እቶም ቀንዲ ዘወርቲ ግዝያዊ መንግስቲ ህግደፍ ትፈልጡዎምዶ
እቶም ብዘይካ ንልኡኽ መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ምኽላው ካልእ ስራሕ ዘይብሎም ጀነራላት “ሓዳስ
ኤርትራ“፣ እዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለው እዮም። እዞም ካብ ብኣእምርኦም ብሕንብርቶም
ዝሓስቡ ተዛረብቲ ኣቑሑት እዚኦም፣ ምስቶም ክፍሊ ስለላን ኮለላን፣ ኣብርሃ ካሳን፣ ስምኦን
ገብረድንግልን፣ ኮለኔል ጋይ ም ተሳፋሚ ካኤል ተላፊኖንንጹሃት ጀጋኑ ደቀባት ኤርትራ ምእሳርን
ምጭዋይን እዩ።

የማ ነ ኣሰገሄኝ መ ሸሻ (ማ ንኪ) ካብ ፖ ለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ፣ልዕሊ ጀነራላት ኢ ሰያስ ኮይ ኑ
ዝልዓለ ስለላን ኮለላን ዘካይድ መ በል 21 ክፍለዘመ ን ሰላዪ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ።

እቲ ቀንዲ ስሙ የማ ነ ኣሰገሄኝ መ ሻሻ ዝኾነ። ንህዝቢ
ንም ድ ንጋር ግና ብ ስም የማ ነ “ገብ ረኣብ“ ዝጽዋዕ ኣማ ኻ ሪ ኢ ሰያስ ኣፈወርቂ፣የማ ነ ኣሰገሄኝ
መ ሻሻ ናይ ሓ ሶት ስሙ የማ ነ ገብረኣብ፣ ሕ ሉ ፍ ሓ ሊ ፉ ኣብ ዚ እዋንዚ፣ ኣብ ወጻኢ ዘለው
መ ንእሰያት እንዳመ ልመ ለ መ ተካእታ ወለዶ ንኽትክእ ላዕልን ታ ሕ ትን ዝብል ዘሎ ሰባብ
ሰላዪ እዩ። እቲ ቀንዲ ሲኣይ ኤ ኤ ጀንት ኮይኑ፣ ካብ ኢ ሰያስ ንላዕሊ ንህዝቢ ኤርት ራ
ዘጽንት ዘሎ ን፣ ሃገር ኣብ ዕዳጋ ዘው ርድ ዘሎ ን ሰላዪ እዩ። የማ ነ ኣሰገሄኝ መ ሻሻ ካብ ኣዲ ኡ
ወይዘሮ ገብሪኤ ላ፣ ዓደን ዓድ ዋ ኣብ ገጂሬት ኣስመ ራ ስዋ ጸሚ ቘን ዝነብ ራ ዝነበራ ጸማ ቚ ት
ስዋ እዩ ተወሊዱ ። ኣብ 70 ታ ት ንሕ ቡ ራት ሃገራት ኣሜ ሪካ ተሰዲዱ ብኢ ንጂነር ትም ህርቲ
ድ ሕ ሪ ም ጥንቓ ቕ ፣ ኣባል ሚ ስዮን ጴንጠ ቖ ስጠ ኮኑ ድ ሕ ሪ ም ጽናሕ ጸኒሑ ፣ ኣባል ስለላ
መ ርበብ ሲኣይኤ ኮይኑ ተኸትበ። ብድ ሕ ሪኡ ኣባል ማ ሕ በር ተም ሃሮ ሰሜ ን ኣሜ ሪካ ኮይኑ
ተሰርዐ። ኣባል ማ ሕ በር ተማ ሃሮ ሰሜ ን ኣሜ ሪካ ኮይኑ ድ ማ ፣ ካብቶም ቀንዲ ነታ ማ ሕ በር
ፋሕ ብትን ዘበላን፣ ነቲ ፈላስፋ መ ንግስተኣብ ኢ ሳቕ ዓዱ ሕ ም ብ ርቲ ሓ ማ ሴን ድ ማ ም ስ
ብጻዩ ሓ ጎስ ገብ ረሂይ ወት፣ ተንቤናይ ሎ ሚ ዋና ሓ ላፊ ቍ ጠ ባ ህግደፍ ዘሎ ፣ ተዛራ ርዮም
ዘጽደፉዎ እዮም ። ነዚ ቅንጸላ ድ ሕ ሪ ም ፍጻም ድ ማ ፣ ነቲ ብስለላ መ ርበብ ሲኣይኤ ዝረቐቐ
መ ም ርሒ ህግደፍ ተኾ ልኲ ሉ ብ1986 ዓ.ም .ፈ. ንሳሕ ል ኣተወ። ነቲ ብመ ሃንድ ሳት ሲኣይኤ
ዝተሓ ንጸጸን ዝረቐቐን ስነሓ ሳብ ፕሮግራ ም ን ህግደፍ ኣብ ግብሪ ከም ዝው ዕል ኣብ ው ድ ባዊ

ጉባኤ 1987 ዓ.ም .ፈ. ዘቕ ረበ ሰብ እዩ። እዚ ፕ ሮግ ራ ም እዪ። ሎ ሚ ጭ ፍራ ህግደፍ ማ ለት
ግዝያዊ መ ንግስቲ ህግደፍ ዝም ርሓ ሉ ዘሎ እዩ። እዩ።ኣቕ ሪቡ ሎ ሚ የተግብሮ ኣሎ ።

የማ ነ ኣሰገሄኝ መ ሻሻ
ናይ ሓ ሶት ስሙ የማ ነ ገብ ረኣብ ፣ ሕ ሉ ፍ ሓ ሊ ፉ ኣብ ዚ እዋንዚ፣ ኣብ ወጻኢ ዘለው
መ ንእሰያት እንዳመ ልመ ለ መ ተካእታ ወለዶ ንኽትክእ ላዕልን ታ ሕ ትን ዝብል ዘሎ ገበነኛ
እዩ።Colonel Teame Abraham Goitom (aka Makelle) Commander Agent, criminal and Special
Espionage Operations for the hired Iseias Office.
እወ፣ ሓደ ካብቶም ደቂ ውሻጠ ቤት ጽሕፈት ኢሰያስ
ኮይኑ፣ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኢሰያስ ንመላእ ሃገራት ቀርኒ
ኣፍሪቃን፣ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ኣጽዋር ውግእ
ክሸይጥን ክልውጥን ዝውዕል፣ ብክሪሚናል ኤኮኖሚካል
ኣዝዩ ዕሉል ዝኾነ ማፍያ ብርጋዴር ጀነራል ጠዓመ
ጎይቶኦም (ዓቓ መቐለ) ፍሉይ ጉዳይ ግዳማዊ ስለያዊ
ስርሒታት፣ ኣብ መቐለ ዝዓበየ ብትውልዱ ኣብ ከባቢ
ዛላምበሳ ዝርከብ እዩ። ቀንዲ ኣጋፋሪ ቤ/ጽ
“ፕረሲደንት“ ልኡኽ መላኺ ኢሰያስ። ኣብ ቃሕ
ዝበሎ ነፋሪት ኣልዒሉ ኣጽዋር 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።
ብ/ጀ ጠዓመ ጎይቶኦም (መቐለ) ካብ ቤ/ጽ
ፕረሲደንትእዚ ሰብዚ ኣብ መቐለ ተወሊዱ
ዝዓበየ፣ዝሓለፈሉ ድሙ ገረማርያም ስሙ
ከምዝብሃል፣ብኣረሜናዊ ጭካኔኡን ብምፍያዊ
ጠባዩን፣ ብጐይትኡ ኢሰያስ፣ ብር/ጀነራል
መዓርግ ዝተተዂበሉ፣ ሓደ ካብቶም ንኢሰያስ
ዝጓሲዩ ኣኽላባት ኮይኑ፣ ብዘይካ ኢሰያስ ፈጣሪ
ዘይብሉ ኣረሜን 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.
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።

ኮለኔል የማ ነ ኣፈወርቂ (ወዲ
ኣፈወርቂ) ኣባል ህዝባዊ
ደሕ ንነት ክፍሊ ስለላን ኮለላን
ቅንጸላን
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-

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

ሰራዊትን ዝብሃሉ ስለ ዘይኣምኖም፣
ብሓለፍቲ ሃገራዊን ህዝባዊን ድሕነት፣

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 ገናውን ክሳብ ሎሚ ዘሎን፣ በብዓይነቱ
ስልጣናት ኣንዳ ቀያየረ ኢሰያስ ዝድሎ፣ ሓሳዊ ትግራዋይ፣
እዚ ደኒኑ ትርእዩዎ ዘሎኹም ስብሓት ኤፍሬም ይብሃል።ሕጂ
ከኣ ደኒኑ ክሕስወሉ ከሎ። እዚ ሰብዚ ብ1973 ውሽጢቶም
ኢሰያስ ብ ”መንካዕ“ ኢሉ ዝወንጀሎም፣ ግንከኣ
ዲሞክራውሳውያንን 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 ዘይ ፍጸም ተስፋ እናሃበ ኣንጻር ኢሰያስ
ንከይልዓሉ ዘታልሎም ኣታላሊ ሰብ 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 (ማ ንጁ ስ) ካብ ም ክት ታ ል
ዶ ባት፣ ዓዱ ጸዓዘጋ ሓ ማ ሴ ን፣ኣዛዚ ሰራ ዊት ዞባ
ጋሽ ሰቲ ት ን፣ እዚ ኣረሜ ን እዚ ቀንዲ ስርሑ
ንሱዳን ሰጊርኩ ም ኢ ሉ ፣ ንደቂ ሃገር ካብ ዶ ብ
ሓ ሓ ፊሱ ም ርሻንን ም እሳርን ጥራይ እዩ።
እቶም ቀንዲ መ ላፍንቱ ድ ማ እቶም ኣብዳው
ደቂ ራ ሻይ ዳ እዮም ። እዚ ሰብ ዚ ማ እለያ
ዘይብሉ ገንዘብ ደሊቡ እዩ። እቲ ዘኻ ዕበቶ
ገንዘብ ግና ካብ ኤ ርት ራ ከወጸ ት ንፋሱ ከሓ ልፍ
እዩ።እቲ ካብ ኩ ሉ ዘስደም ም ከኣ፣ እቲ ኩሉ
ካብ ው ጹዓት ዝኣከቦ ገንዘብ፣ ካብ ኤርትራ
ንወጻኢ ክወጽ እ ከም ዘይ ክእል ዘይ ም ፍላጡ
እዩ።

ኢ ሰያስ ብሳላ ም ኽርን ም ዕዶ ን መ ሃንድ ሳት ስለላ መ ርበብ ኣሜ ሪካን ሞ ሳድ ን፣ ድ ሕ ሪ ኣብ
ኣስመ ራ ስልጣ ን ም ጭ ባጠ ም ስ መ ንግስቲ ኣሜ ሪካን ኣዕራ ብ ን ቀንዲ መ ደብ ዕዮኡ ኮነ።
ንንቡ ር ባህል ን መ ንነት ን ስርዓት ን፣ ሃይ ማ ኖት ን ኣጥፊእካ፣ ንሓ ደ ብ ሉ ጽ ህዝቢ ንም ጽ ናት
ዕብዳን ድ ዩ ጽላለ? ኣእም ሮ ኢ ሰያስ ኣብ ዚ እዋንዚ ብ ክቱ ር ም ፍሳስ ደም ኣብ ኣእም ሮ ህጻን
ተቐየረ ከም ዘሎ ዘርኢ ስእሊ። ጂኦ ስትራትጂካዊ ፖለቲክ ቀርኒ ኣፍርቃ ዝረብሑ እዞም ምስ ኢሰያስ
ዘለው አውሮጳውያን እዮዩ። ስለላዊ ዝም ድ ና ኢ ሰያስ ም ስ ኤ ው ሮጳ ሕ ብረት ካብ ሃገር ጀርመ ን
ተሓ ኪሙ ም ስ መ ጸ ም ስ ኤው ሮጳ ሕ ብረት ዋሕ ዚ ስደተኛታ ት ብቐጻሊ ኽዛይድ
ዝተሰማ ም ዓሉ እዋን። ንህዝቢ ንም ዕንጃል ግና፣ ኤ ው ሮጳ ሕ ብ ረት 200 ሚ ል ዮን ሓ ገዝ
ተገሩሉ ። እቲ ገንዘብ ግና ንኤርትራ ኣይኣቶን፣ ሃገራዊ ኣገልግሎ ት ድ ማ ኣብ ው ሽጢ 18
ወርሓ ት ክው ዳእ ዝብ ል ው ዲ ታ ዊ ሓ ሶት ብ ማ ዕከን ዜናታ ት ተ ቋሊ ሑ ። እዚኦም ኣባላት ን
እቶም ዋናታ ትን ዘወርትን ጂኦ ስትራትጂካዊ ፖ ለቲክ ኤርትራን ቀርኒ ኣፍርቃ ኣዮም ።

ጎኒ ጎኒ ስለላዊ ስርሓ ት ጽ ዮናው ያን፣ ብ ከመ ይ ገሩ ንህዝቢ ኤ ርት ራ ን ሰራ ዊት ን፣
ብስነኣእም ራ ዊ ሜ ላ ከም ዘታ ትል ዝሰልጠ ነ ልኡ ኽ መ ላኺ ኢ ሰያስ ኣፈወርቂ።

ኢሰያስ ንደቂ ባርካን
ሰኒሕትን ንምድንጋር፣
ከምዚ ክዳን ደቂ

ኢሰያስ ልቢ ገርሀኛታት ደቂኣንስትዮ
ንኽሰልብ ኣብ ከም መሲሕ ኣዴታት

መታሕት እንዳለበሰ
እዩ። 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 ከመይ
ገሩ፣ ነቲ ረቂቕ
ስነኣእምራዊ ትሕዝቶ
ውዲት ጽዮናውያ
ከመይ ገሩ ፈሊጡዎ።

ኮይኑ ተዋስኦ ክሰርሕ ከሎ።

ኢ ሰያስ ልቢ ገርሀኛታ ት
መ ንእሰያት ሳዋ ንኽሰል ብ ኣብ ሳዋ
እንዳ ተቐልቀለ ዝገብሮ ተዋስኦ።

እቲ መ ራሒ ደርጊ መ ንግስቱ ሃይ ለ ማ ርያም ፣ኤ ርት ራ እት ሸጥም
ኣጥለወጥም እንዳበለ ዝጭ ርሖ ዝነበረስ ሎ ሚ ዝግሃድ ዘሎ
ይመ ስል።
ኢ ሰያስ ብንእሽቶኡ ኣብ እንዳ
ሜ ስ እንዳ መ ድ ህን በራ ድ
ክዓቢ ከሎ ። ብ ዕለት ክል ተ
የካቲ 1946 ዓ.ም .ፈ.
ተወሊዱ ። ሎ ሚ ዕድ ሜ ኡ 72
ዓመ ት ኮይ ኑ ኣሎ ።

ኢ ሰያስ ቀንዲ ዝም ድ ናኡ ም ስ
ሃገራ ት ኣዕራ ብ ኮይኑ ዘሎ ፣
ንረብ ሓ ህዝቢ ኤ ርት ራ ድ ዩ
ወይ ስ ሰላዪ ጽ ዮናው ያን ኮይ ኑ
እዩ ?

ኢ ሰያስ ብጉዳይ ስለላ ንሃገራት
ኣዕራ ብ ተላኢ ኹ ንባዕዳው ያን
ጎይ ተ ቱ ከገል ግሎ ም ከሎ ።
ብሓልዮት መርበብ ሓበሬታ ደቀባት ኤርትራ
25.03.2018 ዓ.ም.ፈ.

