
ምልክታ 
ብመጀመርያ ሓው ነጸረኣብ ኣስመላሽ ነዚ ስዒቡ ዝቐርብ ኣብ ትሕቲ “ሃየ እቲ ጭብጥታት ናብ ህዝቢ 
ይቓላዕ !!” ዝብል ኣርእስቲ ነቲ ብዕለት 16 ጥቅምቲ 2010 “ሰነድ ሓባራዊ ርኽብ” ዘርእስቱ ጽሑፍ “ኣነ 
ኣይጸሓፍኩን” ንምባል ዘቕረቦ ልዙብ ኣቀራርባ ነድንቕ። እቲ ልዙብ ኣጸሓሕፋ ስልጡንን ተባሃጊን 
ይኹን እንብር፡ መርበብ ቶጎሩባ ብዘይ ጭብጢ ወይ ደማ ንምጽላም ስም ሓው ነጸረኣብ ኣስመላሽ 
ከምዘይትጠቅስ ክነረጋግጽ ንፈትው። ቶጎሩባ ናይ’ቲ ሰነድ ሓዚልዎ ዘሎ ጌና ዘካትዕ ዘሎ ትሕዝቶ 
ንምትንባህ እንትዘይኮይኑ ካልእ ጓል ነገር ከምዘይተድህበሉ ንገልጽ። ልዕሊ ኩሉ ግና ኣብቲ ብዕለት 16 
ጥቅምቲ 2010 ኣብ ፓልቶክ (paltalk) “ዕጡቕ መንእሰይ ኤርትራ” ሓው ነጸረኣብ ከም ዕዱም ነቲ 
ዝተቃለዐ ጽሑፍ ኣይለኣኽኩን፡ ኣይናተይን፡ ብምባል ኣብ ልዕሊ መርበብና ክህልው ዝኽእል ናይ 
ጠርጠራ ምናልባታት ንምቕንጣጥ ጭብጥታትና ኣብ ቀረባ እዋን ክንስንድ ምዃና ንሕብር። 
 
መርበብ ቶጎሩባ 
 

 
 

ሃየ እቲ ጭብጥታት ናብ ህዝቢ ይቓላዕ !! 
 
ዝኸበርኩም መርበብ ሓበሬታ ተጎሩባ ብቀዳምነት ዝዓዘዘ ገድላዊ ሰላምታይ ይብጻሕኩም። ንሂወትኩም 
ምልኣተ ጥዕና፡ ንመነባብሮኩም ሰላምን ቅሳነትን ኣብ ኩሉ’ቲ ረዚን ህዝባውን ሃገራውን ዕማማትኩም 
ድማ ዓወትን ኣሳልጦን ክትጓናጸፉ ብልቢ ይምነየልኩም።  
 
ብመጀመርያ ክሳብ’ዚ ዕለት’ዚ ንመርበብ ሓበሬታ ተጎሩባ ዝጸንሓኒ ኣኽብሮትን ክብርን ክገልጽ 
ፍቐዱለይ። ብምቅጻል ጉዳዩ ብዛዕባ’ቲ ብ16 ጥቅምቲ 2010 ኣብ ትሕቲ ሰነድ ሓባራዊ ርኽብ ብዝብል 
ብመርበብ ሓበሬታ ቶጎሩብ ብትግርኛ ተለጢፉ ንዘሎ ጽሑፍ ዝምልከት ዝህልወኒ መልሲ ክኸውን’ዩ። 
ኣብቲ ጽሑፍ ኣመልኪተ ብዙሕ ክብሎ ዝኽእል እንተታትን ግምታትን ከም ዝህሉ ኣጸቢቐ ዝርዳእ 
ሰብ’ኳ እንተኾንኩ፡ በዚ ሕጂ ዘሎ ኣተሓሳስባ ንእነካይዶ ዘለና ደሞክራስያዊ ቃልሲ ክንዲ ቅንጣብ ፋይዳ 
ስለ ዘይብሉ፡ ካብ ኣብ ጓል ነገር ናብ ቁም-ነገር ጥራይ ከድህብ መሪጸ ምህላወይ ይሕብር። 
   
ካብ መወዳእታ 2005 ኣትሒዙ ክሳብ’ዚ ዕለት’ዚ ማለት ካብ ምትሕንፋጻዊ ሓድነት ግንባር ሃገራዊ 
ድሕነት ኤርትራ ንደሓር ብቀጥታ ንማንም መርበብ ሓበሬታታት ዝኾነ ይኹን ዜና ወይ ጽሑፍ ሂበን 
ሰዲደን ከም ዘይፈልጥ ከረጋግጽ ይፈቱ። እዚ ሕጂ ብቀጥታ ናብ መርበብ ሓበሬታ ተጎሩባ ክሰዶ 
ዝግደድ ዘለኩ ጽሑፍ እቲ ሓቂ ንምንታዕ ካብ መወዳእታ 2005 መባእታዊ ጽሑፈይ ምዃኑ ይሕብር። 
ስለዚ ብወገነይ ናብ መርበብ ሓበሬታ ተጎርባ ይኹን ካልኦት መርበብ ሓበሬታት ዝተሰደደ ጽሑፍ ወይ 
ሰነድ ዘይምህላዉ የረጋግጽ። ምስ ዝህሉ ከኣ ጉዳዩ ሳግላ ብላዕ ኣይትቅላዕ መታን ከይኸውን ሃየ እቲ 
ጭብጥታት ናብ ቃልዕ ንህዝቢ ይቀላዕ ጥራይ ክብል ይደፍር። 
 
ብወገነይ ዝተዋህበ ሰነድ ወይ ጽሑፍ ፍጹም ዘይምህላዉ ብሕልናይ ኣጸቢቐ ዕጉብ ክሳብ ዝኾንኩ፡ ኣብ 
መርበብ ሓበሬታ ተጎሩባ ብፋላጥ ድዩ ብዘይፍላጥ ምውጽኡ ብዘየገድስ፡ ብውሽጠይ ዝስምዓኒ ስኽፍታን 
ሕርክርክን ኣይህሉን’ዩ። እምነተይ ክወጽእ ምስ ዝዓግብ ብስቱርን ስመይ እናቐያየርኩን ክሰድድ 
ዝገድድ ኩነታት የልቦን። ከምኡ ዓይነት ተመክሮ ከኣ የብለይን። መርገጸይ ብእውጅ መንገዲ ክብል 
ዝዓግተኒ ኣካልን ሓይልን ዘይምህላዉ ድማ ብጽንዓት ይኣምን። ስለዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ’ዚ መርበብ 
ሓበሬታ ተጎሩባ ከምዚ ዓይነት ቁማር ዝጻወቱን ድርማ ዝዋስኡን ናይ ፖሎቲካ ሰባት ምስ ዝህልዉ 
ደጊሙ ምጽራዩ ከጻፍፍን ንህዝቢ እውጅ ክገብርን ብትሕትና ይምሕጸን።    
 
ኣብቲ ብመርበብ ሓበሬታ ተጎሩባ ከም ጥቢቆ ዝቐረበ ጽሑፍ መጀመርያ እዚ ሰነድ’ዚ ብሓው ነፀረኣብ 
ኣስመላሽ ዝተሰደደ ምዃኑ የረጋግጽ። ቀጺሉ ከኣ መርበብ ሓበሬታ ተጎሩባ ብዝገርክዎ ምጽራይ ብጀካ 
ሓው ነፀረኣብ ኣስመላሽ ካልእ ተሓታቲ ከም ዘይረኸበ ንንባብ ምብቕዑ፡ ክልቲኡ ዓረፍተ-ነገራት ወይ 
ሓሳባት ነንሕድሕዱ ተገራጫዊ ብምዃኑ ሓቅነት ዘይብሉ ምዃኑ የመላክት። ብርግጽ መርበብ ሓበሬታ 
ተጎሩባ ብኣይ ዝተሰደደሉ ሰነድ እንተኮይኑ ደጊሙ ምጽራይ ንምንታይ ኣድለዮ ክብል’ውን ይደፍር። 
  



ኣብ መወዳእታ መርበብ ሓበሬታ ተጎሩባ ስም ምጥቓዕ ብሰነ ምግባርን ሞያን መራኸቢ ብዙሓን ቅኑዕ 
ድዩ ኣይኮነን? ብዘየገድስ፡ ስመይ ክልጠፍ ፍቓደኛ ምዃነይ ብድሕሪ ምርግጋጸይ ድዩ? ስመይ ከውጽእ 
ጌሩ ዘሎ፡ ንዝብል ግሩህ ሓታታይ እቲ መልሲ ብሃሳሰ ለባም ዝድህሰስ ሕቶ ይመስለኒ። ብዝኾነ ካብ 
ጉይይ ምውዓል ክሳድ ምሓዝ ከም ዝበሃል ጉዳዩ ንምሕጻር መርበብ ሓበሬታ ተጎሩባ ብሓቂ ከምዚ 
ዓይነት ተግባር ንጥዕና ኢሉ ሓሲብዎ እንተኮይኑ፡ እቲ ንጹር ጭብጥታቱ ብንጹህ ሃገራዊ ሕልና ናብ 
ህዝቢ ከቓልዕን ንኣንበብቱ ከቕርብን ይዕድም። ብወገነይ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ፍቓደኛ ምዃነይ ከኣ 
ብእውጅ ክሕብር ይፈቱ። 
 
                                 ምስ ሰናይ ትምኒት 
                                 ነፀረኣብ ኣስመላሽ 
                                  17/10/ 2010   
       


