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የየግግንንቦቦትት  77  የየኤኤርርትትራራ  ጉጉባባኤኤ  

የየጥጥቁቁርር  ገገበበያያ  የየምምንንዛዛሪሪ  ንንግግድድ  በበአአስስመመራራ......  

በበስስድድስስተተኛኛውው  ክክፍፍልል  ያያቀቀረረብብነነውው  የየግግንንትት  77  የየኤኤርርትትራራ  ጉጉባባኤኤ  ሪሪፖፖርርታታዥዥ  ላላይይ  ምምንንጮጮቻቻችችንን  ከከተተለለያያዩዩ  

ሃሃገገራራትት  የየታታደደሙሙ  የየድድርርጅጅቱቱ  አአባባላላትት  ይይዘዘወወትት  ስስለለገገቡቡትት  ቁቁሳሳቁቁስስናና  አአልልባባሳሳትት  እእንንዲዲሁሁምም  አአስስመመራራ  በበኢኢሳሳትት  

ቢቢሮሮ  ውውስስጥጥ  ያያለለስስራራ  ስስለለተተቀቀመመጡጡ  የየድድርርጅጅቱቱ  ቅቅልልቦቦችች  በበብብዕዕራራቸቸውው  የየተተረረከከሉሉንንንን  ማማቅቅረረባባችችንን  

ይይታታወወሳሳልል፡፡፡፡    

  

ተተከከታታዩዩንን  ሪሪፖፖርርትት  ለለማማቅቅረረብብ  በበገገባባነነውው  ቃቃልል  መመሰሰረረትት  አአስስመመራራ  ውውስስጥጥ  የየሚሚገገኙኙ  የየግግንንቦቦትት  77  ከከፍፍተተኛኛ  

የየአአመመራራርር  አአባባላላትት  በበተተለለይይ  ደደግግሞሞ  የየድድርርጅጅቱቱ  ሊሊቀቀመመንንበበርር  የየሆሆነነውው  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  በበአአስስመመራራ  ከከተተማማ  

ስስለለሚሚያያካካሄሄደደውው  ከከፍፍተተኛኛ  የየሆሆነነ  የየውውጪጪ  ምምንንዛዛሪሪ  የየጥጥቁቁርር  ገገበበያያ  የየንንግግድድ  እእንንቅቅስስቃቃሴሴናና  ያያለለተተቆቆጣጣጣጣሪሪ  

በበመመኝኝታታ  ቤቤቱቱ  ውውስስጥጥ  ስስላላከከማማቸቸውው  ከከፍፍተተኛኛ  መመጠጠንን  ያያለለውው  ዶዶላላርርናና  ዩዩሮሮ  በበተተመመለለከከተተ  የየላላኩኩልልንንንን  

ሪሪፖፖርርትት  እእንንደደሚሚከከተተለለውው  አአቅቅርርበበናናልል፡፡፡፡......  

  

ኤኤርርትትራራ  ውውስስጥጥ  በበሚሚካካሄሄደደውው  ""የየአአርርበበኞኞችች  ግግንንቦቦትት  77""  ጉጉባባኤኤ  እእንንዲዲሳሳተተፍፍ  በበድድርርጅጅቱቱ  ሊሊቀቀመመንንበበርር  

የየተተመመረረጥጥነነውው  የየዲዲያያስስፖፖራራ  አአባባላላትት  ወወደደ  አአስስመመራራ  ከከመመሄሄዳዳችችንን  በበፊፊትት  ለለእእያያንንዳዳንንዱዱ  የየውውጪጪ  አአመመራራርር  

የየሚሚሆሆንን  በበድድርርጅጅቱቱ  በበኩኩልል  ከከሚሚመመደደበበውው  ወወጪጪ  በበተተጨጨማማሪሪ  መመጠጠባባበበቂቂያያ  የየሚሚሆሆናናችችሁሁ  የየውውጪጪ  ምምንንዛዛሪሪ  

((ዶዶላላርር  ወወይይምም  ዩዩሮሮ))  በበርርከከትት  አአድድርርጋጋችችሁሁ  መመያያዝዝ  አአለለባባችችሁሁ  የየሚሚልል  መመልልእእክክትት  ""በበታታጋጋይይ""  ቄቄስስ  ኤኤፍፍሬሬምም  

ማማዴዴቦቦ  በበኩኩልል  እእስስኪኪሰሰለለቸቸንን  ድድረረስስ  በበተተደደጋጋጋጋሚሚ  ሲሲተተላላለለፍፍልልንን  ቆቆይይቷቷልል፡፡፡፡    

  

በበዚዚህህ  መመሰሰረረትት  ኑኑሮሮአአቸቸውው  ከከእእጅጅ  ወወደደ  አአፍፍ  ከከሆሆነነ  ጥጥቂቂትት  የየዲዲያያስስፖፖራራ  አአባባላላትት  በበስስተተቀቀርር  አአብብዛዛኞኞቻቻችችንን  

በበመመሪሪዎዎቻቻችችንን  ለለመመወወደደስስ  ስስንንልል  የየቤቤተተሰሰቦቦቻቻችችንን  ጉጉሮሮሮሮ  በበመመዝዝጋጋትትናና  ከከዘዘመመድድ  ቤቤተተሰሰብብ  በበመመበበደደርር  

ለለተተለለያያየየ  ወወጪጪናና  አአስስመመራራ  ውውስስጥጥ  የየምምንንዝዝናናናናበበትት  ከከበበቂቂ  በበላላይይ  ሊሊባባልል  የየሚሚችችልል  ዶዶላላርርናና  ዩዩሮሮ  ይይዘዘንን  ነነበበርር  

ወወደደ  አአስስመመራራ  ያያቀቀናናነነውው።።  

  

ወወድድያያውውኑኑ  አአስስመመራራ  እእንንደደገገባባንን  በበኤኤርርትትራራ  ቆቆይይታታችችንን  የየሚሚኖኖሩሩንንንን  ወወጪጪዎዎችች  በበተተመመለለከከተተ  ቄቄስስ  ኤኤፍፍሬሬምም  

ማማዴዴቦቦ  ካካረረፍፍንንበበትት  ሆሆቴቴልል  ድድረረስስ  በበመመምምጣጣትት  ከከድድርርጅጅቱቱ  ሊሊቀቀመመንንበበርር  ከከዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  የየተተላላለለፈፈ  

መመመመሪሪያያ  ነነውው  በበሚሚልል  ""ለለሆሆቴቴልል፣፣  ለለምምግግብብናና  ለለተተለለያያዩዩ  ጉጉዳዳዮዮችች  የየምምታታወወጡጡትት  ወወጪጪ  መመክክፈፈልል  

የየምምትትችችሉሉትት  በበናናቅቅፋፋ  ነነውው።።  ናናቅቅፋፋ  ሆሆቴቴልል  ውውስስጥጥ  ወወይይምም  በበባባንንክክ  ምምንንዛዛሪሪ    በበ  110000  ዶዶላላርር  11550000  ናናቅቅፋፋ  

ነነውው፡፡፡፡  በበህህጋጋዊዊውውናና  በበጥጥቁቁርር  ገገበበያያውው  መመካካከከልል  ያያለለውው  የየምምንንዛዛሪሪ  ልልዩዩነነትት  ከከፍፍተተኛኛ  ስስለለሆሆነነ  ሆሆቴቴልል  ውውስስጥጥ  

ወወይይምም  ባባንንክክ  ድድረረስስ  በበመመሄሄድድ  ዶዶላላርር  መመዘዘርርዘዘርር  የየለለባባችችሁሁምም፣፣  የየኛኛ  ታታማማኝኝ  የየሆሆነነ  ልልጅጅ  ይይመመጣጣልል  አአንንዱዱንን  

ባባለለ  አአንንድድ  መመቶቶ  ዶዶላላርር  በበ11990000  ናናቅቅፋፋ  ይይመመነነዝዝርርላላችችኃኃልል።።""  በበማማለለትት  በበዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  የየሰሰጠጠውውንን  ትትዕዕዛዛዝዝ  

ቆቆፍፍጠጠንን  ባባለለ  አአነነጋጋገገርር  ገገለለፀፀልልንን።።      
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በበእእርርግግጥጥ  በበኋኋላላ  ላላይይ  አአንንድድ  መመቶቶ  ዶዶላላርር  በበጥጥቁቁርር  ገገበበያያ  የየሚሚመመነነዘዘረረውው  የየናናቅቅፋፋ  መመጠጠንን  ቄቄስስ  ኤኤፍፍሬሬምም  

ከከነነገገረረንን  በበላላይይ  አአንንዳዳንንድድ  ጊጊዜዜምም  እእስስከከ  22550000  ናናቅቅፋፋ  ድድረረስስ  የየሚሚደደርርስስ  መመሆሆኑኑንን  ለለመመረረዳዳትት  ችችለለናናልል፡፡፡፡  

በበዚዚህህ  ስስሌሌትት  መመሪሪዎዎቻቻችችንን  መመጠጠጊጊያያ  ከከሰሰጠጠቻቻቸቸውው  ድድሃሃ  ሃሃገገርር  ኤኤርርትትራራ  ብብቻቻ  ሳሳይይሆሆንን  ከከኛኛምም  ምምንን  ያያህህልል  

ገገንንዘዘብብ  እእንንዳዳተተረረፉፉ  ማማስስላላትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

  

በበክክፍፍልል  ሁሁለለትት  ሪሪፖፖርርታታዥዥ  ላላይይ  እእንንደደገገለለፅፅኩኩትት  በበድድርርጅጅቱቱ  ከከተተገገባባውው  ቃቃልል  ውውጪጪ  የየሆሆቴቴልል  ወወጪጪውውንን  

ራራሱሱ  እእንንዲዲሸሸፍፍንን  የየተተነነገገረረውው  የየዲዲያያስስፖፖራራ  ታታዳዳሚሚ  ""ለለግግልል  ወወጪጪያያችችንን  ከከኪኪሳሳችችንን  እእንንመመነነዝዝራራለለንን።።  ነነገገርር  

ግግንን  በበአአስስመመራራ  ቆቆይይታታችችንን  የየሆሆቴቴልልናና  የየምምግግብብ  ወወጪጪ  ድድርርጅጅቱቱ  ይይሸሸፍፍናናልል  ተተብብለለንን  እእዚዚህህ  ድድረረስስ  ከከመመጣጣንን  

በበኋኋላላ  ሃሃሳሳባባችችሁሁንን  እእንንዴዴትት  ትትቀቀይይራራላላችችሁሁ??""  በበሚሚልል  ከከፍፍተተኛኛ  ተተቃቃውውሞሞ  ሲሲያያቀቀርርብብ  ቄቄስስ  ኤኤፍፍሬሬምም  ማማዴዴቦቦ  

““የየሆሆቴቴልል  ወወጪጪ  የየሃሃገገሪሪቱቱ  መመንንግግስስትት  ሙሙሉሉ  ለለሙሙሉሉ  ሊሊሸሸፍፍንንልልንን  አአልልቻቻለለምም፣፣  በበዚዚህህ  ምምክክንንያያትት  እእናናንንተተ  

እእንንድድትትሸሸፍፍኑኑ  ነነውው  የየተተወወሰሰነነውው””  በበማማለለትት  የየተተለለሳሳለለሰሰ  መመልልስስ  ለለመመስስጠጠትት  ሞሞከከረረ።።  ይይሁሁንን  እእንንጂጂ  በበተተለለይይ  

ስስማማቸቸውውንን  እእዚዚህህ  ላላይይ  ለለመመጥጥቅቅስስ  የየማማልልፈፈልልጋጋቸቸውው  ሁሁለለትት  ዲዲያያስስፖፖራራዎዎችች  በበቂቂ  ገገንንዘዘብብ  ያያልልያያዝዝንንስስ  ከከየየትት  

አአምምጥጥተተንን  እእንንከከፍፍላላለለንን??  የየሚሚልል  ሃሃይይለለኛኛ  ተተቃቃውውሞሞ  በበማማስስነነሳሳታታቸቸውው  ቄቄሱሱ  ስስለለ  ዝዝርርዝዝርር  ሁሁኔኔታታውው  

ብብርርሃሃኑኑንን  አአነነጋጋግግሬሬ  መመልልስስ  እእሰሰጣጣችችኋኋለለሁሁ  ወወይይምም  ደደግግሞሞ  እእሱሱ  ራራሱሱ  መመጥጥቶቶ  እእንንዲዲያያነነጋጋግግራራችችሁሁ  

አአደደርርጋጋለለሁሁ  የየሚሚልል  ምምላላሽሽ  በበመመስስጠጠትት  ሳሳይይታታሰሰብብ  ድድንንገገትት  ከከተተፈፈጠጠረረውው  ጭጭቅቅጭጭቅቅ  አአምምልልጦጦ  ሄሄደደ፡፡፡፡    

  

ከከዚዚያያ  በበኋኋላላ  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  ተተጠጠርርቶቶ  እእኛኛ  ድድረረስስ  በበመመምምጣጣትት  ""የየምምትትችችሉሉ  የየሆሆቴቴልልናና  የየምምግግብብ  

ወወጪጪያያችችሁሁንን  ራራሳሳችችሁሁ  ሸሸፍፍኑኑ፣፣  አአንንችችልልምም  የየምምትትሉሉ  ካካላላችችሁሁ  ደደግግሞሞ  እእኛኛውው  እእንንሸሸፍፍናናለለንን፣፣  ነነገገርር  ግግንን  

ስስማማችችሁሁንንናና  የየመመጣጣችችሁሁበበትትንን  ሃሃገገርርናና  ከከተተማማ  በበማማስስመመዝዝገገብብ  የየፈፈለለጋጋችችሁሁትትንን  ያያህህልል  ናናቅቅፋፋ  ድድርርጅጅቱቱ  

ያያበበድድራራቹቹኋኋልል  ወወደደየየመመጣጣችችሁሁበበትት  ስስትትመመለለሱሱ  በበምምንንሰሰጣጣችችሁሁ  አአካካውውንንትት  መመሰሰረረትት  ብብድድሩሩንን  

ትትመመልልሳሳላላችችሁሁ””  የየሚሚልል  ማማብብረረሪሪያያ  በበመመስስጠጠትት  ጉጉባባኤኤውው  የየሚሚካካሄሄድድበበትት  ቦቦታታ  ከከከከተተማማ  ውውጪጪናና  ሆሆቴቴልል  

የየሌሌለለውው  መመሆሆኑኑ  እእየየታታወወቀቀ  ""ጉጉባባኤኤውው  በበሚሚካካሄሄድድበበትት  ቦቦታታ  ግግንን  የየሆሆቴቴልል  ወወጪጪያያችችሁሁንን  ሙሙሉሉ  በበሙሙሉሉ  እእኛኛ  

እእንንሸሸፍፍንንልልችችኋኋለለንን  አአይይዞዞአአችችሁሁ  አአታታስስቡቡ""  የየሚሚልል  ንንቀቀትት  አአዘዘልል  ቀቀልልድድ  እእግግረረመመንንገገዱዱንን  ጣጣልል  በበማማድድረረግግ  

ወወደደመመጣጣበበትት  ተተመመልልሶሶ  ሔሔደደ፡፡፡፡    

  

ከከጥጥቂቂትት  ደደቂቂቃቃዎዎችች  በበኋኋላላ  ቄቄስስ  ኤኤፍፍሬሬምም  ማማዴዴቦቦ  ከከአአስስመመራራ  የየኢኢሳሳትት  ቢቢሮሮ  ቅቅልልቦቦችች  አአንንዱዱ  የየሆሆነነውውንን  

““የየእእኛኛ  ልልጅጅ””  ተተብብሎሎ  የየተተነነገገረረንን  አአብብይይ  የየተተባባለለውውንን  ወወዳዳረረፍፍንንባባቸቸውው  ሆሆቴቴሎሎችች  ይይዞዞትት  በበመመምምጣጣትት    

ካካስስተተዋዋወወቀቀንን  በበኋኋላላ  የየሚሚመመነነዘዘሩሩ  ዶዶላላሮሮችችናና  ዩዩሮሮዎዎችች  ለለእእሱሱ  እእንንድድንንሰሰጥጥ  ነነገገረረንን።።    

  

አአብብይይ  የየተተባባለለውው  የየአአስስመመራራ  ኢኢሳሳትት  ቢቢሮሮ  ተተቀቀላላቢቢ  ከከመመጣጣበበትት  ቅቅፅፅበበትት  አአንንስስቶቶ  ዲዲያያስስፖፖራራውው  

((ላላሜሜቦቦራራውው))  እእየየተተግግተተለለተተለለ  ዶዶላላሩሩንንናና  ዩዩሮሮውውንን  ለለእእሱሱ  ለለማማስስረረከከብብ  የየነነበበረረውው  ግግፊፊያያ  ማማየየትት  ራራሱሱንን  የየቻቻለለ  

ሌሌላላ  አአስስገገራራሚሚ  ትትዕዕይይንንትት  ነነበበርር።።  ይይሄሄ  የየውውጪጪ  ምምንንዛዛሪሪ  የየማማስስረረከከብብ  ሂሂደደትት  ጉጉባባኤኤውው  ተተጠጠናናቅቅቆቆ  

ከከአአስስመመራራ  እእስስከከወወጣጣንንበበትት  ቀቀንን  ድድረረስስ  የየዘዘለለቀቀ  ሲሲሆሆንን  ከከጉጉባባዔዔውው  በበኋኋላላምም  ምምፅፅዋዋናና  ሌሌሎሎችች  ከከተተሞሞችች  

ለለመመዝዝናናናናትት  አአቅቅምም  የየነነበበራራቸቸውው  የየዲዲያያስስፖፖራራውው  የየጉጉባባኤኤውው  ታታዳዳሚሚዎዎችች  ይይህህንን  ህህገገወወጥጥ  አአገገልልግግሎሎትት  

ሲሲጠጠቀቀሙሙ  ቆቆይይተተዋዋልል፡፡፡፡    
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በበእእርርግግጥጥ  ይይህህ  የየጥጥቁቁርር  ገገበበያያ  ምምንንዛዛሪሪ  ንንግግድድ  ከከኮኮሎሎኔኔልል  ፍፍፁፁምም  እእውውቀቀትት  ውውጪጪ  ሲሲካካሄሄድድ  እእንንዳዳልልነነበበረረ  

ግግልልፅፅ  ነነውው፡፡፡፡  ዶዶላላርርናና  ዩዩሮሮ  በበድድብብቅቅ  መመመመንንዘዘርር  ቀቀርርቶቶ  የየግግንንቦቦትት  77  አአመመራራርርንን  ጨጨምምሮሮ  እእያያንንዳዳንንዱዱ  

ዲዲያያስስፖፖራራ  ወወደደ  መመፀፀዳዳጃጃ  ቤቤትት  የየሚሚያያደደርርገገውውንን  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  ሳሳይይቀቀርር  ከከኮኮሎሎኔኔልል  ፍፍፁፁምምናና  በበህህቡቡእእ  

ካካሰሰማማራራቸቸውው  ቁቁጥጥርር  ሰሰፍፍርር  የየሌሌላላቸቸውው  የየህህግግደደፍፍ  ሰሰላላዮዮችች  ቁቁጥጥጥጥርርናና  ክክትትትትልል  ውውጪጪ  እእንንዳዳልልነነበበረረ  በበግግልልፅፅ  

የየሚሚታታይይ  ነነበበርር፡፡፡፡    ህህገገወወጥጥ  የየውውጪጪ  ምምንንዛዛሪሪ  ንንግግዱዱ  የየሚሚካካሄሄደደውው  በበኮኮሎሎኔኔልል  ፍፍፁፁምምናና  በበዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  

ምምስስጢጢራራዊዊ  ስስምምምምነነትት  መመሰሰረረትት  ስስለለመመሆሆኑኑ  ምምንንምም  አአይይነነትት  ጥጥርርጣጣሬሬ  አአልልነነበበረረንንምም፡፡፡፡    

  

ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  የየአአስስመመራራ  የየኢኢሳሳትት  ቢቢሮሮ  ቅቅልልቦቦችች  አአንንዱዱ  የየሆሆነነውው  አአብብይይ  ከከዲዲያያስስፖፖራራውው  ((ላላሜሜቦቦራራውው))  

የየሰሰበበሰሰበበውውንን  ዶዶላላርር  እእስስኪኪያያመመጣጣለለትት  ድድረረስስ  መመኪኪናናውውንን  ለለአአብብይይ  ሰሰጥጥቶቶ  ማማረረፊፊያያ  ቤቤቱቱ  ውውስስጥጥ  ተተቀቀምምጦጦ  

ከከዚዚህህ  ህህገገወወጥጥ  የየውውጪጪ  ምምንንዛዛሪሪ  የየሚሚያያገገኘኘውውንን  ትትርርፍፍ  እእያያሰሰላላ  በበጉጉጉጉትት  ሲሲጠጠባባበበቅቅ  ቆቆየየ።።  አአብብይይ  

ከከዲዲያያስስፖፖራራውው  የየሰሰበበሰሰበበውውንን  ዶዶላላርርናና  ዩዩሮሮውው  ምምንን  ያያህህልል  እእንንደደሆሆነነ  ከከስስርር  ከከስስርር  ለለዶዶ//ርር  ለለብብርርሃሃኑኑ  በበስስልልክክ  

ሪሪፖፖርርትት  ያያቀቀርርባባልል፡፡፡፡  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  በበቀቀረረበበለለትት  የየስስልልክክ  ሪሪፖፖርርትት  መመሰሰረረትት  ማማረረፊፊያያ  ቤቤቱቱ  ውውስስጥጥ  

ካካስስቀቀመመጠጠውው  የየኤኤርርትትራራ  ናናቅቅፋፋ  አአስስልልቶቶ  በበማማዘዘጋጋጀጀትት  ሲሲጠጠብብቅቅ  ከከቆቆየየ  በበኋኋላላ  አአብብይይ  ወወደደ  ብብርርሃሃኑኑ  ቤቤትት  

በበመመሄሄድድ  ያያዘዘጋጋጀጀለለትትንን  ናናቅቅፋፋ  በበመመረረከከብብ  እእንንደደየየ  ሂሂሳሳባባችችንን  አአምምጥጥቶቶ  አአከከፋፋፈፈለለንን።።    

  

አአብብይይ  በበታታማማኝኝነነቱቱ  የየተተመመረረጠጠ  ቢቢሆሆንንምም  በበዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  መመኝኝታታ  ቤቤትት  ውውስስጥጥ  ምምንን  ያያህህልል  ናናቅቅፋፋናና  ዶዶላላርር  

እእንንደደተተከከማማቸቸ  ለለማማወወቅቅ  የየሚሚችችልልበበትት  እእድድልል  እእንንዳዳይይፈፈጠጠርር  ለለጥጥንንቃቃቄቄ  ሲሲባባልል  የየሰሰበበሰሰበበውውንን  ዶዶላላርርናና  ዩዩሮሮ  

ምምንን  ያያህህልል  እእንንደደሆሆነነ  ለለዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  አአስስቀቀድድሞሞ  በበስስልልክክ  ሪሪፖፖርርትት  ማማድድረረግግ  አአለለበበትት፡፡፡፡  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑምም  

ለለዚዚህህ  ተተመመጣጣጣጣኝኝ  የየሆሆነነ  የየናናቅቅፋፋ  ሂሂሳሳብብ  ለለይይቶቶናና  አአስስቀቀድድሞሞ  በበማማዘዘጋጋጀጀትት  እእንንደደሚሚጠጠብብቀቀውው  በበአአብብይይ  ላላይይ  

ያያላላቸቸውውንን  መመንንፈፈሳሳዊዊ  ቅቅናናትት  መመደደበበቅቅ  ያያልልቻቻሉሉትት  እእነነዚዚያያ  የየአአስስመመራራ  የየኢኢሳሳትት  ቢቢሮሮ  ቅቅልልቦቦችች  ሲሲያያሙሙትት  

ድድንንገገትት  ጆጆሮሮአአችችንን  ውውስስጥጥ  ገገብብቷቷልል፡፡፡፡      

  

ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  የየቅቅርርብብ  ታታማማኞኞቹቹ  የየሚሚባባሉሉትት  ቄቄስስ  ኤኤፍፍሬሬምም  ማማዴዴቦቦንንናና  ነነአአምምንን  ዘዘለለቀቀንን    እእንንኳኳንን  

ሳሳያያሳሳትትፍፍ  ምምንንምም  አአይይነነትት  የየሂሂሳሳብብ  ሰሰራራተተኛኛናና  የየሂሂሳሳብብ  ተተቆቆጣጣጣጣሪሪ  ((ኦኦዲዲተተርር))  በበሌሌለለበበትት  ከከፍፍተተኛኛ  መመጠጠንን  

ያያለለውውንን  ናናቅቅፋፋናና  የየውውጪጪ  ምምንንዛዛሪሪ  በበመመኝኝታታ  ቤቤቱቱ  ውውስስጥጥ  አአከከማማችችቶቶ  በበመመኖኖርር  ላላይይ  መመሆሆኑኑ  ሌሌላላውው  

በበአአስስመመራራ  ቆቆይይታታችችንን  የየታታዘዘብብነነውው  አአስስገገራራሚሚ  እእውውነነታታ  ነነውው፡፡፡፡  በበእእርርግግጥጥ  በበየየጊጊዜዜውው  ከከውውጪጪ  እእየየተተሰሰበበሰሰበበ  

ለለህህዝዝባባዊዊ  ትትግግሉሉ  እእየየተተባባለለ  ከከዲዲያያስስፖፖራራውው((ላላሜሜቦቦራራውው))  የየሚሚላላከከውው  ገገንንዘዘብብ  ለለምምንን  ስስራራ  እእንንደደዋዋለለ  

ተተቆቆጣጣጣጣሪሪ  እእንንደደሌሌለለውው  ቀቀድድሞሞውውኑኑ  ይይታታወወቃቃልል፡፡፡፡  

  

ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  ወወደደ  ዶዶላላርር  ጥጥቁቁርር  ገገበበያያ  የየገገባባበበትት  ዋዋናናውው  ምምክክንንያያትት  አአርርበበኞኞችች  ግግንንቦቦትት  77  ኤኤርርትትራራ  

ውውስስጥጥ  ምምንንምም  አአይይነነትት  ሰሰራራዊዊትት  ሳሳይይኖኖረረውው  ለለሰሰራራዊዊቱቱ  ቀቀለለብብናና  አአንንዳዳንንድድ  ወወጪጪዎዎችች  እእየየተተባባለለ  ከከቅቅርርብብ  

የየሻሻዕዕቢቢያያ  አአለለቆቆቹቹ  ከከነነኮኮ//ልል  ፍፍፁፁምም  ጋጋርር  በበመመመመሳሳጠጠርር  ከከኤኤርርትትራራ  መመንንግግስስትት  የየሚሚያያገገኘኘውውንን  ከከፍፍተተኛኛ  

መመጠጠንን  ያያለለውው  ናናቅቅፋፋ  ለለማማከከማማቸቸትት  በበመመቻቻሉሉ  ነነውው፡፡፡፡  በበሃሃሰሰተተኛኛ  ስስሌሌትት  ከከኤኤርርትትራራ  መመንንግግስስትት  ለለሰሰራራዊዊትት  

ቀቀለለብብ  እእየየተተባባለለ  የየሚሚመመደደበበውው  በበጀጀትት  ዴዴምምህህትት፣፣  ኦኦነነግግ፣፣  ኦኦብብነነግግ  አአርርበበኞኞችች  ግግንንባባርር  እእናና  ሌሌሎሎችችምም  ኤኤርርትትራራ  

ውውስስጥጥ  የየሚሚገገኙኙ  በበርርካካታታ  ተተቃቃዋዋሚሚ  ድድርርጅጅቶቶችች  የየሚሚጠጠቀቀሙሙበበትት  የየተተለለመመደደ  ስስልልትት  ነነውው  ይይባባላላልል፡፡፡፡  በበዚዚህህ  
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ህህገገወወጥጥ  ተተግግባባርር  ኮኮ//ልል  ፍፍፁፁምምንን  ጨጨምምሮሮ  ሁሁሉሉምም  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ተተቃቃዋዋሚሚ  ድድርርጅጅቶቶችችንን  የየሚሚከከታታተተሉሉ  

የየሻሻዕዕቢቢያያ  ባባለለስስልልጣጣናናትት  በበጀጀቱቱንን  ከከመመንንግግስስትት  ከከማማስስፈፈቀቀድድ  ጀጀምምሮሮ  ወወጪጪ  እእስስከከሚሚሆሆንንበበትት  ድድረረስስ  ባባለለውው  

ሂሂደደትት  ውውስስጥጥ  የየጥጥቅቅሙሙ  ተተካካፋፋይይ  በበመመሆሆንን  ከከፍፍተተኛኛ  መመጠጠንን  ያያለለውው  ሃሃብብትትናና  ንንብብረረትት  ማማካካበበትት  የየቻቻሉሉ  

ቱቱጃጃሮሮችች  እእንንደደሆሆኑኑ  ይይነነገገርርላላቸቸዋዋልል፡፡፡፡    

  

ናናቅቅፋፋ  የየተተባባለለውው  ይይህህ  የየኤኤርርትትራራ  ገገንንዘዘብብ  ከከኤኤርርትትራራ  ውውጪጪ  ምምንንምም  አአይይነነትት  ጥጥቅቅምም  የየማማይይሰሰጥጥ  በበመመሆሆኑኑ  

ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  በበጥጥቁቁርር  ገገበበያያ  እእየየመመነነዘዘረረ  ዶዶላላርርናና  ዩዩሮሮውውንን  ማማጠጠራራቀቀሙሙንን  ተተያያይይዞዞታታልል።።  የየሚሚያያሳሳዝዝነነውው  

ነነገገርር  ግግንን  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  የየራራሱሱንን  ህህገገወወጥጥ  ድድርርጊጊትት  ደደብብቆቆ  መመአአዛዛውው  ጌጌጡጡ  እእናና  ግግብብረረ  አአበበሮሮቹቹ  በበህህገገወወጥጥ  

መመንንገገድድ  ከከፍፍተተኛኛ  የየሆሆነነ  ገገንንዘዘብብ  አአከከማማችችተተውው  በበመመገገኘኘታታቸቸውው  የየኤኤርርትትራራ  መመንንግግስስትት  ምምርርመመራራ  

እእያያካካሄሄደደባባቸቸውው  ነነውው  በበማማለለትት  የየአአርርበበኞኞችች  ግግንንባባርር  አአመመራራርር  አአባባላላትትንን  ለለመመወወንንጀጀልል  አአለለማማፈፈሩሩ  ነነውው፡፡፡፡          

      

ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ለለጉጉባባኤኤ  አአስስመመራራ  ከከገገቡቡትት  ዲዲያያስስፖፖራራዎዎችች  ((ላላሜሜቦቦራራዎዎችች))  ከከጥጥቁቁርር  ገገበበያያውው  እእጅጅግግ  ባባነነሰሰ  

ሂሂሳሳብብ  ገገንንዘዘባባቸቸውውንን  ሙሙሉሉጭጭ  አአድድርርጎጎ  ከከሰሰበበሰሰበበ  በበኋኋላላ  ኤኤርርትትራራ  ውውስስጥጥ  ባባለለውው  የየከከፋፋ  የየኑኑሮሮ  ሁሁኔኔታታ  

ምምክክንንያያትት  የየእእለለትት  ጉጉርርሳሳቸቸውውንን  ለለማማግግኘኘትት  ሲሲሉሉ  መመንንፈፈስስንን  በበሚሚሰሰብብርር  አአሳሳዛዛኝኝ  ሁሁኔኔታታ  በበየየከከተተማማውው  

ጥጥጋጋጥጥግግ  ለለዝዝሙሙትት  የየተተኮኮለለኮኮሉሉትት  የየአአስስመመራራ  ወወጣጣትት  ሴሴቶቶችች  በበዲዲያያስስፖፖራራውው  አአባባላላትት  እእንንዲዲጎጎበበኙኙናና፣፣  

በበአአረረቄቄምም  እእንንዲዲራራጩጩ  ሲሲያያደደርርግግ  መመሰሰንንበበቱቱንን  ለለታታዘዘበበ  ማማንንምም  ሰሰውው  ምምንንምም  አአይይነነትት  ማማብብራራሪሪያያናና  በበረረሃሃ  

መመውውረረድድ  ሳሳያያስስፈፈልልገገውው  ኤኤርርትትራራ  ውውስስጥጥ  ፀፀረረ  ወወያያኔኔ  የየሚሚባባልል  ትትግግልል  የየሌሌለለናና  ተተራራ  ውውሸሸትት  መመሆሆኑኑንን  

በበቀቀላላሉሉ  መመገገንንዘዘብብ  ይይችችላላልል፡፡፡፡    

  

ይይቀቀጥጥላላልል..........  
  

  


