
 
ብ/ጀ ጠዓመ ጎይቶኦም (መቐለ) ካብ ቤ/ጽ 
ፕረሲደንትእዚ ሰብዚ ኣብ መቐለ ተወሊዱ 
ዝዓበየ፣ዝሓለፈሉ ድሙ ገረማርያም ስሙ 
ከምዝብሃል፣ብኣረሜናዊ ጭካኔኡን ብምፍያዊ 
ጠባዩን፣ Colonel Teame Abraham Goitom (aka Makelle)   
  

Commander Agent, criminal and Special Espionage Operations for the hired Iseias  

Office. ብጐይትኡ ኢሰያስ፣ ብር/ጀነራል መዓርግ 
ዝተተዂበሉ፣ ጠዓመ ጎይትኦም ሓደ ካብቶም ንኢሰያስ 
ዝጓሲዩ ኣኽላባት ኮይኑ፣ ብዘይካ ኢሰያስ ፈጣሪ ዘይብሉ 
ኣረሜን እዩ። እወ፣ ሓደ ካብቶም ደቂ ውሻጠ ቤት 
ጽሕፈት ኢሰያስ ኮይኑ፣ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኢሰያስ 
ንመላእ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ፣ ኣጽዋር ውግእ ክሸይጥን 
ክልውጥን ዝውዕል፣ ብክሪሚናል ኤኮኖሚካል ኣዝዩ ዕሉል 
ዝኾነ ማፍያ ብርጋዴር ጀነራል ጠዓመ ጎይቶኦም (ዓቓ 
መቐለ) ፍሉይ ጉዳይ ግዳማዊ ስለያዊ ስርሒታት ዝፍጽም 
ዘሎ እዩ። ንሱ  ኣብ መቐለ ዝዓበየ ብትውልዱ ኣብ ከባቢ 
ዛላምበሳ ዝርከብ እዩ። ቀንዲ  ኣጋፋሪ  ቤ/ጽ “ፕረሲደንት“ 
ልኡኽ መላኺ ኢሰያስ። ኣብ ቃሕ ዝበሎ ነፋሪት ኣልዒሉ 
ኣጽዋር ድራግ ትራፊክን ማኒ ላውንደሪን ንቀርኒ ኣፍሪቃ 
ዘመላልስ ማፍያ እዩ።  ንሶማልን፣ ኬንያን፣ ጁባን፣ 
ኡጋንዳን፣ ንጉዳይ ግዳማዊ ስለያዊ ስርሒታትን ንምእላይ 
ስግር ባሕሪ ሽርካ ቢዝነስን ዝምልከት መደብ እንዳተውሃቦ፣ 
ዝመላለስ ድያብሎስ ማፍያ እዩ። 

 

 
Colonel Tesfalidet H/Selassie Head of the President’s Office. እዚ ሰብዚ ዘብዐኛ ኢሰያስ ኮይኑ፣ 
ገባራይን ሓዳጋይ እዩ። ዓዱ ኣብ ወረዳ ሽመዛና ኣከለጒዛይ እዩ። 
Brig. General NegashTesfatsion (Shaleqa Eth Army, later EPLF) Commanderof the 
Training Centre of Awa. ሎሚ ብሪ. ጀነራል ነጋሽ ተስፋጽዮን ኣምሓራይ ድዩ ትግራዎት ዘይፍለጥ፣ 
ምዓርግ ሺኣለቃ ደርጊ ዝነበረ ገዲም ወተሃደር ኢትዮጵያ እዩ። እዚ ሰብዚ ድሒሩ ካብ ደርጊ ሃዲሙ ኣብ ኢሰያስ 
ዝሰለመ ሰላዪ እዪ። ኣብዚ እዋንዚ ከኣ ኣብ መዓስከር ሳዋ እቲ ቀንዲ ንመንእሰያት ኣእምርኦም ዝሓጽቦም ዘሎ 
ብሞሳድ ዝሰልጠነ እከይ ሰላዪን ገበነኛን እዩ። 
	
	
ሓይሊ ባሕሪ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ 
ሓላፍነት ዝተሸከመ ኣረሚን ዓዱ 
ኣፍደዩ ድንበዛን። ኮለኔል መልኣከ 
ተስፋማርያም 

 

እዚ ኣረሜንዚ፣ ዓዱ ኣፍደዩ ሓማሴን እዩ። ካብ ሰማንያታት 
ብፍላይ ድሕሪ ምውጻእ ጀብሃ ካብ መሬት ኤርትራ ጀሚሩ፣ 
ክሳብ እዋን ነጻነት፣ ብፍላይ ንካርቱምን ከሰላን እንዳ 
ተመላለሰን፣ ምስ ሰመረ ርእሶም ሎሚ ሚንስተር ትምህርቲ 
ኮይኑ ዘሎ፣ ሽዑ እዋን ኣብ ከተማ ካርቱም ኮይኑ ንኢሰያስ 
ጉዳይ ሰለላን ኮለላን ዘሳልጠሉ ዝነበረ እንዳተማኸረ እዩ፣ 
ንጀጋኑ ኤርትራውያን ብዘይ ንሕስያ ዝጨውን ዝቕንጽልን 
ዝነበረ። እዚ ኣረሜንዚ፣ ሎሚ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኮይኑ ኣብ 
ባጽዕ ገበናዊ ወፍሩ ዘካይድ ዘሎ እዩ። Colonel Melake 
Ghebremariam (Wedi Fitewrari) was chief of National Security 
in Sudan now chief of National Security in the Marin corps in 
Red Sea. 



ኮለኔል  የማነ  ኣፈወርቂ  (ወዲ  
ኣፈወርቂ) ኣባል  ህዝባዊ  
ደሕንነት  ክፍሊ  ስለላን  ኮለላን  
ቅንጸላን  

4ይ. ኮለኔል የማነ ኣፈወርቂ (ወዲ ኣፈወርቂ) ክሳብ ነጻነት 
ኤርትራ፣ ኣብ ሃገር ጀርመን ምስ ብዓል ዮናስ ጸኒሑ 
ዝተቐንጸለ፣መራሕ ግጅለ ስለላን ኮለላን ኮይኑ ንኢሰያስ 
ዘገልግል ዘነበረ ዓዱ ከባቢ ኣስመራ እዩ። እዚ ሰብዚ ኣብ ከተማ 
ኣስመራ ዝርከባ ኣብያተ ማእሰርቲ እንዳከደ፣ ብትእዛዝ ኢሰያስ 
ንጹሃት ዝቕንጽል ኣረሜን እዩ።ተዓሲቦም ተበጊሶም ድማ ገና 
ቀንጸልቲ ንደቂ ሃገር ዝቕንጽሉ ዘለው፣ ኮራዂር ኢሰያስ 
ብፍልስፍና ስለላን ኮለላን ቅንጸላን ጥራይ እዮ ሰልጢኖም። 

 
ካብቶም ብዙሓት ጀነራላት ልኡኽ መላኺ ኢሰያስ እፈወርቂ፣ እቶም ቀንዲ ብቕድመ ግንባር 
ኮይኖም፣ ንኢሰያስ ዝሕልውዎ ዘለው ኣዛብእ እዞም ዝስዕቡ እዮም። 

 
ንመረዳእታ፣ እዚ ኣብ ማእከል ዘሎ 
ዳርጋ መንእሰይ ዝመስል፣ ኦኲያለ 
ጽሓይ ለቢሱ ዘሎ፣  ሓለቓ እስታፍ 
እቶም ንኢሰያስ ሰላም ዝብሉዎ ዘለው 
ገጀፍቲ ጀነራላት እዩ። ኢሰያስ ነቶም 
ኩሎም ነባራት ጀነራላቱን ኣዘዝቲ ክፍለ-
ሰራዊትን ዝብሃሉ ስለ ዘይኣምኖም፣ 
ብሓለፍቲ ሃገራዊን ህዝባዊን ድሕነት፣  

 ኣብ እዋን ነጻነት  ኢሰያስ ንህዝቢ 
ኤርትራን ንሰራዊትን፣ ካብ 100 እቶት ብ100 ሓሶት እንዳ 
ገበረ፣ ብውዲት ክሕጭጨሎም ከሎ።  
ከም ብዓል ኣብርሃ ካሳን ስምኦንን ተመልሚሎም 
ንተልኣቪቭ ተላኢኾም፣ ብስለላን ኮለላን ሞሳድ 
ዝሰልጠኑ፣ ከም ሓለቓ ስታፍ ኢሉ ማዕረማዕሪኦም 
ይሰርዓሎም።እዞም ሓለቓታት ስታፍ ዝብሃሉ ፣ ቀንዲ 
ስርሖም፣ ጸብጻባት እቲ ዓንጃል ነባር ጀነራል ኣዋህሊሎም 
ብቀጥታ ንኢሰያስ ዘመሓላልፉ እዮም። ኢሰያስ ድማ ምስ 
ብዓል ካሳን ስምኦንን ብምይYaጥ፣ ነቲ ዓንጃል ጀነራል 
ብስዉር ስሒቡ፣ ይኣስሮ ወይ ንግዝአኡ ኣደስኪሉ ብስሚ 
ይቕንጽሎ። እዚ ኣብ ኤርትራ ሎሚ ኣዝዩ ልሙድ ኮይኑ 
ዘሎ ሜላን ውዲትን ኢሰያስ እዩ። 

ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብን ሰራዊትን፣ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተተንተነ ብውዲትን፣ ስለላን ኮለላን፣ ቅንጸላን፣ 
ድስከላን እንዳ ተጓሰየ እዩ ዝሳቐ ዘሎ። ጽባሕ ብጊሓትከ፣ ወደባት ኤርትራ ምስ ጸነተ ንኤርትራ ክውንኑዋ 
ዝመጹ ብዓል መን ምዃኖም ነነቶም ኣርሕቕ ኣቢሎም ዝሓስቡ ለባማት ርዱእ እዩ። Tragically, the ethnic 
cleansings and secretly murderous ways of the Tigrean Tribalists in Ethiopia were also 
manifested in the PFDJ ethnic cleansing of Eritrea. The relationship between the two hired 
extremist ethnic mindsets cannot be overstated. It is illustrated in the PFDJ honoring of one 
of the worst hired Tigrean Origin Criminals of the EPLF and TPLF War, Iseias Afewerki. 
Iseias was and is a leading Spy for the Eritrea State while he committed the worst mass 
murder of Eritrean History. He was also the chief Spy for the EPLF Army, who urged on the 
genocidal mass murder of Eritreans and other neighbouring Counties, such as Sudan, 
Ethiopia, Yemen and Djibuty.  
 
ብሪ. ጀነራል ነጋሽ ተስፋጽዮን ኣምሓራይ ድዩ ትግራዎት ዘይፍለጥ፣ ምዓርግ ሺኣለቃ ደርጊ ዝነበረ 
ገዲም ወተሃደር ኢትዮጵያ እዩ። 



 
“ንመን ትመጾ፣ መን ይመጻ ትመጾ፣ 
ንመን ይመጻ ከኣ መን ትምጾ 
ይመጻ”።እቲ ካብ ሜዳ ጀሚሩ ቀንዲ 
ጠባው እዝኒ ኢሰያስ ዝነበረን፣ ካብ 
ዘርኢ እንዳ ደግያት ሰብሓት ብዓል 
ኣኽሱም ዝኾነ፣ ግንከኣ ኣዲኡ 
ዓደኮሎም ድንበዛን ዝኾነ ሰላዪ 
ስብሓት ኤፍሬም፣ገናውን ክሳብ 
ሎሚ  ምስ ኢሰያስ ሕሹኽ እንዳበለ 

ጀጋኑ የጽንት ኣሎ። እዚ ሰብዚ በብዓይነቱ ስልጣናት ኣንዳ 
ቀያየረ ኢሰያስ ዝዕድሎ፣ ሓሳዊ ትግራዋይ፣ እዚ ደኒኑ 
ትርእዩዎ ዘሎኹም ስብሓት ኤፍሬም ይብሃል። ከምዚ ኣብ 
ስእሊ ትርእዩዎ ዘለኹም ደኒኑ ክሕስወሉ ከሎ። እዚ ሰብዚ 
ብ1973 ውሽጢቶም ኢሰያስ ብ ”መንካዕ“ ኢሉ ዝወንጀሎም፣ 
ግንከኣ ዲሞክራስያውያንን ሓርበኛታትን ፈላስፋታትን ደቂ 
ሃገር ዝነበሩ ሰሊኹ ድሕሪ ምስላይ፣ ኣሕሊፉ ዝሃበ ሰላዪ 
ኢሰያስ እዩ። ብ2001 ድማ ምስቶም ብጂ 16 ዝፍሌጡ 
ላዕለዎት ሰበስልጣንን ሚንስተራትን ገዳይም ተጋደልቲ 
ኣሕሊፉ ዝሃቦም ወይጦ እዩ። ብ2013 ዓ.ም.ፈ. ድማ ነቲ 
ብወዲ ዓሊ ዝምራሕ ንኢሰያስ ንምግልባጥ ዝሃቀነ ምንቅስቓስ 
ንኽፈሽል ዝገበረ ሓሳዊን ከዳዕን እዩ። ክሳብ ሎሚ ድማ ኣብ 
ባርነት ዝርከቡ ግንከኣ ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝፍለጡ 
መንእሰያት ዘይፍጸም ተስፋ እናሃበ ኣንጻር ኢሰያስ ንከይልዓሉ 
ዘታልሎም ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ጸረ ህዝቢ እዩ። 
 

 

 
ብሪገዴር  ጀነራል  ፍጹን  
ገረሂወት  (ወዲ  መምህ)ር  ጻዕዳ  
ክርስትያን  ሓማሴን፣  እቲ  
ብ1994 ዓ .ም .ፈ .  ኣብ  ትሕቲ  
መስፍን  ሓጎስ  ኮይኑ፣  

ንጀጋኑ ኣካለ ስንኩላን ማይሓባር ብትእዛዝ ኢሰያስን መስፍን 
ሓጎስ ዝረሸነን ዘረሸነን ኣረሜን እዩ። ሎሚ ድማ ካብቶም ቀንዲ 
ሓለውቲ ኢሰያስ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ኣረሜን እዩ።እዚ ሰብዚ 
ከም Chief of Staff of the Eritrean Naval Force ኮይኑ ከኣ 
ይኽድም እዩ። እቲ ካብ ኩሉ ዘሕዝን ድማ፣ እቶም እዘዝቱ ደቂ 
ተንቤን፣ ንሱ ድማ ካብቶም ዓዲ ጀጋኑ ሓማሴንን ምዃኑ እዩ። 
ጽባሕ ብጊሓት ድማ ዘጥፍአ ምስኣጥፍአ፣ በቲ ቡዳ ተንቤናይ 
ጎይትኡ ኢሰያስ ወይ ክእሰርዩ ወይከኣ ከምቲ ብዓል ዓሊ 
ሰይድን፣ ወዲ ባረን ገርዝጊሄር ውጩን ዝተሰመምዎ ተሰሚሙ 
ክዓርብ እዩ። እዚ ኣረሜን እዚ፣ነቲ ዘኻዕበቶ ገንዘብ ካብ ኤርትራ 
ከይወጸ ከሎ፣ትንፋሱ ከሓልፍ እዩ።እቲ ካብ ኩሉ ዘስደምም ከኣ፣ 
እቲ ኩሉ ካብ ውጹዓት ዝኣከቦ ገንዘብ፣ ካብ ኤርትራ ንወጻኢ 
ክወጽእ ከምዘይክእል ዘይምፍላጡ እዩ። ሓንቲ ምዓልቲ ድማ 
ብጎይትኡ ከምዝእሰር ጥርጥር የልቦን። Brig. General Fitsum 
Gebrehiwot (Wedi Memhir)  

 

 
Brig. General Tekle Teklai (Manjos) 
Commande of Operation Zone 1.Commander 
Western Border 

ብ /ጀ  ተኽለ  ክፍላይ  (ማንጁስ) ካብ  ምክትታል  
ዶባት፣  ዓዱ  ጸዓዘጋ  ሓማሴን፣ኣዛዚ  ሰራዊት  ዞባ  
ጋሽ  ሰቲትን፣  እዚ  ኣረሜን  እዚ  ቀንዲ  ስርሑ  
ንሱዳን  ሰጊርኩም  ኢሉ፣  ንደቂ  ሃገር  ካብ  ዶብ  
ሓሓፊሱ  ምርሻንን  ምእሳርን  ጥራይ  እዩ።  
እቶም  ቀንዲ  መላፍንቱ  ድማ  እቶም  ኣብዳው  
ደቂ  ራሻይዳ  እዮም።  እዚ  ሰብዚ  ማእለያ  
ዘይብሉ  ገንዘብ  ደሊቡ  እዩ።  እቲ  ዘኻዕበቶ  
ገንዘብ  ግና  ካብ  ኤርትራ  ከወጸ  ትንፋሱ  ከሓልፍ  
እዩ።እቲ  ካብ  ኩሉ  ዘስደምም  ከኣ፣  እቲ  ኩሉ  
ካብ  ውጹዓት  ዝኣከቦ  ገንዘብ፣  ካብ  ኤርትራ  
ንወጻኢ  ክወጽእ  ከምዘይክእል  ዘይምፍላጡ  
እዩ።  

 



 
ኢሰያስ  ብሳላ  ምኽርን  ምዕዶን  መሃንድሳት  ስለላ  መርበብ  ኣሜሪካን  ሞሳድን፣  ድሕሪ  ኣብ  
ኣስመራ  ስልጣን  ምጭባጠ  ምስ  መንግስቲ  ኣሜሪካን  ኣዕራብን  ቀንዲ  መደብ  ዕዮኡ  ኮነ።  
ንንቡር  ባህልን  መንነትን  ስርዓትን፣  ሃይማኖትን  ኣጥፊእካ፣  ንሓደ  ብሉጽ  ህዝቢ  ንምጽናት   
ዕብዳን   ድዩ  ጽላለ? ኣእምሮ  ኢሰያስ  ኣብዚ  እዋንዚ  ብክቱር  ምፍሳስ  ደም  ኣብ  ኣእምሮ  ህጻን  
ተቐየረ  ከምዘሎ  ዘርኢ  ስእሊ።  ጂኦ ስትራትጂካዊ ፖለቲክ ቀርኒ ኣፍርቃ ዝረብሑ እዞም ምስ ኢሰያስ 
ዘለው አውሮጳውያን እዮዩ። ስለላዊ  ዝምድና  ኢሰያስ  ምስ  ኤውሮጳ  ሕብረት  ካብ  ሃገር  ጀርመን  
ተሓኪሙ  ምስ  መጸ  ምስ  ኤውሮጳ  ሕብረት  ዋሕዚ  ስደተኛታት  ብቐጻሊ  ኽዛይድ  
ዝተሰማምዓሉ  እዋን።  ንህዝቢ  ንምዕንጃል  ግና፣  ኤውሮጳ   ሕብረት  200 ሚልዮን  ሓገዝ  
ተገሩሉ።  እቲ  ገንዘብ  ግና  ንኤርትራ  ኣይኣቶን፣  ሃገራዊ  ኣገልግሎት  ድማ  ኣብ  ውሽጢ  18 
ወርሓት  ክውዳእ  ዝብል  ውዲታዊ  ሓሶት  ብማዕከን  ዜናታት  ተቋሊሑ።  እዚኦም  ኣባላትን   
እቶም  ዋናታትን ዘወርትን ጂኦ ስትራትጂካዊ ፖለቲክ ኤርትራን ቀርኒ ኣፍርቃ ኣዮም።  

 

ጎኒ  ጎኒ  ስለላዊ  ስርሓት  ጽዮናውያን፣  ብከመይ  ገሩ  ንህዝቢ  ኤርትራን  ሰራዊትን፣  
ብስነኣእምራዊ  ሜላ  ከምዘታትል  ዝሰልጠነ  ልኡኽ  መላኺ  ኢሰያስ  ኣፈወርቂ።  

 
ኢሰያስ ንደቂ ባርካን 
ሰኒሕትን ንምድንጋር፣ 
ከምዚ ክዳን ደቂ መታሕት 
እንዳለበሰ እዩ ዝላገጽ። 
ኢሰያስ ሓንቲ ምዓልቲ 
እኳትኹን ባህላዊ ክዳን 
ወይ ጻዕዳ ክዳነውቲ ደቂ 
ከበሳ ተኸዲኑ ኣይፈልጥን 
። ጸረ ደቂ ከበሳ ስለዝኾነ 
ድማ፣ እቲ ስለላዊ 
ተልኡኾኡ እዩ ዘገድሶ 
እምበር፣ ንሱስ ተውሳኺቱ 
ፈዛዝ! ነቲ ረቂቕ ስነ-
ኣእምራዊ ትሕዝቶ ውዲት 
ጽዮናውያ  ከመይ ገሩ 
ክስቆሮን ክፈልጦን። 

 
ኢሰያስ ልቢ ገርሀኛታት ደቂኣንስትዮ 
ንኽሰልብ ኣብ ከም ሳዋ እንዳተረኽበ ከላግጽ 
ከሎ። ምስ ኣዴታት ኮይኑ ድማ ተዋስኦ 
ክሰርሕ ከሎ።   

 

ልኡኽ  ባዕዳውያን  ኢሰያስ፣  ሕልናን  
ስምዒትን  ህዝቢ  ኤርትራ  መዝሚዙ  
ምልጋጽ  ቀንዲ  ሞያኡን  ኣመሉን   እዩ።   

 

 

እቲ  መራሒ  ደርጊ  መንግስቱ  ሃይለ  ማርያም፣  ”ኤርትራ  



እትሸጥም  ኣትለወጥም”! እንዳበለ  ዝጭርሖ  ዝነበረስ :  ሎሚ  
ብሰላዪ  ኢሰያስ  ኣፈወርቂ  ዝግሃድ  ዘሎ  ተዋስኦ  ይመስል።  

 
ኢሰያስ ብጉዳይ ስለላ ንሃገራት 
ኣዕራብ ተላኢኹ ንባዕዳውያን ጎይተቱ 
ከገልግሎም ከሎ። እቲ ኩሉ ኢሰያስ 
ኣብ ሃገራት ኣዕራብ ኮለል ዝብሎ 
ተዋስኦ፣ ምዕራባውያን ሃገራት ወኪሉ 
ዘካይዶ ስለላዊ ተልእኾ ጥራይ እምበር 
ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራስ ከቶ 
ኣይኮነን። 

 
ኢሰያስ ቀንዲ ዝምድናኡ ምስ ሃገራት 
ኣዕራብ ኮይኑ ዘሎ፣ ንረብሓ ህዝቢ 
ኤርትራ ዝዘይኮነስ፣ እስራአልን  
ኣሜሪካን ዝልኣኹዎ መልእኽቲ 
ንምብጽጻሕ ጥራይ እዩ። እዚ ዕሉል  
ሰላዪ ጽዮናውያን ሰብዚ ከም ሮቦተር 
ኮይኑ ንኸገልግሎም ካብ ኣምሆ ዘመን 
ጀሚሮም መልሚሎም ኣሰልጢኖሞ 
እዮም።  

	
ብሓልዮት መርበብ ሓበሬታ ደቀባት ኤርትራ 
25.03.2018 ዓ.ም.ፈ. 
	


