
 



ሪፖርተር ሃይለ መንገሻ ዕቕበ 

ሪፖርታጅ ካብ OWL'S UNIT 306 

 

1ይ ክፋል 

 

ነታ ኣብ ልባውቲ ኤርትራውያን ሕርይቲ መዓልቲ ዝኾነት መዓልቲ ነጻነት፡ 

ግንቦት 24፡  ከምቲ ልሙድ ብጓይላን ስዕስዒትን ብዳንኬራን ጭፈራን ዘይኮነስ 

ብምምኽኻርን ብምልዛብን ኢና ነብዕላ፡ ቢሎም ዝተላዕሉ ሰበ ጽምብል ናይ 

ግንባር ቶሮንቶ፡ ትማል ሰንበት ግንቦት 30፡ 2015፡ ኣጋ ምሸት ካብ ሰዓት 6፡00 

ጀሚሮም፡ ኣብ ዶቨርኮርት ሮድ፡ ቁ. 847 ዝርከብ፡ ኣብቲ ናይ ኣጋር 

ሰራዊትን፡ ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን ነበራት ኣብ ካናዳ ዘቖሞ፡ OWL'S 

UNIT 306 ዝብል ናይ ዝኽሪ ስም ዝለበሰ ህንጻ፡ ግሩም ዝኾነ ጽምብል 

ጸምበሉ። እቲ ጽምብል ካብ ስነ ስርዕቱ፡ ካብ ልቦንኡ፡ ካብ ማዕዳታቱ ይኹን 

ብተወፋይነቱ  ኮታስ ዝወጾ ዘይብሉ ደግለላዊ ክብሪ ዝለበሰን ጣቋ ዝመልኦን 

ጽምብል ነበረ። 

 

 

ንደግለላዊ ክብሪ ዝምልከት፡ ደፋእ እናበልኩ ክዝርዝረልኩም ስለዝኾንኩ፡ 

ቅሩብ ተጸበይኑ። ፈለማ ኣብቲ ዝብሎ ዘለኹ ጣቋ ከቋምት ፍቐዱለይ። ሓደ 

ካብ ጽምብለኛታት ዝኾነ ክቡር በረኸት ዲጎል ኣብ ዘቕረቦ መደረ፡ The 

Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea፡ ኣብ ጀነቭ፡ 

ስዊዘርላንድ ከቕርቦ መዲቡ ዘሎ ተፍትሻት ኣብ ልዕሊ ግህሰታት ናይ ሰባኣዊ 

መሰላት ኣብ ኤርትራ፡ እዚ ገዛ ነታ ኣዳላዊት ኮሚቴ፡ ብስም ናይ ቶሮንቶ 

ኤርትራውያን ናይ ባጤራታት ድጋፍ ከበርክት ይግብኦ፡ ቢሉ 

ንጽምብለኛታት ጸዋዒት ድሕሪ ምቕራቡ፡ ጽምብለኛታት ኢደይ ኢድካ 

ኢሎም፡ ጃር ጃር ድሕሪ ምባሎም ንእለቱ $ 470.00 (ኣርባዕተ ሚእትን 

ሰብዓን ዶላራ ካናዳ) ንጀነቫ ዝላኣኽ ዓጺድ ኮሞሩ። 

 

 

ካብዞም ቁራቦ፡ 50 ዝኾኑ ባእታታት ግንቦት፡ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰናይ ወፈያ፡ 

ከመቕጽበት ክእከብ ምኽእሉ፡ ሕሩመይ! ጣቋ ቶሮንቶ መግለጺ ይስእነሉ። 

ኣብ ግንቦት 24፡ 2015፡ ኣብ ቶሮንቶ ዝተጋህደ ናይ ተስፋ ጹናሚ፡ ቢለ ክገልጾ 

እፈቱ። ካልኦት ናይ ተስፋ ጹናሚታት ስለዘለዉ እውኒ፡ ንዓኹም ሰናይ ንባብ፡ 

ሪፖርታጅ ድማኒ ይቕጽል .  .  .  .  . 

 

 

ጽምብል፡ ብዝክረ ሰማኣታት ተፋለመ። ቀጺሉ ከፋት መድረኽ ክቡር 

ዓብደልዋስዕ ሱሌማን፡ መድረኽ  ክኸፍት ይቀራረብ። 



ዓብደልዋስዕ፡ ሓደ ካብቶም ኣብዚ ግንባርና፡ ግንባር ቶሮንቶ ዝርከቡ ዉፉያት 

ዝኾኑ መነሃርያ ባእታታት ኢዩ። ሓደ ካብቶም፡ ቶባእ! ንጓይላን ዳንኬራን ኣብ 

ግንቦት 24፡ ዝብል ልቦናዊ መርሖ ጽምብል ግንቦት 24፡ ዘጽደቑ ሃገራውያን 

ከኣኒ ኢዩ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ከምዚ'ኦም ዝኣመሰሉ ባእታታት፡ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ናይ ዓለም፡  ኣብ ውሽጢ 

ሓደ ናይ ኤርትራውያን እኩብ ምህላዎም ንባዕሉ፡ ነታ ሃገር ብዓባያ ኮነ 

ንኹልና ነባቦ፡ ዓቢ ኢንቨስትመንት ኢዩ። ከነለልዮምን ከነኽብሮምን ድማኒ 

ግቡእና'ዩ። ኣብቲ ህሞት፡ ናይ 24 ግንቦት፡ ዓብደልዋስዕ፡ "ጉዳይና፡ ናይ 

ህ.ግ.ደ.ፍ. ደጀን ዝኾነት ቶሮንቶ፡ ብደረጃ ሎካል፡ ሕቖ ህ.ግ.ደ.ፍ. ምስባር'ዩ።" 

ድሕሪ ምባል፡ ነቲ ተባራታዕ ዝኾነ ተደጕሉ ዘሎ ጹናሚ ናይ ግንባር ቶሮንቶ 

ኣቃሊሑ፡ መድረኽ  ብወግዒ ከፈተ። 

 

 

ክቡር ኣቶ ካሕሳይ ጉፍላ፡ ብስም ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ 

ለውጢ፡ ዓንኬል ቶሮንቶ መግለጺ ኣስምዑ። ኣቶ ካሕሳይ ኣብ መገልጺኦም 

ከምዚ በሉ፡ "እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት፡ ካብቶም ናይ ቀደም ገዛእቲ 

ዘይሓይሽ፡ እኳ ድኣ ዝኸፍአ ብምዃኑ፡ በዓል ነጻነት (ኩላትና ኤርትራውያን) 

ሓቢርና  ከምዘይነብዕሎ ጌሩና።"  

 

 

 

ክቡር ዓብደልዋስዕ ሱሌማን ጉዳይና ብደረጃ ሎካል፡ ሕቖ 

ህ.ግ.ደ.ፍ. ምስባር'ዩ። 



ም/ር ዓብዱ ሓቢብ፡ ንጽምብለኛታት፡ "The Old Drama Should Not 

Prolong" ዘርእስቱ ስፍሕ ዝበለ ጽሑፍ ብእንግሊዝኛ  ኣንበቡ። ጉንዲ 

ዘረባኦም፡ ንተቓውሞ ብሓፈሻ፡ ብፍሉይነት ከኣኒ ንመሪሕነታት ተቓውሞ 

ዝብድህ ነበረ። "Are we ready, if the regime collapses suddenly?"  

ም/ር፡ Doubts if the answer is " YES "።  ብሃንደበት ረማዕ ክብል 

ዲዩ'ኸ?  ኣብ ቅድሚ ኤርትራውያን ተደቂኑ ዘሎ፡ ነብሱ ዝኸኣለ 

ደልሃመት'ዩ።  ንኣቶ ሃይለ መንገሻ ዑቕበ ምውካስ  ከድልየና ኢዩ። 

ሪፖርታጅ ይቐጽል .  .  .  . . 

 

 

ኣቶ ሃይለ መንገሻ ዑቕበ፡ ብዛዕባ ወድዓዊ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ 

ግዳም ዘሎ ሰንኮፍ ኣተሃላልዋናን ኣመልኪቶም፡ ጽምብለኛታት፡ ነቲ ሕጂ ኣብ 

ምድሪ ኤርትራ ተንጠልጢሉ ዘሎ ከቢድ ጸሊም ደበና፡ ዓይኖም ብደምቢ ቋሕ 

ኣቢሎም ክርይዎ ከምዘለዎም ብጥብቂ ኣተሓሳሲቦም። ጽባሕ ንግሆ ኣበሳኡ 

ቀሊል ከምዘይኮነ ድማኒ ብዕቱብነት ሓቢሮም።  

 

 

ኣቶ ሃይለ፡ ብቱኽረት ዝተዓዘብዎ ሓደጋታት ከመይ ይመስል?  1. ኣብ 

ውሽጢ ኤርትራ፡ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ ወይከኣኒ 

ዴ.ም.ህ.ት. እናተባህለ ኣብ ኤርትራ፡ ብስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝዓጥቕን 

ዝምልመልን ዘሎ፡ ነቕ ዘይብል ሓይሊ፡ ኣብ ኤርትራ  ተንጠልጢሉ ዘሎ 

ከቢድ ጸሊም ደበና ምዃኑ።  2. ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተዓቝቡ ዘሎ፡ ብረት 

ዝዓጠቐ ሓይሊ ተቓውሞ ናይ ኤርትራ፡ ኣብ ከባቢ ዶብ ወተሃደራዊ 

ስጉምቲታት ኣንጻር ስርዓት ኢሳያስ ክገብር እንተደለየ፡ ካብ ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ. 

ወይከኣኒ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቕድ ወይ ሓምላይ መብራህቲ ይረከብ 

ከምዘየለ። ኣብ ኤርትራ፡ ሓይሊ ዴ.ም.ህ.ት. ካብ ግዜ ናብ ግዜ ጠገለ ዘይብሉ 

ይጉልብት፡ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ብረታዊ ሃገራዊ ሓይሊ ናይ ኤርትራ፡ ብስልቲ 

ከምዝጸንት ይግበር።  3. ኣብ ዳያስፖራ ዘሎና ህዝቢ ከኣኒ ኣብ ዝተገማምዐ 

ኣተሃላልዋ ምህላዉና፡ ኩሎም እዞም ሰለስተ ሐደገኛ ባእታታት ናይ ባሩድ 

ክተሓዋወሱ ዘይቀሪ ምዃኑ፡ ኣብ ኣፍደገ ናይ ሓደ ዓቢ ሓደጋ ከምዘሎና፡ ኣቶ 

ሃይለ ንጽምብለኛታት ኣመልከቱ። እንተላይ ንመላእ ሃገራውያን። 

ብተወስኺ፡ ካብ ሕጂ ጀሚርና፡ ብዛዕባዚ ሓደጋ ኣጸቢቕና ክንመራመር 

ከምዝግባእ ሓበሩ። 

 



 

 

ኣብ ግንበት 24፡ ጎሊሑ ዝተራየ ኣብ ምድሪ ኤርትራ ጠገለ ዘይብሉ ከቢድ ጸሊም ደበና  

ብስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምልመል ዘሎ ዴ.ም.ህ.ት. 

 

 



ናይ ቶሮንቶ፡ 24 ግንቦት፡ 2015፡ ተስፋ እንተላይ ስግኣት፡ ክልቲኡ ኣዎንታ 

ምስ ኣሉታ ኣጣሚራ፡ ንጽምብለኛታት ኣገዳሲ ሓበሬታታት ዝመገበት፡ 

ታሪኻዊት መኣዲ ምምኽኻር ነበረት። 

 

 

 

ሪፖርታጅ ይቕጸል . . . 


