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2020፡ ጉራማይለ 
ሱርቨይላንስ ሲርኩላር ንደቀባት፡ ዲሰምበር 24፡ 2019 

 

 ሱርቨይላንስ ንድሕነት ደቀባት 

ሃይለ መንገሻ ዑቕበ 

 

ክቡራን ደቀባት፡ 2020፡ ገዓት ሓምሊ ውጻእ፡ ገዓት ጠስሚ 

እቶ፡ ገዓት ኢሳያስ ውጻእ፡ ገዓት ኤርትራያውያን እቶ፡ ቢለ 

ናይ መወዳእታ ዓመት ምንዮተይ ይገልጸልኩም። 

 

ሎም ቅነ ኣብ ቶጎሩባ ዳት ኦርግ፡ ብስም �ኣብርሃም ብርሃነ�  

ዝተመጠቐ ብሊትዚክራዊ ናይ ኣውድዮታት ፈነወታት 

ክዕዘብ ቀንየ።  �ኣብርሃም ብርሃነ�፡ ካብ ኖቨምበር 30 ክሳብ 

ዲሰምበር 22፡ ኣብ ውሽጢ 23 መዓልታት፡ ብድምር 20 

ኣውድዮታት ኣብ ቶጎሩባ ጠቕጢቕወን ይርከብ። 

 

�ኣብርሃም ብርሃነ�፡ ሃንደበት ሽሾ ኣውድዮታት ብምፍናው፡ 

ነቶም ብዓቕሞም ሒዅ ዝብሉ ህርኩታት ኣበርከትቲ ከምኒ 
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ክቡር ፍስሃ ናይር፡ ክቡር ዶር ገብረመስቀል ገብረማርያምን 

ካልኦትን ፎጋ ኣውጺእዎም እንተበልኩ፡ ምግናን ኣይኮነን። 

 

 

1. ህላወ ናይ ከምዚኦም ዓይነት፡ ኣዚዮም ጻዕቂ ዝመልኦም 

ኣውድዮታት፡ ንገዛእ ርእሱ ብወዝቢ ዝርአ ተርእዮ ዘይኮነስ 

ብመደብ ዝተተለመ ቅዲ ከም ምዃኑ፡ ናይ ተፈጥሮ ናይ 

ሱርቨይላንስ ትኹረተይ ሰተት ኣየበሎን። 

 

 

2. እቶም ኣውዲዮታት፡ ጉራማይለ ትሕዝቶታት 

ዝመልኦም፡ �ነደይ ኣወጣሽ ከምዚለ ተወኪሰይን ኔረ . . . 

ደሓር ባር እንቁጣጣሽ'ያ ኔራ ስማ . . . ጀብሃ'ዶ . . . 

ሻዕቢያ'ዶ ወዘተረፈ�፡ እናሻዕ ዘይተጸጸየ ፖለቲካ፡ ካልእሻዕ 

ሕክያ ናይ ባህሊ ሕውስ'ውስ'ውስ ዝመልኦም ዘረባታት 

ኢዮም።  ኣብ ውሽጢ'ቲ ጉራማይለ፡ ቅሩብ ንኢሳያስ 

ኣፈወርቂ ዝሃርም፡ ምልስ ኢሉ ንወያነ ዝወቅዕ ጥወይ ኢሉ 

ንኣብይ ኣህመድ ዘነኣእስ፡ ንጹሩነት-ኣልቦ ርእይቶታት 

ንሓድሕዶም ክረጻጸሙ ይዕዘብ። 

 

 

3.  �ኣብርሃም ብርሃነ� ነቲ ብኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ ልዕሊ 

ወተሃደራዊ ሓላፊ ስዉእ ኢብራሂም ዓፋ ዝተፈጸመ ናይ 

ቅትለት ገበን፡ ኣሉታ ብምሃብ ንኢሳያስ ገበኑ ክኸዋውለሉ 

ህርድግ ዝብል መልእኽቲ ከቕርበልና፡ ዝጽዕት ሰብ ኮይኑ 

ተዓዚበዮ ኣለኹ። 

 

 

4. �ኣብርሃም ብርሃነ�፡ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ 

ዝወረዶም ፍሽለታትን ሕፍረትን፡ ጠንቁ ብኣዎንታ 

ኣማኻኒዩ፡ ነቲ ፍሽለታት ከመላኻዓሎም ኣበርቲዑ ይጽዕር። 



 3

ጠንቂ ናይ'ቲ ዝወረደ ባህላዊ ፍሽለት ናይ ጉጅለ ባህሊ 

ኤርትራ፡ ፓዮላ ዝኸፍለሎም ብምስኣኖም ኢዩ፡ ቢሉ 

ይካታዕ።  ፓዮላ (Payola)፡ ሲዲትታት ወይ ሙዚቃዊ 

ምርኢታት ብክብ ዝበለ ደረጃ ዓማዊል ንኽግብት፡ ንጸለውቲ 

ኣካላት ብላዕ ምሃብ ማለት'ዩ። መጎተ-ኣብርሃም ዘስደምም'ዩ። 

 
 

 

ዶር. ኣባዲ ገብረ መዝገበ፡ ትግራዋይ ስነ ጥበበኛ። 

 

5. ተሪር ቆርበት �ኣ. ብ.�፡ ኣብ ዲሰምበር 22፡ ኣብ ቅርዓት 

ኤርትራዊ ቶጎሩባ ወጺኡ፡ �ቃል-ምልልስ ምስ ዶር. ኣባዲ 

ገብረ� ከምኡ ድማኒ �ቃል-ምልልስ ምስ ዶር. ኣረጋዊ 

በርሀ� ዝብሉ ጽምዲ ኣውዲዮታት ዘርጊሑ፡ ሕፍር ከይበለ 

ነጋሪት ትግራይ ክፍንወልና ውዒሉ ኣሎ።  ኣቤት ድፍረት! 

 

�ኣብርሃም ብርሃነ�፡ በጃኻትኩም ኣብ ገደናታትና መጺኹም 

ኣይተዐገርግሩና።  ንስኹም፡ እታ ትግራይኩምን 

ኢትዮጵያኹምን ኣላትኩም።  ንሕና ድማኒ ኤርትራና 

ኣላትና።  ንስኹም ደምበኹም ሓዙልና፡ ንሕና ከኣኒ ደምበና 

ክንሕዝ ኢና። 
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ኣረጋዊ በርሀ ገብረማርያም፡ ናይ ህ.ወ.ሓ.ት. መስራት-ፊተውራሪ ነበር፡ ሕጂ ኮብላሊ 

ኣብ ስደት፡፡  ጦብሎቕሎቓይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ናብ ኮረሻ ወይን ክሰቕሎም ሓኒኑ 

ዝጽዕረሎም ዘሎ፡ በዓል ተስፋ ትግራዋይ ኢዮም። 

 

ክቡራን ደቀባት ኤርትራውያን፡ ዝኾነ ዝመጸኩም ሓድሽ 

ጋሻ፡ ዘወርትግ ብጸጥታዊ ስክፍታ ካብ ምቕባል ዓዲ 

ከይትውዕሉን ሱርቨይላንስኩም ንሓንቲ ካልኢት'ኳ  

ከይተላሕልሑን፡ እዚ ሱርቨይላንስ ሲርኩላር 

የመሓላልፈልኩም ኣለኹ።  የቐንየለይ። 

 

                                                                                                                                                            . 
 

እዚ ደኮመንት፡ ጸረ-ህግደፍ (Anti-PFDJ) ጽሑፍ ወይ ጸለመ ካብ ምንዛሕ ዝተቖጠበ'ዩ።  

ደራሲ፡ ኣብ ኤርት ህግደፍ (PFDJ) የሎን እንታይ ድኣኒ ሓደን እንኮን ኢሳያስ ኣፈወርቂ'ዩ 

ዘሎ፡ ቢሎም ይኣምኑ።  ህግደፍ (PFDJ) ከም ሃገርን ህዝብን ኤርትራ፡ ግዳይ ፋሺስታዊ 

ኢሳያስ ኣፈወርቂ'ዩ። 

 

እዚ ደኮመንት፡ ንህግሓኤ (EPLF) ወይ ንተጋደልቲ ህግሓኤ (EPLF)፡ �ሽ**� ካብ ምባል 

ዝተቖጠበ'ዩ። 
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