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ፕረስ  ኮንፈረንስ 

ግንባርቶሮንቶ.ኮም  

ፈብሩዋሪ 23፡ 2020 

 

ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ 

ኣብ ዓውዲታት ናይ 

ስለያን ጸረ-ስለያን፡ 

ኩሉሻዕ ንበይኑ 

ጎብለል ኮይኑ 

ክስምዖ'ዩ ጸኒሑ።  

እንሆ ሎሚ፡ እቶም 

ምዑት ሃይለ 

መንገሻ ዑቕበ፡ ናይ 

ስለያን ጸረ-ስለያን 

ጠቢብ፡ ንኢሳያስ 

ኣፈወርቂ ሕልኮ  

መሊሶም ናብዛ መሬት፡ ኣላታን የብላን ሓነግ ኣቢሎሞ 

ከምዘለዉ፡ እዞም ናይ ፕረስ ኮንፈረንስ ወረቓቕቲ 

ንኹሉ ኤርትራዊ ዜጋ የበስሩ። እስከ ክሮኖሎጂ 

ንመልከት። 

 

 

ኖቨምበር 11፡ 2019፡ ግንባርቶሮንቶ፡ ኣብቲ ኣኣብ 

ዓመቱ ዘኽብሮ ኖቨምበር 11 ናይ ስዉኣን መዓልቲ፡ 

ንጀነራል ስብሓት ኤፍረም ብዕሊ ኣብ ፍሉይ ስፍራ 

ናይ ስውኣን ኣስፊሩ፡ መስዋእቲ ናይ ጀነራል ስብሓት 

ህዝባዊ ዜና ገበረ። 

 

 
 

ኣቶ ሃይለ መንገሻ ዑቕበ 

ናይ ስለያን ጸረ ስለያን ጠቢብ። 
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ኖቨምበር 12፡ 2019፡ ኣቶ ጸሃየ ቀለታ ተቐማጣይ 

ስዊደን፡ ነቲ ኣብ ግንባርቶሮንቶ ከምኡ'ውን ኣብ 

ፈይስቡክ ኣካውንት ናይ ኣቶ ሃይለ መንገሻ ዑቕበ 

ዕላዊ ዝኾነ ዜና፡ መስዋእቲ ጀነራል ስብሓት ኤፍረም 

ብምርኣይ፡ ንኣቶ ሃይለ ትጉሽተተይ ኢልካ ኣለኻ፡ 

በልዎ። 

 

 

ብሰሪ'ቲ ገርሂ ዘረባ ናይ ኣቶ ጸሃየ፡ እቲ ግንባርቶሮንቶ 

ዘቐመጦ ዓንቃሪባ (BAIT) ዒላማኡ ብግቡእ ከይሃርም፡ 

ቁሩብ ብልሽት'ኳ እንተኣጋጠሞ፡ ኣቶ ሃይለ ንኣቶ ጸሃየ 

"ጹሁይ፡ ደሓን ከምዘለዎ ይተሓደግ" ኢሎም ሓቢሮሞ 

ክሓልፉ ጥራይ ወሰኑ። 

 

 

ፈብሩዋሪ 16፡ 2020፡ ብኣቶ ሃይለ መንገሻ ዑቕበ 

ዝቐረበ፡ ስለያን ጸረ-ስለያን ሓዘል ደኮመንት 

"ኣይከሰርናን ክፋል - 1"  ህዝባዊ ዜና ይኸውን። 

 

ኣቶ ሃይለ፡ ኣብ ደኮመንቶም፡ ፓይሎት ኮሎኔል በዛብህ 

ጴጥሮስ፡ ኣብ ጁን 6፡ 1998፡ ካብ መደበር ሓይሊ ኣየር 

መቐለ ኣብሪሩዋ ዝመጸ፡ ሚግ-21፡ መለለዪ ቁጽር 

1083፡ ብምስጢር ኣብ መዕርፎ ነፈርት ኣስመራ 

ኣዕሊቡ፡ ነታ ሚግ ንኣባላት ደቂ ማሕበሩ፡ ኣባላት 

ሕቡእ ሰልፊ (Eritrean Peoples Revolutionary 

Party) ከምዘረከባ ገለጹ። 
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ብተወሳኺ ኮሎኔል በዛብህ፡ ካብ 1984 ጀሚሩ፡ ኣብ 

ሳሕል ምሉእ ናይ ስለያ ስልጠና ዝወሰደ፡ ብኢሳያስ 

ኣፈወርቂ ከም ሉል ዝጥመት ኣባል ሕቡእ ሰልፊ 

(EPRP) ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ሰላይ ምንባሩ፡ ኣቶ ሃይለ 

ጹጹይ ስለያዊ ኢንቨስቲገሽን ምስ ምሉእ 

ሓበሬታታትን ፎቶታትን ኢንተልን ኣቕረቡ። 

 

 

ፈብሩዋሪ 22፡ 2020፡ AAN Media Network ዝተባህለ 

ናይ ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ፈይስቡክ ሻዕቢየት 

እዘን ክልተ ፎቶታት ናይ ጀነራል ስብሓት ኤፍረም 

ህዝባዊ ዜና ይገብር። 

 

 

 

ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ነዘን ክልተ ፎቶታት ናይ ጀነራል 

ስብሓት ኤፍረም ተጠቒሙ፡ ኣብ ልዕሊ ግንባርቶሮንቶ 

ናይ ሚድያ ትጉሽተተይ ከቢድ ማህሰይቲ ከውርድ፡ 

ብማለት'ዩ ነዘን ፎቶታት ህዝባዊ ዜና ጌሩወን ዘሎ። 
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ብተወሳኺ ነቲ ናይ ኣቶ ሃይለ መንገሻ ዑቕበ ቅልዕልዕ 

ዘበሎ መዘና ዘይብሉ ጉድ ናይ ኮሎኔል በዛብህ 

ጴጥሮስን ናይ ሕቡእ ሰልፊን (EPRP) ኢንቨስቲገሽን፡ 

ውዱቕ ንምግባሩ፡ ዝፈሓሶ ረቒቕ ሜላ ምዃኑ ዝስሓት 

ኣይኮነን። 

 

 
 

ዮሃና! ጀነራል 

ክቡር ጀነራል ስብሓት ኤፍረም፡ ዩሃና! ዓንቃሪባ 

(BAIT) ሰሪሓ ኣላ። ዒላማኣ ኣማን ብኣማን ሃሪማ፡ 

ምህርታ ኣፍሪያ ኣላ። 

 

 

ክቡር ጀነራል፡ ኣብ ኖቨምበር 11፡ 2019፡ ኣነ ብመደብ 

ኢየ ንዓኻ "ሰዊኤካ"።  ጠባይ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ 

ኣጸቢቐ ስለዝፈልጦ፡ ውዒሉ ሓዲሩ ናብዛ ናተይ 

ዓንቃሪባ (BAIT) ክመጽእ ምዃኑ ፈጺመ 
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ኣይሰሓትኩዎን።  ስለዚ፡ ዓንቃሪባይ ኣጻዊደ፡ ንግዜ 

ይጽበ ነበርኩ። 

 

ክቡር ጀነራል፡ ኣነ ስልታዊት ዓንቃሪባ እንተዘየጻውድ፡ 

ኢሳያስ ንሓዋሪቱ ኣብ ህጠም ተሃጣጠም ሸሚሙ፡ 

ብኡ ጌሩ መዕረበካ ኔሩ።  ፈጺሙ ናብ ፈይስቡክ፡ 

ኣምበይ መምጻኣካን ኔሩ። 

 

ምስ ፍሽኽታ፡ ተዓዊትና ኢና።   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL SEBHAT EFREM, ISAYAS AFEWERKI, BAIT, SPYING & 

COUNTER-SPYING  

 
Please submit your inputs and comments. 
 

Haile Menegesha Okbe 
Toronto, Canada 
 

COM LINKS 
Cellphone:  416-858 9305 
Email:  haileokbe@yahoo.com 
Facebook:  Haile Mengesha Okbe 
WhatsApp:  Haile Menegesha Okbe 
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