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ካብ 80ታት ጀሚሩ ክሳብ ናይ ትማሊ ኢንተርቪው ዝጸንሐ ናይ ኢሳያስ 

ኣፈወርቂ ድጉል ሃንቀውታ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ንምትግባር፡ ብኢሳያስ 

ዝተዓስቡ ዓበይቲ ሰለይቲ መኮንናት ናይ ኢትዮጵያ። 

1. ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ፡ "ባለ መዳልያ"    2. ኣቢይ ኣሕመድ፡ "ኣሳ ነባሪ" 

3. ሻለቃ ዳዊት ወልደጊዮርጊስ፡ "ለስላሳው"   4. ሻምበል ድጋፌ ኣበበ፡ "ለማኝ" 



 2

 
 

ብኢንቨስቲገይተር ሃይለ መንገሻ ዑቕበ 

ክፋል - 1 
 

ግንባርቶሮንቶ. ኮም 

ፈብሩዋሪ 16፡ 2020 

 

ክቡራን ኤርትራውያን፡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ ጁላይ 18፡ 

2018፡ "ሎሚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግን ኣይከሰርናን" ኢሉና። 

እዞም ኣብ ላዕሊ ዝራኣናዮም ኢትዮጵያውያን ሰለይቲ፡ ባለ 

መዳልያኦም፡ ለስላሳኦም፡ ሻምበል ድጋፌኦም ክሳብ'ቲ 

ዝዓበየ "ኣሳ ነባሪ" ኣቢዮም፡ መልሚሉን ኣፍሪዩን'ሲ ከመይ 

ሓቁ ዘይህሉ?  ንሱ ሓቁ'ዩ ዘሎ። 

 

እዚ ኢንቨስቲገሽን፡ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ "ኣይከሰርናን" 

ዘበልዎ ኩሎም ድሕረ ባይታታትን ተመኩሮታትን ብደቂቑ 

መርሚሩ ዘቕርብ  ስለያዊ መጻናዕቲ'ዩ ። 
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1. ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ፡ "ባለ መዳልያ" 

ኣብዚ ናይ ሎሚ ኢንተል፡ ቀዳማይ ሰሪዕዮ ዘለኹ ሰላይ ናይ 

ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ኢትዮጵያዊ ፓይሎት ኮሎኔል በዛብህ 

ጴጥሮስ ኢዩ። 

 

 

ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ፡ ኣብ ውግእ ኢትዮ-ሶማል፡ ካብ 

ጁላይ 1977 ክሳብ ፈብሩዋሪ 1978፡ ኣብ ሞንጎ ናይ ሶማሊያን 

ኢትዮጵያን ተዋጋእቲ ጀታት ዝተፈጸሙ ናይ ዶግ ፋይት 

ረጽምታት፡ ብዘርኣዮ ጀግንነት፡ ኣብ ሰፕተምበር 3፡ 1978፡ 

ብኢድ ሌተናንት ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም፡ ርእሰ 

ሃገር ኢትዮጵያ ነበር፡ ናይ ጀግንነት መዳልያ ዝተሸለመ "ባለ 

መዳልያ" ፓይሎት ነበረ።    ኣብ ገጽ 4 ዘሎ ፎቶ ተመልከቱ። 

 

 

ድሕሪ ውግእ ኤሪትሮ-ኢትዮጵያ ምብርዑ፡ ኣብ ዕለት ጁን 6፡ 

1998፡ ክልተ ተዋጋእቲ ጀታት ዝሓቖፈ ስኳድሮን ካብ 

መደበር ሓይሊ ኣየር መቐለ ተበገሰ። ሚሽን ናይቲ 

ስኳድሮን፡ ንኣየርፖርት ኣስመራ ምጥቃዕ ነበረ።  ኣብቲ 

ስኳድሮን፡ ቀዳማይ ኣብራሪ፡ ሚግ-21 ዝሓዘ ፓይሎት ሞቶ 

ኣለቃ እንደገና ታደሰ ነበረ።  ካልኣይ ኣብራሪ ድማኒ ሚግ-

21 ዝሓዘ ፓይሎት ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ነበረ። 

 

 

መራሒ ናይቲ ስኳድሮን፡ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ነበረ። 

ናይ ኮሎኔል በዛብህ ሚግ-21 መለለዪ ቁጽሪ ጀት 1083 

ነበረ።  ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝገበርክዎ ኢንቨስቲገሽን፡ ናይ ሞቶ 

ኣለቃ እንደገና ታደሰ ሚግ-21 መለለዪ ቁጽሪ ጀት ክረኽቦ 

ኣይከኣልኩን።  ይቕሬታ። 
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ፐርፌክቶ ኢትዮጵያዊ ፓይሎት ኮሎኔል በዛብህ 

ጴጥሮስ፡ ምስቲ ኣብ ሰፕተምበር 3፡ 1978 ብኢድ 

ሌተናንት ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ዝተሸለሞ 

ናይ ጀግንነት መዳልያ። 

 

 

ኣብ ጁን 6፡ 1998፡ ኣጋ ፍርቂ መዓልቲ፡ እቲ ስኳድሮን፡ ኣብ 

ኣየርፖርት ኣስመራ በጺሑ፡ መጥቃዕቲ ንእለቱ ፈነወ። 

ዝቃጸል ኣቃጸለ።  ድሕሪ መጥቃዕቲ ምፍጻሙ፡ ሞቶ ኣለቃ 

እንደገና ታደሰ፡ ጀቱ ሒዙ ናብ መቐሊኡ ተዓዝረ።  

 
 

  መዳልያ 
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ጁን 6፡ 1998፡ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ፡ ካብ መቐለ ኣብሪሩ ዘምጻኣ ሚግ-21 

መለለዪ ቁጽሪ 1083 ነበረ። 

 

 

 

ሚግ-21 መለለዪ ቁጽሪ 1083 ዝሓዘ ኮሎኔል በዛብህ ግን ናይ 

ሞቶ ኣለቃ እንደገና ታደሰ ሚግ-21 ሚሽና ኣብቂዓ፡ ናብ 

ዝመጸቶ መደበር ሓይሊ ኣየር መቐለ ገጻ ካብ ምርኢት 

ክሳብ ትስወር፡ ተተጠውዩ ብምምልላስ ግዜ ክቐትል ጸንሐ። 

ሞቶ ኣለቃ እንደገና ታደሰ ሽርብ ምስበለሉ፡ ኮሎኔል በዛብህ 

ተጠውዩ መጺኡ፡ ሚግ-ዕስራን ሓደኑ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ 

ኣስመራ ብምስጢር ኣዕለባ። 

 

ፓይሎት ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ብዓንቶብኡ ኣብ ሳሕል፡ 

ኤርትራ፡ ኣብ ጸጋማይ ክንፊ ናይ ግንባር ናቕፋ፡ ካብቲ ናይ 

ፈለማን ናይ መወዳእታን ሓቀኛ ምርኮኛ ፓይሎት ዝኾነሉ 

ዕለት፡ ኣፕሪል 20፡ 1984 ኣትሒዙ፡ ንዓመታት ኣብ ሳሕል 

"የሕዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ነጻ ታጋይ" ኮይኑ ዝጸንሐ 

ነበረ። 

 

ነጻ ታጋይ በዛብህ ጴጥሮስ፡ ኣብ ሳሕል ብስርዓት ስለያዊ 

ስልጠና ወሲዱ ዝተመልመለ፡ ኣባል ሕቡእ ሰልፊ ወይም 

ኣባል ህዝባዊ ሰውራዊ ሰልፊ ኤርትራ (Eritrean Peoples 

Revolutionary Party) ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ነበረ። 
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ሓቀኛ ምርኮኛ ፓይሎት ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ፡ ኣብ ኣፕሪል 20፡ 1984፡ ኣብ 

ጸጋማይ ክንፊ ናይ ግንባር ናቕፋ፡ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ፡ ናይ 

መጀመርያን መጨረሻን፡ ሓቀኛን እንኮን ኢትዮጵያዊ ምርኮኛ ፓይሎት ኮነ። 

 

 

ኣብ ኣፕሪል 20፡ 1984፡ ፓይሎት ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ፡ 

ሚግ-23 ሒዙ ኣብ ጸጋማይ ክንፊ ናይ ግንባር ናቕፋ፡ ሳሕል 

ደብዳብ እናፈጸመ ከሎ፡ ተዋጋኢት ጀቱ ብናይ ህዝባዊ 

ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናይ ጸረ ነፈርቲ ረሻሽ ኣሃዱታት 

ሞቶረኣ ተሃሪማ፡ ናብ መሬት ወዲቓ ተሓምሸሸት። 

 

 

 

ገጽ 6 ካብ 16 



 7

 

ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ፡ ኣብ ኣፕሪል 20፡ 1984፡ ኣብ 

ጸጋማይ ክንፊ ናይ ግንባር ናቕፋ፡ ሚግ-ዕስራን ሰለስትኑ ኣብ 

ሰማይ ከላ ብደቂ ቖርጭ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት 

ኤርትራ ሞቶረኣ ተዘቢጣ ኣብ መሬት ስለዝተሓምሸሸት፡ 

በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኢንቨስቲገሽን ንቅያ ናይ ደቂ ቖርጭ ናይ 

ጀግነንት ሰርቲፊኬት ይህብ።  ኢንቨስቲገሽን ይቕጽል። 

 

 

 

ገጽ 7 ካብ 16 

 

 
 

ደቂ ቖርጭ፡ ናይ ጸረ ነፈርቲ ረሻሽ ኣሃዱታት፡ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት 

ኤርትራ።  ኣብ ኣፕሪል 20፡ 1984፡ ኣብ ጸጋማይ ክንፊ ናይ ግንባር ናቕፋ፡ 

ሚግ-23 ናይ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ እናደብደበት ከላ፡ ብጠያይቲ ረሻሽ 

ሞቶረኣ ዘቢጦም ከምትወድቕ ገበርዋ።  እዚ ኣብነታዊ ፎቶግራፍ'ዩ። 
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ዘይፐርፌክቶ ምርኮኛ ኣብ ሳሕል ኣብ ኣጻብዕቱ ናይ ቃል ኪዳን ወርቂ ቀለቤቱ. 

    ምስ ኤምኣይ-ሓደ ናይ በረራ ጃኬቱ (MA-1 Flight Jacket)።   .  
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 ኤምኣይ-ሓደ ናይ በረራ ጃኬት (MA-1 Flight Jacket). 

እዚ ናይ ፓይሎታት ጃኬት፡ ደጊኡ ሓምላይ ሕብሪ ኮይኑ ግምጥልሹ 

ኣራንሾኒ ሕብሪ ኢዩ።  ፓይሎት፡ ካብ ዝተሃርመት ነፋሪቱ፡ ጃንጥላ ጌሩ 

ሂወቱ ምስ ኣድሓነ፡ ረስኩ (Rescue) ሄሊኮፕተር ብንጹር መታን 

ክርእይዎ ብግምጥልሹ በቲ ኣራንሾኒ ወገኑ ይኽደኖ። ፓይሎት፡ ካብ 

ጸላእቱ ክኽወል ምስዝደሊ ግን በቲ ንቡር ሓምላይ ግዳሙ ይኽደኖ። 
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ምስጢር ኤምኣይ-ሓደን ወርቂ ቀለቤትን 

ኣብ ገጽ 8ን 9ን ዘለዉ ፎቶታት ብህድኣት ንተዓዘቦም። 

ኤምኣይ-ሓደ ናይ በረራ ጃኬት (MA-1 Flight Jacket)፡ ኣብ 

ኖክስቪል፡ ተነሲ፡ ሕ/መ/ኣመሪካ፡ ብኣልፋ ኢንዳስትሪስ 

ዝተባህለ ናይ ወተሃደራዊ ኣልባሳት ፋብሪካ፡ ዝፍብረኽ ናይ 

ፓይሎታት ወተሃደራዊ ጃኬት ኢዩ። 

 

ቅድሚ መንግስቲ ኣብዮታዊት ኢትዮጵያን ኮሙኒስታዊት 

ሶቬት ሕብረትን፡ ኣብ መይ 8፡ 1977፡ ኣብ ሞስኮ፡ ጠቕላላዊ 

ዲፕሎማሲያውን ቁጠባውን ወተሃደራውን ውዕላት 

ምፍርራመን፡ ስርዓት ደርግ ናይ ኣሜሪካ ወተሃደራዊ 

ኣጽዋራትን ሎጂስትካዊ ደገፋትን ኣይተፈለዮን ነበረ።  በዚ 

ምኽኒያት'ዩ ኮ/ በዛብህ ጴጥሮስ፡ ኣብቲ ኣቕሪበልኩም ዘለኹ 

ኣርካይቫል ፎቶ ናይ ገጽ 8፡ ናይ ኣመሪካ ኤምኣይ-ሓደ ናይ 

በረራ ጃኬት (MA-1 Flight Jacket) ወዲዩ ንርኦ ዘሎና። 

 

 

ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ፡ እዚ ብናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣየር 

ዝተዓደሎ ኤምኣይ-ሓደ (MA-1) ወተሃደራዊ ጃኬት ናይ 

ኣሜሪካ፡ ድሕሪ ምርኾኛ ምዃኑ፡ ብተጋደልቲ ህዝባዊ 

ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣይተሃገረን።  ብዙሕ ዘስደምም'ዩ። 

 

ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር፡ ምሽ'ዶ ናይ ምርኮኛ ብሉጽ 

ኤምኤይ-ሓደ (MA-1) ወተሃደራዊ ጃኬት፡ ብጠያይቲ 

ዝተባሳስዑን ደማውቲ ዝተጸያየቑን ጃኬታት፡ ካብ ሬሳታት 

ወተሃደራት ኢትዮጵያ ቀንጢጦም ዝኽደኑ ተጋደልቲ 

ኢዮም ዝነበሩ።  ስለምንታይ ግን ህዝባዊ ግንባር ንምርኮኛ 

ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ብኤምኤይ-ሓደ (MA-1) ክፋሳሳሕ 

ሓዲጎሞ?  እዚ ንገዛእ ርእሱ ቁንቁኛ ዘለዎ ኢንተል ኢዩ። 
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ብኻልእ መዳይ ምርኮኛ ኮሎኔል በዛብህ፡ ኣብ ገጽ 8፡ ኣብ 

ኣጻብዕቱ፡ ናይ ቃል ኪዳን ወርቂ ቀለቤቱ ከበለጭልጭ 

ንዕዘቦ።  ምርኮኛ ደኣኒ ካብ መዓስ'ዩ ኣብ ብህዝባዊ ግንባር 

ናይ ቃል ኪዳን ወርቂ ቀለቤት ከብለጭልጭ ዝተፈቕደሉ? 

 

ኣሽምባይ'ዶ ኢትዮጵያዊ ምርኮኛ፡ ተጋደልቲ ህዝባዊ 

ግንባር ካብቲ ዝላዓለ በዓል ኦፊስ፡ ሓላፊ ናይ ፖሊት ቢሮ 

ክሳብ ተራ በዓል ሽዳ፡ ናይ ቃል ኪዳን  ወርቂ ቀለቤታት ኣብ 

ኣጻብዕቶም ክገብሩ ፍጹም . . . ፍጹም ኩልኩል'ዩ ዝነበረ። 

ንተጋደለቲ ዘይተፈቕደስ ንምርኮኛ?  እዚ ንባዕሉ፡ ብዓይኒ 

ኢንቨስቲገሽን "Oh! My God!" ዘብል ኢንተል ኢዩ። 

 

ኮሎኔል በዛብህ፡ ሚግ-ዕስራን ሰለስቴኑ፡ ብናይ ህዝባዊ ግንባር 

ሓርነት ኤርትራ ጸረ ነፈርቲ ረሻሽ ሞቶረኣ ተዘቢጣ፡  ኣብቲ 

ህዝባዊ ግንባር ዝቆጻጸርዎ ተቓናቓኒ ስፍራ ናይ ጸጋማይ 

ክንፊ ግንባር ናቕፋ ተሓምሸሸት።  ንሱ፡ ቅድሚ እታ ሚግ 

ናብ መሬት ምሕምሻሻ፡ ብጃንጥላ ወሪዱ ሂወቱ ኣድሓነ። 

 

ጽሕፍትኡ ኮይኑዎ ግን ኣብቲ ህዝባዊ ግንባር ዝቆጻጸርዎ 

ተቓናቓኒ ስፍራ ናይ ጸጋማይ ክንፊ ግንባር ናቕፋ ክዓልብ 

የግዲ ኮነ።  ብተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ 

ከኣኒ ተለቒሙ ናይ መጀመርያን መጨረሻን፡ ሓቀኛን 

እንኮን ኢትዮጵያዊ ምርኮኛ ፓይሎት ኮነ። 

 

 

ድራማ ኢፒኣርፒ (Drama EPRP) 

ኣብ ጁን 6፡ 1998፡ ሚግ ናይ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ፡ ብናይ 

ጸረ ነፈርቲ ረሻሽ ናይ ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ 

ፈጺማ ኣይተሃርመተን፡ ፈጺማ ናብ መሬት ኣይወደቐትን። 
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ጁን 6፡ 1998፡ ድራማ ኢፒኣርፒ (Drama EPRP) 

ሓምላይ ኮምፕላሲዮኒ ዝወደየ ኣምሰሉ ፓይሎት ሻለቃ በዛብህ ጴጥሮስ ምስ 

ኣመሰሉ ማረኽቲ ሓረስቶት ዓጸናፍ።  ኩሎም እዞም ኣምሰሉታት፡ ኣባላት 

ናይቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ 1975 ብምስጢር ንበይኑ ዘቖሞ ሕቡእ ሰልፊ 

(Eritrean Peoples Revolutionary Party) ነበሩ።  ኣብ ጁን 6፡ እቲ ሓደ 

ዝማረኽ ኢትዮጵያዊ ፓይሎት እቶም ካልኦት ከኣኒ ማረኽቲ ኤርትራውያን 

ተመሲሎም፡ ምስጢራዊ ተዋስኦ ክሰርሑ ዋዓሉ። 

 

በዛብህ ጴጥሮስ'ውን ብጃንጥላ ጌሩ ናብ መሬት ፈጺሙ 

ኣይወረደን።  ናይ ጁን 6፡ 1998 ፍጻሜታት፡ ንኮሎኔል 

በዛብህ ዝተመልከተ ብምሉኡ ድራማ ከምዝነበረ፡ 

ብዘየማትእ የረጋግጸልኩም። 

 

ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ምስቶም ደቂ ማሕበሩ፡ ኣባላት 

ሕቡእ ሰልፊ (EPRP) ብሸፈጥ ኢዩ ተማሪኹሎም።  ካብ 

መቐለ ኣብሪርዋ ዝመጸ ሚግ-21፡ መለለዪ ቁጽሪ 1083 

ብምስጢር ኣብ መዕርፎ ነፈርት ኣየርፖርት ኣስመራ 

የዕሊቡ፡ ብመጀመርታ ነታ ሚግ-21 ንደቂ ማሕበሩ ኣረከባ። 
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ቀጺሎም፡ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስን ደቂ ማሕበሩን ኣብ 

ምስጢራዊት መኪና ሕቡእ ሰልፊ ተጻዒኖም፡ ካብ 

ኣየርፖርት ኣስመራ ናብ ዓጸናፍ፡ ከባቢ ኣስመራ፡ ብፈጣን 

ናህሪ ሃፍ ኢሎም ነፈጹ።  ካብ ዓጸናፍ፡ ድራማ ኢፒኣርፒ፡ 

ከም ተንቀሻቓሲ ፍልም ናይ ሆሊውድ ይጅምር። 

 

ከመቅጽበት፡ "ድምጺ ሓሶት" ዑብ ክትብል ትጅምር።  

"ንመዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ክትሃርም ዝመጸት ናይ 

ኢትዮጵያ ሚግ-23፡ ብጸረ ነፈርቲ ናይ ምክልኻል 

ሓይልታት ኤርትራ ተሃሪማ፡ ኣብ ከባቢ ዓጸናፍ ናብ መሬት 

ወዲቓ ከምዝተቓጸለት፡ ፓይሎት ናይታ ሚግ ኮሎኔል 

በዛብህ ጴጥሮስ ብጃንጥላ ድሕሪ ምውራዱ ብሓረስቶትን 

ብኣባላት ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራን ተማሪኹ ኣብ 

ትሕቲ ቁጽጽሮም ከምዘሎ፡ ካብቲ ከባቢ ዝመጸና ህጹጽ 

ሓበሬታ ይገልጽ።" 

 

 

 

መስርሕ ምልመላ 

ምርኮኛ ፓይሎት ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ፡ ኣብ ከይዲ 

ዓመታት፡ መድረኽ ብመድረኽ፡ ምርኮኛ . . . ነጻ ታጋይ . . . 

ቀጺሉ ከም ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝለዓለ ኢትዮጵያዊ ሰላይ 

ተመልሚሉ፡ ኣባል ናይቲ ህዝባዊ ሰውራዊ ሰልፊ ኤርትራ 

(Eritrean Peoples Revolutionary Party) ተባሂሉ ዝጽዋዕ 

ሕቡእ ሰልፊ ኮነ። 

 

ሕቡእ ሰልፊ (EPRP)፡ ኣብ ልዕሊ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባርን 

ኢትዮጵያውያን ምሩኻትን ምስጢራዊ ሰብኣዊ ራዳር 

ብምዃን ዝስሊዮምን፡ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ስለያን 

ናይ ስልጣን መቆጻጸርን መብሓትን ውልቃዊ ትካል ነበረ። 
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ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ነቲ ሕቡእ ሰልፊ፡ ብውልቁ ኣብ 1975፡ 

ኣብ ከርሲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣቖሞ። 

 

ነጻ ታጋይን ኣባል ሕቡእ ሰልፍን ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ፡ 

ብስርዓት ብስለያ ተመልሚሉ፡ ንስለያዊ መደብ ድሉው 

ከምዝኸውን ተገብረ። 

 

 

ነጻ ታጋይ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ፡ ክሳብ መደቡ ዝንገሮ፡ 

ኣብ ደጀን፡ ኣብ ክፍሊ ኤለክትሮኒክስ ናይ ህዝባዊ ግንባር 

ሓርነት ኤርትራ ተመዲቡ፡ ከም "ተጋዳላይ ክጋደል" 

ይጸንሕ። 

 

 

ኣብ 1991፡ ብዝተሓባባረ ቀላጽም ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት 

ኤርትራን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን፡ ክልቲኤን ሃገራት 

ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ደርግ ድሕሪ ምሕራረን፡ ሲቪላዊ 

በዛብህ ጴጥሮስ ናብ ሃገሩ ኢትዮጵያ፡ ከም ንቡር ዜጋ 

ተመልሰ። 

 

 

ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ንሲቪላዊ በዛብህ ጴጥሮስ ናብ ሃገሩ 

ኢትዮጵያ ክመልሶ ከሎ፡ መንግስቲ ኢሕአደግ (የኢትዮጵያ 

ሕዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር፡ Ethiopian 

People's Revolutionary Democratic Front) ካብቲ 

ምኩርን ፍሉጥን ሻለቃ በዛብህ ጴጥሮስ ሓሊፉ ካልእ 

ከምዘይቆጽር፡ ኣዳዕዲዑ ይፈልጥ ነበረ። 

 

ከመዮ ውጥን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከኣኒ ኢሕአደግ ንሻለቃ 

በዛብህ ጴጥሮስ፡ ኣብ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዳግማይ 

ቆጸሮ። 
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ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ በቲ ኣብ 2018 ዝተዓወተሉ፡ ምስጢራዊ 

ስኵዖ ኣሳ ነባሪ (ኣቢይ ኣሕመድ) ኣብ ውሽጢ ኢሕአደግ፡ 

"ኣይከሰርናን" ምባሉ፡ ኣይተጋገየን።  እቲ ካብ መፋርቕ 

80ታት ዝጀመረ፡ ዓመታት ዝወሰደ ኦፐርሽን ስኵዖ ሻለቃ 

በዛብህ ጴጥሮስ ኣብ ውሽጢ ኮሚዩኒቲ ሓይሊ ኣየር 

ኢትዮጵያ'ውን ካብዚ ናይ 2018 "Game Over!" ዋላ ሓንቲ 

መለሳ የብሉን። 

 

 

ኦፐርሽን ስኵዖ ሻለቃ በዛብህ ጴጥሮስ ኣብ ውሽጢ ኮሚዩኒቲ 

ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ብዓወት ምስተዛዘመ፡ ሻለቃ በዛብህ 

ካብታ ዝተቖጸርላ ዕለት ጀሚሩ ንጎይትኡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ 

ኩሉ መዳይዊ ስለያ ከበርክት ጀመረ። 

 

ሻለቃ በዛብህ ጴጥሮስ፡ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ዓቕሚ ሓይሊ 

ኣየር ኢትዮጵያ . . . ዓይነትን ብዝሕን ነፈርቲ . . . ኣብ 

ኮሚዩኒቲ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ መነ መን ኣለዉ? . . . 

ዝወጹ ጽሑፋት ወይ መምርሒታት፡ ኣቦ ወይ ኣደ ዝተረድአ 

ኣባል ኮሚዩኒቲ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ . . . ወዘተ ኮታስ 

ኩሉ መዳያዊ ምስጢራት የመሓላልፈሉ ነበረ። 

 

ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስሱዕ ዓይኒ 

ከቐምጥ ዝጀመረ፡ ሕጂ ድሕሪ ውግእ ኤሪትሮ-ኢትዮጵያ 

ናይ 1998-2001 ዝመጸ ዘይኮነስ ካብ ቀደም፡ ካብ መጀመርያ 

80ታት፡ ካብ ግዜ ገድሊ ጀሚሩ ነበረ። 

 

እዚ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክቱር ባህጊ ናይ ኢትዮጵያ፡ 

ንሻለቃ በዛብህ ጴጥሮስ እንተላይ ንኻልኦት፡ መጨረሽትኡ 

ናብ ክወጸሉ ዘይክእሉ መጻወድያ ናይ ሞት (Death Trap) 

ከምዘእተዎም፡ ኩልና የዐሪና ክንፈልጥ ይግባእ። 
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 . . . ይቕጽል 

 

 

Colonel Bezabh Petros,  Abiy Ahmed,  Shaleqa Dawit Woldegiorgis,   

Shambel Abebe Degafie,  Isayas Afewerki 

 

Please submit inputs, comments and questions.  Thank you. 

 

 
Investigator Haile Menegesha Okbe 
Toronto, Canada 
 
COM LINKS 
Cellphone:  416-858 9305 
Eamil:  haileokbe@yahoo.com 
FB:  Haile Mengesha Okbe 
WhatsApp:  Haile Menegesha Okbe 
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