
             Iኤ.ሰ.መ ኤ.ኣ.፡ ቶግርባ.ኦርግ: ፓልቶክ ደምበ ዕጡቕ መንእሰይ፡ 
       ውልቓዊ ናጽነት መሰል ሰብ ኣኽብሩ፡ ብሕጊ ተገዝኡ 
       ቶጎርባ.ኮም ይቕሬታ ዝሓተትካሉ ትደግሞ ኣለኻ ሕጋዊ ዲዩ? 
     
ብሪጋደር ጀነራል ተኸስተ ሃይለ 2ይ ክፋል 

 
ከም ወትሩ ንኩሉ ደላይ ሰላም ደላይ ፍትሒ ዕዙዝ ሰላምታይ የቐድም። ብዕለት 

22/ 02/2011 ብኤርትራዊ ሰብኣዊ መሰል ኤለክትሮኒካዊ ኣርካይቭ፡ /ብኣቶ ርእሶም 
ኪዳነ/ ኣብ ወብሳይቱ ዝተለጠፈ ናይ ገበን ክሲ፡ ሓላፍነት ዝጎደሎ ናይ ሕጊ ኣገባብ 
ደረቱ ዝጠሓሰ፡ ኣብ ልዕለይ ዝተፈጸመ ምግሃስ መሰል ውልቓዊ ናጽነት፡ ዘይሕጋዊ 
ተግባር ስለዝኾነ፡ ብኣቶ ርእሶም ዝተፈጸመ ጌጋ ይቕሬታ ክሓተሉ፡ ነቲ ኣብ መዝገብ 
ገበነኛ ኣስፊርዎ ዘሎ ጽሑፍ ከስፍር ስልጣንን ሕጋዊ መሰልን ዝለዘይብሉ፡ ክስርዞ 
ዘተሓሳስብ ምሕጽንታ ዝገልጽ 1ይ ክፋል ጽሑፍ ኣቕሪበ ነይረ። 

 
ስመይ መንነተይ ጠቒሰ፡ ኢመይል ተሌፎን ሂበ ብግሉጽ ኢየ ዝጽሕፍ ዘለኹ።  

ኣብዚ ሕጡበ-ጽሑፍ/ Paragraph/ ዘቕርቦ ዘለኹ መልሲ፡ ነቲ ብኢመይል ዝመጸኒ 
ጥራይ ይምልከት። እቶም ብኢመይል ተለፎን ምስጋና፡ ሞራላዊ ደገፍ ሃናጺ ምኽሪ 
ዝለገስኩም፡ የቐንየለይ ክብረት ይሃበለይ። ኣነ`ውን ብዕጽፊ ከምስግነኩም ሓበን 
ይስማዓኒ። ስለዝበዝሔ ብውልቐ ዘይምምላሸይ ይቕሬታ ይሓትት።እቶም ምልካዊ 
ስርዓት ንክህሉ ትድግፉ፡ ስልጣን ምልኪ ኤርትራ ክቕጽል ትሓስቡ ዝሰደኩምዎ 
ኢመይል፡ ኣነዋሪ ጽሕፍኩም ኣይዛረበሉን ኢየ። ምሕረት የውርደልኩም። ምልኪ 
ቱኒስያ ግብጺ ወዲቑ፡ ምልኪ ሊብያ ዓርክን መዋልን ኢሰያስ ሎሚ ጽባሕ ይበሃል 
ኣሎሞ፡ ህዝባዊ ማዕበል ዝዓግት ሓይሊ ከመዘየሎ ተማሃሩ ጥራይ ኢዩ መልሰይ። 
እቲ ዘገርም ገለ ውሑዳት ሰባት ኣብ ልዕሊ ተጋደልቲ ህ.ግንባር ብሓፈሻ ኣብ 

ልዕሊ ሰብ መዓርግ ዘለኩም ጽልኣት ዝገልጽ ብኢመይል ዝሰደድኩም ኣነዋሪ 
ትሕዝቶ፡ መልሰይ የቐንየለይ! ግዜ ዝህቦ መልሲ ተጸበዩ ጥራይ ይብለኩም። ገለ 
ውሑዳት ሰባት ድማ ሰብ ክብደል ናጽነቱ ክገሃስ ዓገብ ዘይበልኩም፡ ሕጂ ተሓለቕቲ 
ኮይንኩም ከምዚ እንተዝግበር ኢልኩም ኣገባብ ክትምህሩኒ ዝፈተንኩም ብተመሳሳሊ 
የቐንየለይ። <ተሓጓማይ ዘይከበዶ ተሓዛይ ከበዶ

ስለዚ እቶም < 

> ይበሃል። ትርጉም መሰል ውልቓዊ 
ናጽነት ይዛረብ ስለዘለኹ ቕኑዕ ዲዩ ጌጋ ብግሉጽ ሓሳብ ክትህቡ ቕቡል ምኾነ።   

ንመሰል ውልቓዊ ናጽነት> ብሕጋዊ ኣገባቡ ጠሚትኩም ብሕልና 
ብፍትሒ ኣብ ክንዲ ትርእይዎ፡ ንፖለቲካዊ መርገጺ ዘሎና ፍልልይ ከም ባህርያዊ ኣብ 
ክንዲ ምውሳድ፡ ብኣንጻሩ ብስምዒት ፖለቲካዊ ጸግዒ ወሲድኩም፡ / ከም ናይ ኩዕሶ 
እግሪ ውድድር ክለባት፡ <ባርሶሎና ኣንጻር ማንቸስተር>

 

 ደጋፊ ሓሲብኩም ብኢመይል 
ትጽሕፉ ዘለኹም፡ ሓንቲ ምኽሪ ክልግሰልኩም። ሕልናኹም መርሚርኩም ኣብ 
ፍትሒ እመኑ ክብለኩም ከም ድፍረት ኣይትውሰዱዎ። ኣነ ብግሉጽ ይጽሕፍ 
ስለዘለኹ፡ እቶም ተሓለቕቲ መሰልኩም ተጠቒምኩም፡ ስምኩም ኣድራሻኩም ብንጹር 
ገሊጽኩም፡ ሓላፍነታዊ ብዝኾነ ናይ ሕጊ ኣገባብ ተሞርኩስኩም መልሲ ሃብሉ`ሞ፡ 
ኣንባቢ ናይ ክልቴና ሰሚዑ፡ ብግሉጽነት ሓሳባቱ ሚዛኑ ክህብ። ሽዑ ኣነ ወይ 
ንስኹም ዝተጋገየ ክእረም ሓላፍነት ክንስከም። እዚ`ዩ ደሞክራሲያዊ ሕጋዊ ዘብሎ። 



ቕድሚ ናብ 2ይ ክፋል ጽሑፈይ ምስጋር፡ ኣቐዲመ ከመስግኖ ዝድሊ። ኣብ 
ወብሳይትስ ዝጸሓፍ ብዙሕ መሃሪ ነገር ኣለዎ። ኣብ ምህናጽ ደሞክራሲያዊ ኣትሓሳስባ 
ልዑል ተራ ይጻወት። ናጽነት ፕረስ ከም መሰረት ደሞክራሲያዊ ትካላት ብዝያዳ 
ክዓብያ ክዕምብባ፡ ኣብ መጻኢ ኤርትራ ዝለዓለ ኣስተዋጽኦ ክህልወን ዘለኒ ተስፋን 
እምነትን ዓቢ ኢዩ። እቶም ከይተሓለልኩም ጉልበትኩም ገንዘብኩም፡ ግዜኹም 
ሓንጎልኩም ወፊኹም፡ ኣብ ምህናጹ ምምዕባሉ፡ ምምሕዳሩ ተሳታፍነትኩም ዘዕበኹም 
ምስጋናይ የቕርብ። ዝያዳ ብሃናጺ መንገዲ ክሕይላ ተሳታፍነት ግዴታ ኩሉ ዜጋ 
ከምዘድሊ ከስምረሉ ይፈቱ።  
ብኣንጻሩ ናይ ሓሳባት ፍልልይ ክህሉ ባህርያዊ ኢዩ። ብወብ-ሳይትስ ሓሓሊፉ 

ዝርኤ ኣሉታዊ ኣገባብ ጎስየዮ ክሓልፍ ኣይደልን። ካብ ስነ-ምግባር ፕረስን ሕጋዊ 
ተሓታትነቱ ወጻኢ ዘይደሞክራሲያዊ ኣገባብ ምእንጋድ ምቕላሕ ድማ ኣሉታዊ 
ውጽኢት ወይ ሳዕቤን የምጽእ ኣሎ። ኣብ ክንዲ ሓቕታት መርትዖ ዘለዎ ምቕላሕ 
ብስምዒት ውልቓዊ መሰል ዝግህስ ምቕላሕ። ኣብ ክንዲ ምጽውዋር ሓድሕዳዊ 
ምውንጃል። ኣብ ክንዲ ምክብባር ምንፍፋግ። ኣብ ክንዲ ናጻ ኮይና ንሓቕታት 
ምቕላሕ ጸግዒ ወሲድካ ጥርኑፍ ኣካል ምክሳስ። ኣብ ክንዲ ደሞክራሲያዊ ኣትሓሳስባ 
ምቕላሕ ንሓድነት ዝትንክፍ ኣድላዪ ዘይኮነ ምጽላም ሕብሪ ምልካይ ወዘተ ይርኤ። 
ክእረም ዘለዎ ኣሉታዊ ኣገባብ ምኻኑ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ዝፈልጦ ዝዛረበሉ ስለዝኾነ 
ተንኪፈዮ ክሓልፍ።  

 ቶጎሩባ. ኦርግ ይቕሬታ ዝሓተትካሉ ጉዳይ፡ ሕጂ`ውን  ብካርቱን 
ትደግሞ ኣለካ፡ ፖለቲካዊ ቕንጸላ ዲዩ? ወይስ ሕጋዊ ኣገባብ ፕረስ ?      

 
ንሎሚ ኣብ ካልኣይ ክፋል፡ ብዕለት 11/23/2009 ብሓደ ስሙን መንነቱን ዘይገለጸ 

ሰብ ዝመስረቶ ዘይሕጋዊ ክሲ ገበን ነይሩ፡ <ቕትለት ሰርጀንቲ ማሕሙድ ብሌናይ

  

> 
ንዓይ ከም ቐንዲ ተሓታቲ ገበን ኣቕሪቡኒ።ብቶጎርባ.ኦርግ ድማ ተዘርጊሑ። ስሙን 
መንነቱን ዘይገለጸ ዘይሕጋዊ ከሲ ቶጎርባ ኣይነጸጎን። ናይ ገበን ክሲ ንቤት-ፍርዲ 
ይምልከት ኢሉ ኣይመለሶን። መሰል ውልቓዊ ናጽነት ስለዝግህስ፡ ብሕጊ ፕረስ 
ስለዘሕትተኒ፡ ኣብ ወብሳይተይ ኣየውጽኦን ኢየ ክብል ይግብኦ ነይሩ። ብኣንጻሩ 
ቶጎርባ እንተ ብግርህነት እንተ ብመደብ ብዘየገድስ ነቲ ዘይሕጋዊ ክሲ ኣውጺእዎ። 
ቶጎርባ ነቲ ዘይሕጋዊ ክሲ ምድጋፉ ምቕልሑ፡ ምግሃስ መሰል ውልቓዊ ናጽነት፡ 
ብሕጊ ፕረስ ጥራይ ዘይኮነ ብመትከላት ሰብኣዊ መሰል ይኹን ብናይ ንነብረሉ ዘለና 
ዓለም ሕጊ ከምዘሕትቶ ኣብ ደሞክራሲያዊ ዓለም ስለዘለና ዘይፈልጦ ኣሎ ኣይብልን። 

ብሓደ ግዱስ ሰብ  ምስ ወናኒ ቶጎርባ. ኦርግ ኣቶ ዓብደልዓዚዝ ብቴለፎን 
ተራኺብና ክንዘራረብ ሓሳብ ቐሪቡለይ። ብወገነይ ከም ቕዱስ ሓሳብ ተቐቢለዮ። 
ስመይ ዘጸለመ ዘይሕጋዊ ተግባር ስለዝኾነ፡ ቶጎርባ ድማ ብሕጊ ፕረስ ስለዘሕትቶ፡ 
ንጸሓፊ ክሲ ክምስርት፡ ስምን ኣድራሻን ጸሓፊ ክህበኒ መሰለይን ሕጋውን ሕቶ  
ብትሕትና ኣቕሪበሉ። እንተኾነ ቶጎርባ .ኦርግ ዘይሕጋዊ ጽሑፍ ተቐቢሉ ከቓልሕ 
ዘይሓሰበሉ፡ ስም ጸሓፊ ንዓይ ምሕባር ኣሸጊርዎ። ግርህነት ዲዩ? ወይ ኮነ ኢልካ 
ስለዝተገብረ፡ ነቲ ሰብ ክከላኸለሉ ኣሕሊፉ ከህቦ ኣይደለየን ሕጂ ክዛረብ ኣይደልን። 
ብዕለት 24/11/2009 ምስ ቶጎርባ ቕድም ብተለፎን ደሓር ብኢመይል ተራኺብና 
ተዘራሪብና። ቶጎርባ. ኦርግ ኣቶ ዓብደል ዓዚዝ ዝገበሮ ጌጋ ሽዑ ንሽዑ ብዘይ ነግ 
ፈረግ ጉድለቱ ኣሚኑ ይቕሬታ ሓቲቱኒ`ዩ። ዓብደል ዓዚዝ ይቕሬታ ምሕታቱ 
ስልጡን ባህሊ ኢለ ንይቕሬትኡ ተቐቢለዮ። ንሱ ይቕሬታ ካብ ሓተት፡ ምእራም 



ስለዘድሊ ኣነ`ውን ነቲ ክሲ ምቕጻል ረብሓ የብሉን ኢለ። ምኽንያቱ ንሳቶም 
እንተተጋገዩ ኣነ ክጻወር ልቦና ከዕቢ ይሕሸኒ ዝብል ኣማራጺ ወሲደ፡ ኣብ ቐንዲ ዕላማ 
ኣተኩረ መልሲ ክህብ፡ ኣንባቢ ንክልቲኡ ሓቕታት ከመዛዝን ይሓይሽ ዝብል መንፈስ 
ሒዘ፡ ልቢ ኣዕብየ ከም ዝሓሸ ኣገባብ ወሲደዮ ነይረ። ዝህቦ መልሲ ነቶም ኣቐዲሞም 
ብዝዕባይ ዝወጹ ጽሑፋት፡ ግንከ ሸለል ኢለ ዝሰገርኩዎም መታን ከይደጋገም፡ ብሕጊ 
ፕረስ መዕገቲ ክግብረሉ ኣብ ግምት ዘእተወ ኣጠቓሊለ ንኩሉ ዘነጽር፡ 7- ገጽ  መልሲ 
ሂበ ብዕለት 26/11/2009 ኣብ ቶጎርባ. ኦርግ ተዘርጊሑ። 
ዓብደል ዓዚዝ ይቕሬታ ስለዝሓተት፡ እቲ ዝወሰዱኩዎ ኣማራጺ ኣገባብ፡ ኣብ ግዜኡ 

መዕለቢ ዝተገብረሉ ይመስል`ዃ እንተነበረ፡ ከም ዝተደጎለ ሓዊ ፈኸም እናበለ፡ ከም 
ስልኪ ተጠዋውዩ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ፖለቲዊ ዕላማ ዘለዎ ቕንጸላ ክቕጽል ተጋሂዱ። 
ብወገነይ መንቐሊ ናይ ጽሑፍ መን`ዩ፡ ዘበገሶ ሰብ ዕላምኡ ፈሊጠ፡ ንሳዕቤናቱ 
ገምጊመ፡ ንድሕሪት ተመሊሰ ሰንሰለታዊ ምትእስሳሩ ከጽንዕ ተገዲደ። ኣነ ክወስዶ 
ዝግብኣኒ ሕጋዊ ኣገባብ ክሓስብ ስለዝግባኣኒ፡ ነቶም ብመደብ ዝፍነዉ ዘለዉ ፖለቲካዊ 
ቕንጸላ ክገጥሞም ክብድሆም ዕግበተይ ኢዩ። ንቐጻሊ ክውስዶም ዝግብኣኒ ካልኣይ 
ኣገባባት ብማዕረ ክሓስብ ግድነት`ዩ። ብሰንኪ ኣቶ ዓብደል ዓዚዝ ቶጎርባ. ኦርግ 
ዝፈነዎ ዘይሕጋዊ ጽሑፍ ዘኸተሎ ሳዕቤን ንኣንበብቲ ደለይቲ ፍትሒ ብዓቕመይ 
ኣነጺረ ክገልጽ ክፍትን`የ። ከእምን ኢለ ዘይኮነ ኣየቕርብን ኢየ። ምኽንያቱ ቕድም 
ጠባየይ ኣይኮነን፡ ካልኣይ ብብዙሓት መስከርቲ ዝተረረጋገጸ ዝድገም ኢዩ። 

      
 

   
ሳዕቤናት ናይ ስሙን መንነቱን ዘይገልጸ ዘይሕጋዊ ከሳሲን ቶጎርባ.ኦርግ 

ብቶጎርባ .ኦርግ ዝዘርግሖ መንቐሊኡ ህ.ግደፍ ዲዩ? ወይ ካልእ ፍሉይ ፖለቲካዊ 
ዕላማ ዘለዎም ሰብ /ጉጅለ/ ክምለሽ ዘለዎ ዓቢ ሕቶ ስለዝኾነ፡ ነብሰይ ናይ ምክልኻል 
መሰል ብቐዳምነት ንዓይ ይምልከት። ክከታተል ከጽንዕ ግድነት`ዩ። መጽናዕተይ 
ኣገባቡን ሕጂ ዝርዝር ካብ ምሃብ ተቖጢበ ሳዕቤኑ ጥራይ ብግሉጽነት ከብርሆ። 
ሰማዓይ ኣንባባይ ንክልቲኡ ኣነጻጺሩ ናቱ ሚዛን መታን ከቐምጥ። 

 
ብወገነይ ስምን ክብረት ሰብን ኣይተንከፍኩን። ኣልዕል ኣቢለ ድማ ኣይተዛረብኩን 
ወይ ኣይጸሓፍኩን። ኣብ ህዝቢ/ Public/ ስመይ ክብረተይ ዝተንከፈኒ፡ ውልቓዊ 
ናጽነተይ ዝገሃሰ፡ ንመሰለይ ክከላኸል: ነቲ ዘይሓልፍነታውን ዘይሕጋውን ተግባር 
ኣብ ህዝቢ /Public/ ክዛረበሉ ዘይገሃስ መሰል ምክልኻል ኢዩ።ንኣንባቢ ይመዝነና
1- ኤርትራዊ ሰብኣዊ መሰል ኤሎክትሮኒካዊ ኣርካይቭ፡ ነዛ ኣብ ቶጎርባ ዝወጸት 
ጽሕፍቲ ከምዘላታ ኣብ መዝገብ ገበነኛ ኣስፊሩዋ። ስለምንታይ ሓደ ትካል ሰብኣዊ 
መሰል፡ ኣብ ክንዲ መሰል ውልቓዊ ናጽነት ዘኽብር ዝጣበቕ፡ ብኣንጻሩ ኣብ ወብ-
ሳይት ቶጎርባ ዝተጻሕፈ ከምዘለዎ ኣብ መዝገብ ገበነኛታት ኣስፊርዎ። ባዕሉ 
ቤትፍርዲ ኮይኑ ገበነኛ ኢሉ ክውስንከ መን ሕጋዊ ስልጣን ሂብዎ። ብመትከል 
ሰብኣዊ መሰል፡  ቤትፍርዲ ናጻ ዲዩ ገበነኛ ዘይወሰኖ፡ ገበነኛ ምባል፡ ኣንጻር ሕግን 
ኣንጻር መትከላት ሰብኣዊ መሰልዶ ኣይኮነን።ስለምንታይ ዘይሕጋዊ ተግባር ፈጺሙ? 

።  

ሳዕቤን ስለዝኾነ፡ ብዕለት 23/02 2011 ኣብ 1ይ ክፋል ብሰፊሑ ኣብሪሄዮ ኣለኹ። 
 
2- ኣብ ቶጎርባ. ኦርግ ብዕለት 11/23/2009 ዝወጸት ጽሕፍቲ፡ ኣብ ሚላኖ ኣፍ ደገ 
ባቡር፡ ከም ረክላም ናይ ገጽ መቓናጀዊ ሓዲሽ ኮስሞቲክስ ተቖጺሩ፡ ጽሕፍቲ 
ተባዚሓ ኣብ ፖርታ ቨነዚያ ዝበሃል ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝንቐሳቐስሉ ቦታ፡ 



ንባቡር ዝኣቱ ዝወጽእ ኤርትራዊ፡ እታ ናይ ቶጎርባ. ኦርግ ጽሕፍቲ ትዕደል ነይራ፡ 
እዚ በቶም ብዋጋ መሰልን ክብርን ደቒ ሰባት ዝጻወቱ ናይ ህ.ግደፍ ስለያዊ 
ትካላት፡ ወደብቲ ማሕበር ኮም፡ መንእሰያት ህ.ግደፍ/ Young PFDJ/ ተወሃሂዱ 
ብመደብ ተዘርጊሑ። ዕላምኡ ርዱእ ኢዩ። ምኽንያቱ ካብ 2005 ብጠቕላላ ቖንስል 
ሚላኖ ኣቶ ሰሎሙን ክንፈ፡ ኣንጻረይ ብመደብ ዝዘርግሖ ጎስጓስ ተበጊሶም፡ ኣብ 
ሚላኖ ዘይተዛረቡዎ ዘይገበርዎ ነገር የለን። ክሳብ ኣብ ድሑር፡ ጸቢብ ሕሱር 
ኣውራጃዊ መግለጺ ሂቦሙሉ ኢዮም። ዕላምኦም፡ ስሙ ነጸልሞ፡ ነሰንብዶ ሞራሉ 
ወዲቑ ከምዝንጸል ንግበሮ ኣንጻር መንግስቲ ተላዒሉ መታን ከየፍሪ ተባሂሉ`ዩ። 
ወከልቲ ህ.ግደፍ ሚላኖ መን እንታይ ይብሉ መኣስ እንታይ ይገብሩ ኣጽኒዔዮም 
ኢየ። ጥዕናይ ቐዳምነት ስለዝሃብኩ ብትዕግስትን ትብዓትን ሰጊረዮ ንኩሉ ግዜ 
ስለዘለዎ። <ኣንፍራ ቖቛሕ ዘይፈልጥ`ሲ ኣይሃዳናይን

 ፖለቲካዊ ቕንጸላ ምክያድ ዝሕግዝ ኣጋጣሚ ኣድብዮም ይጽበዩ ስለዝነበሩ፡ ናይ 
ቶጎርባ.ኦርግ ጽሕፍቲ ምስረኸቡ፡ ከም ዓቢ ናይ ፖለቲካ ጠላዕ ጆከር ረኺብና 
ኢሎም፡ ከም ፖለቲካዊ መኽሰብ ስለዝረኣይዎ ኣብ ባቡር ክዝርግሑዎ ተራእዮም።  

> ይበሃል። ኣብ ውሑዳት 
ገርሄኛታት ጽልዋ ክህልዎ ኮሎ። ኣብ ዝበዝሔ ግና ኣይትዓወቱን መደቦም ፈሺሉ 
ኢዩ። ምኽንያቱ ተጋደልቲ፡ መንእሰያት ኣገልግሎት፡ ደለይቲ ፍትሒ፡ ኣብ ጎነይ 
ኮይኖም ኣንጻር ዘመተ ህ.ግደፍ ይኹን መሓውራቶም በዲሆም ተኸላኺሎም 
ስዒርናዮም። ነቶም ኣብ ጎነይ ዝተሰለፉ ደለይቲ ፍትሒ በዚ ኣጋጣሚ ደጊመ 
ከመስግኖም ይፈቱ። ድሕር`ዚ ፍሽለት ህ.ግደፍ ተደጉሎም ነይሮም።  

 
3- ኣብ ስዊዘርላንድ ተመሳሳሊ ኣገባብ መደብ`ኳ እንተነበሮም፡ ኣብቶም ውሑዳት 

ኣባላቶም ጥራይ ተሓጺራ ነቲ ጎስጓስ ከቓልሕዎ ፈቲኖም። ኣብ ፓልቶክ ናይ 
ህ.ግደፍ እንተተዘርበሉ ዕላምኦም ስለዝኾነ ስለዝጽበዮ ኣየገርመንን ኢዩ።  

   4- ኣብ ኩለን ኤምባሲታት ኤርትራ ኣብ ኤውሮጳ ብዛዕባይ ዘዋሪ መልእኽቲ 
ተላኢኹ። ፓስፖርተይ ከይሕደስ ኣብ ሮማ ተኸልኪለ። ብሰነድ ዝተታሕዘ ጉዳይ 
ኢዩ። ኣብ ካልእ ኤምባሲታት`ውን ምክትታል ክግበረለይ ተሓቢሩ ኢዩ። ኣብ 
ዝኸድኩዎ ስመይ ንምጽላም ከም መደብ ከም ዓቢ ኣጀንዳ ተወዲቡ ተሰሪሕሉ ኢዩ። 
ደገፍቲ ህ.ግደፍ ብቓላቶም በጨቕ ስለዝብሎም ነቲ ሓቒ ዝያዳ የብርሆ የድምቖ`ዩ። 
ምኽንያቱ ዘይፈልጡኒ ብዛዕባይ ይዛረቡ። ተገሪሆም ኣብ ቕድመይ ዝሓመዩኒ ኣለዉ። 
   
ኣቶ ዓብደል ዓዚዝ ቶጎርባ. ኦርግ ኣቐዲምካ ንጌጋኻ ይቕሬታ ምሕታትካ፡ ሽዑ 
ብቕኑዕ መንፈስ ወሲደዮ ነይረ። ሕጂ`ውን ሓዲሽ ፍሉይ ጉዳይ ኣይመጸንን። ሓንቲ 
ጉዳይ፡ <ቕትለት ማሕሙድ ብሌናይ

መሰል ውልቓዊ ናጽነት ወዲ ሰብ ምግሃስ፡ ብሞራል ብሕልና ዘይሓላፍነታዊ 
ተግባር ጥራይ ዘይኮነ፡ ብቐንዱ ዘይሕጋዊ ተግባር ኢዩ። ብሕጊ ድማ ብርግጽ የሕትት 
ኢዩ። ነዚ ሓቕ`ዚ ከብርህ መሰለይ ኢዩ። ንዝወረደኒ መጥቓዕቲ/ ስም ምጽላም/ 
ኣነጺርካ ንመሰልካ ምክልኻል፡ ብሞራል ብሕልና ቕቡል ጥራይ ዘይኮነ፡ 
ኣይተኸሰስኩን፡ ቤት-ፍርዲ ገበነኛ ኢሉ ኣይወሰነን። ስለምንታይ ውልቐሰባት፡ ሰብኣዊ 
መሰል ዝብል ትካል፡ ፓልቶክ፡ ወብ-ሳይት ፖለቲከኛታት ኢና ባሃልቲ፡ ብስምዒት 
ይፈርዱ። ብሕጊ ገበነኛ ናይ ምባል መሰልን ስልጣንን የብሎምን። ብፖለቲካዊ 
ኣገላልጻ ድማ <

> ኢዩ። ሓንቲ ጉዳይ በበይኑ ኣቐራርባ 
ምቕንጃው ይግበረላ ኣሎ። ናይ ማሕሙድ ብሌናይ ክሲ ኣብ ቤት-ፍርዲ ኤውሮጳ 
ምስተመስረተ መን  ሓላፍነቱ ይስከም ናይ ሕግን መርትዖን/ Evidence/ ጉዳይ ኢዩ።  

ቕንጸላ> ኢዩ። Character assassination 



  
 ቶጎሩባ. ኦርግ ኣቶ ዓብደል…..ንይቕሬታ ዝሓተትካሉ ጌጋ ደጊምካዮ። ሕጋዊ ዲዩ? 
 

1- ኣብ ቶጎርባ .ኦርግ ብዕለት 11/23/2009 ስምን መንነትን ዘይብሉ ዝጸሓፎ 
ዘይሕጋዊ ክሲ፡ ብዝዕባ <ሰርጀንቲ ማሕሙድ ብሌናይ>

2- ቶጎርባ .ኦርግ ብተለፎን ኢመይል ተራኺብና ይቕሬታ ሓቲትካሉ፡ ነቲ ጽሑፍ 
ድማ ካብ ወብሳይትካ ኣዊጺእካዮ ነይርካ። ካብ ጌጋይ ተማሂረ ኣለኹ ኢልካኒ 

 ኢዩ። 7 ገጽ መልሲ 
ሂበሉ። ብገበን ዝከሰኒ ኣብ ዓዲ ሕጊ ስለዘለና ንሱ ክኽሰስ ኣነ ከም ተኸሳሲ 
ክምልሽ ኣብ ቤት ፍርዲ ኤውሮጳ ንቐርብ። ኣሚንካሉ ኣመስጊንካኒ። 

3- ሕጂ ብዕለት 23/02/2011 ስምካ ስለዝተጠቕሰ፡ ገና እንታይ ክብል ከይፈለጥካ፡ 
<ሓባል በልያ ከይትቕድመኪ> ዝመስል፡ ብዕለት 25/02/2011 ኣብ ካርቱን 
ምስ ኢሰያስ ጎኒ ጎኒ ገርካ ኣዊጺእካኒ። ብገለ ተቓወምቲ ኢና በሃልቲ ከም ናይ 
ህ.ግደፍ ልኡኽ ኣብ ፓልቶክ ኣብ ዝተፈላለየ ክግለጽ ጸኒሔ ኢየ መጀመርያ 
ኣይኮነን ኣይስምዓንን ኣይግደሰሉን ኢየ። እዚ`ውን ከም መቐጸልታ ኢዩ።  
ህ.ግደፍ ብወገኑ ናይ ሲ.ኣ.ኤይ ወያኔ ወዘተ ኢሎም ስለዘጠመቑኒ፡ ኩሉ ሕሱር 
ፖለቲካዊ ቕንጸላ ካብ ህ.ግደፍ ዲዩ ካብ ዲያስፖራ፡ ካብ መን ብዘየገድስ  
ዕላማ ፖለቲካዊ ቕንጸላ 

4- ንሕሱር ፖለቲካዊ ቕንጸላ እኹል ተሞክሮ ኣለኒ። ሕልናይ መርገጽየይ 
ስለዝፈልጥ፡ ብርእሰ-ተኣማንነት ዝኸይድ ምዃነይ ናይ ሕልና ዕግበት ኣለኒ። 
ብኣንጻር ቕንጸላ ዘሓጉሰኒ ነገር፡ ብዙሓት ደለይቲ ፍትሒ ዝፈልጥዎ ሓቒ 
ይገልጹ፡ ምጸለመ ይቓወሙ፡ ሞያን ታሪኽን ሰባት ስለዝምስክርሉ ብጣዕሚ`የ 
ዝሕበነሎም ዕጉብ ኢየ። ፍትሓዊ ቓልሲ ኣብ ሕግን መርትዖን ምእማን ኢዩ።   

> ባህርያቱን ትሕዝቶኡን  ሓደን ዘይፈላለን ኢዩ።   

5- ቶጎርባ .ኦርግ ኣቶ ዓብደል ዓዚዝ ብዕለት 11/23/2011 ዝዘርጋሕካዮ፡ ይቕሬታ 
ዝሓተትካሉ ጉዳይ፡ ናይ < ማሕሙድ ብሌናይ>ቕትለት ኢዩ። ብዕለት 
25/02/2011 ካርቱን ዘውጻእካዮ ናይ <ማሕሙድ ብሌናይ ቅትለት> ኢዩ

6- ቶጎርባ ወብ ሳይትካ ንመን ይውክል ከጽንዕ እኹል ሓበሬታ ከዋህልል ግድን 
ኢዩ። ንስኻን በዓልቲ ቤትካን ወ/ሮ ኑራ ስዒድ ኣባላት መሪሕነት ሃገራዊ 
ድሕነት ኢኩም። ከም ኣባል መሪሕነት ተቓውሞ ደምበ ንዕላማ ፖለቲዊ 
ቕንጸላ ኣብ ክንዲ ዓገብ ትብል፡ ዘይሕጋዊ ተግባር፡ ስም ምጽላም ተንበድብ 
ተታባዕ ምህላውካ ከም ደላይ ፍትሒ ደሞክራሲያዊ ጠባይ ኢዩ ኢልካ`ዶ 
ትኣምን? ወብሳይትካ ነዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ከቓልሕ፡ ብሕጊ ፕረስ ብንነብረሉ 
ዘለና ናይ ኤውሮጳ ሕጊ ቕቡል ኢዩ ኣየሕትተንን ኢዩ ዝብል እምነት 
እንተለካ መልስኻ ይጽበ። ናይ ማሕሙድ ብሌናይ ጸሓፍቱን ተጣበቕቱን ኢና 
ባሃልቲ <

። 
ይቕሬታካ ተጣዒስካሉ ዲኻ? ወይ ዝስምብድ ዝደሃል መሲሉካ። ወይ ንሕደ 
ጉዳይ ኣብ በበይኑ ግዜ ዝተፈላለየ ምቕንጃው እንተግበርካሉ፡ በበይኑ ገበን 
ኣምሲልካ ንኣንባቢ ዘደናግር ዘጋጊ ገርካ ምቕራብ ኢዩ?  ዘገርም ዝኣረገ 
ፖለቲካዊ ሜላ ኢዩ። ከም መሪሕነት ናይ ሓደ ተቓውሞ የምዝነካ ኢዩ። 

ብሕጊ ክትከሱ> ኣብ ሕጊ ኤውሮጳ ከተቕርቡኒ ቕቡል ኢዩ።እንሆ 
ሜዳ እንሆ ፈረስ። ኣብ ቤት ፍርዲ የራኽበና። ኣብ መጻኢት ኤርትራ ትብሉ 
እንተኮይንኩም ቕንጸላ

7- ቶጎርባ .ኦርግ በዚ ኣጋጣሚ ጉዳይ፡ ናይ ማሕሙድ ብሌናይ ቕትለት ኢሉ 
ብዕለት 11/23/2009 ስሙን መንነቱን ዘይገጸ ሰብ፡ ሂጂ ድማ ብዕለት 
25/02/2011 ምስ ኢሰያስ ማዕረ ማዕረ ኣብ ካርቱን ዘውጼ ሰብ፡ ስሙን 

 ገዲፍኩም መረጋገጺ መርትዖ ኣክቡ ክሲ ክትምስርቱ። 



ኣድራሽኡን ክትህበኒ፡ ክትሕብረኒ መሰለይ ከምዝኾነ፡ ብሕጊ ፕረስ ግዴታ 
ከምዘለካ ደጊመ ደጋጊመ ብትሕትና ብኣኽብሮት ይሓተካ ኣለኩ። 

8- ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት፡ ኩሉ ደላይ ፍትሒ< ምግሃስ መሰል ውልቓዊ 
ናጽነተይ፡ ይርኤ ስለዘሎ፡

9- 

  ከም ኤልሳ ጭሩም ዓገብ ክትብሉ፡ ብመትከላት 
ሰብኣዊ መሰል ሓላፍነትኩም ከተልዕሉ ክትወቕሱ ጻውዒተይ የቕርብ። 
ቶጎርባ .ኦርግ ድማ ንጹር መልሲ ሃበሉ 

ፖለቲዊ ቕንጸላ ከም ዕላማ ዝወሰድኩምዎ እንተለኹም፡ ሓንቲ ነገር ኣላ 
ዝሰሓትኩምዋ።  ናይ 31 ዓመት ናይ ቓልሲ ተሞኩሮይ፡ ኣማኢት ቕንጸላ 
ኣጋጢሙኒ`ዩ። ብትብዓት መኪተ፡ ሞራለይ ሓልየ፡ ብርእሰ ተኣማንነት ዝገጠምኩ 
ሰብ ኢየ። ንኣምላኽ ዘመስግኖ፡ ሞራል ትብዓት ባህርያት ዝሃበኒ።መሳርሕተይ ኣብ 
ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ፓልቶክ ወብ-ሳይትስ መስኪሮሙሉ ኢዮም። ዝፈልጠካ 
ክምስክረልካ ሕልናዊ ናይ ፍትሒ ጉዳይ፡ ዓቢ ጸጋ ክብረት ኢዩ። ንዘጸልመካ 
ዓገብ ኣይፋልካን ምባል፡ ክብረት ሰብ ኣይትድፈር ማለት ባህልና ኢዩ። ስለዚ 
ፖለቲካዊ ቕንጸላ ከም መሰንበዲ መፈራርሒ፡ ስም ኣጸሊምካ፡ ተንጽሎ ወይ 
ተቐባልነት ንምጉዳል ትጥምትዎ ሰባት እንተለኹም ከም ዕላማ ሃናጺ ኣይኮነን። 
ደሞክራሲያውን ሕጋውን ድማ ኣይኮነን። ናይ ደላይ ፍትሒ ባህርያት`ውን 
ኣይኮነን። 

ካብ ደጊምካ ካልኣይ ጌጋ ትገብር። 

ኣየናይ ባህርያት ትመርጹ ንዓኹም ይገድፎ? ኣነ ክብሪ ሰብ 
ኣይትንክፍን ኢየ

       

። ክብረተይ መሰለይ ዝገሃሰ ክከላኸል መሰለይ ኢዩ። መኣስ 
ይምልሽ መኣስ ሸለል ይብል ድማ ውሳኔ ናተይ`ዩ። ፖለቲካዊ ቕንጸላ ክንቕጽሎ 
ኢና የርብሓና ኢዩ ትብሉ እንተለኹም ድማ መጋለቢ ፈረስ ሜዳ ይሃብኩም። 

         የቐንየለይ! 
 
 ኣብ ሳልሳይ ክፋል ንክልተ ፓልቶክ ሩም፡ ንደምበ ዕጡቕ መንሰይ + 
ኤርትራውያን ደቒ-ኣንስትዮ ንደሞክራሲ ዝምልከት ከቕርብ ኢየ። 
    
    ተኸስተ ሃይለ 
    ብሪጋዴር ጀነራል 
    ሽወደን 
    Email: tekestehl@gmail.com 
    Telephone: + 0046 762 719 129   
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