፡፡ 

 

ብዙም ያልተዘመረላቸው የኢትዮጵያ ደህንነት አባላት ስማቸው ታወቀ አልታወቀ 

ጉዳያቸው አይደለም፡፡ ዋነኛው ጉዳያቸው የህዝብ በሰላም ወጥቶ እንዲገባ ምቹ ሁኔታ 

መኖሩን ማረጋገጥ ነው፡፡ በአሁኑ ሰአት አለም አሜሪካን ጨምሮ በአሸባሪ ጥቃት ስትናጥ 

ኢትዮጵያ ግን የረባ ሙከራ እንኳን ሊቃጣባት የማትችል ሀገር ለመሆን የቻለችው 

በደህንነት አመራር ስራዋ እጅግ የተዋጣላት ስለሆነች ነው፡፡ 

 

አሸባሪ ድርጅቶች በባህሪያቸው ሀሰተኛ ወሬዎችን በመፍጠርና በማናፈስ 

ይታወቃሉ፡፡ ይህም አንዱ የሽብር ተግባርና በፈጠራ ወሬ ህዝቡን ማሸበር ነው፡፡ ህዝብ 

ሲሸበር አሸባሪ ይረካል፡፡ ይሁንና የኢትዮጵያ ህዝብ ከረጅም ዘመን ልምድ በመነሳት 

በቀላሉ የማይሸበር ህዝብ መሆኑ የተረጋገጠ ነው፡፡ የራሱን ህዝብ ለማስተዳደርና 
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መሰረታዊ ፍላጎት ለማሟላት ያልቻለው ኢሳያስ አፈወርቂ፡ በቅርቡ በኢፌዴሪ መከላከያ 

ያደረሱበትን ከፍተኛ ዱለ ማመን ያቃተው ይሄው የኤርትራ ጉድ በህዝቡ ዘንድ 

የተፈጠረበትን ከፍተኛ ድንጋጤና ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት ሲያቅተው አጀንዳ ለማስቀየስ 

ዓላማ ይዞ ተራ የፈጠራ ወሬ ለማናፈስ ይጥራል፡፡ ተላላኪውን ግንቦት 7 ይልካል፡፡ ውሻ 

በበላበት ይጮሃል ከመጮህ አይቦዝንም፡፡ ኢትዮጵያን ቢዞሩ ለማተራመስ ቢያልሙ ብቁና 

አስታመማኝ የደህንነት ተቋም የኢትዮጵያ አላት፡፡ በዚህም እንኮራለን፡፡ አድናቆታችንን 

እንገልፃለን፡፡ 
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