
ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ 
ሕጂ’ውን ኣብ ቃራና መንገዲ ይርከብ

ኣብ ፈረቓ ሓምለ 2015 ”ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቃራና መንገዲ” ብዝብል 
ኣርእስቲ፡ እዚ ሰልፊ’ዚ ዝሓልፎ ዘሎ ጽንኩር ኩነታት ንሓፋሽ ከብርህ ፈቲነ። ጉባኤ ሰልፊ ኣብ 
ከልተ ቦታታት ማለት ኣብ ኢትዮጵያን ጀርመንን ድሕሪ ምክያዱ፡ ጽሟቕ ውጺት ጉባኤ ነዚ 
ዝስዕብ ይመስል፤

ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ጉባኤ ብዘይካ እቲ ዝተመደበ ኣጀንዳታት ዘልዓሎም ዛዕባታት
መብዝሕትኡ ምስ መነባብሮ ኣባላቱን፡ ዘይብሩህ መጻኢ ኩነታትን፡ ብቐጥታ ድዩ ብተዘዋዋሪ 
ዘድሃበ ነበረ። እቲ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ዝካየድ ዘሎ ምትፍናንን ምጉጅጃልን ብዙሕ 
ዝተኸታተልዎ ወይ ድማ ዝጸለዎም ኣይመስልን። ስለዚ እታ ነዚ ክፋል ጉባኤ ብቐረባ 
ዝመረሐት ፈጻሚት ኣካል፡ ከምቲ ትደልዮ ዝነበረት እቲ ናይ ጎንደር ጉባኤ ተኻይዱ ክበሃል 
የከኣል።

ኣብ ሃገረ ጀርመን ዝተመደበ ካልኣይ ክፋል ጉባኤ ብዝምልከት ግን፡ ብመዓት ሓጎጽጎጽ እዩ 
ተሰላሲሉ። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ኣርእስቲ ዝተኣመተ፡ እቲ ዘቋስል ዝጸነሐ ነጥብታት ዓብላሊ
ተራን ግዜን ወሲዱ። ብሕጽር ዝበለ ከምዚ ዝስዕብ የመስል፤

ጉባኤ ሰልፊ ኣብ ክልተ ኣከራኸርቲ ርእይቶታት ተጸሚዱ ቐንዩ። እቲ ሓደ ኣብ ሞንጎ ኣባላት
ሰልፊ ደሞክራሲ ኤርትራ ነበርን ሰልፊ ህዝቢ ነበርን ክኸውን እንከሎ፡ እቲ ካልኣይ ከኣ ህልውና 
ሰልፊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘትኰረ ነበረ። ብተወሳኺ ምምሕዳራዊ ሽግራት ሰልፊ’ውን ነቲ ዘቋስል 
ዝነበረ ምቅሕሓር ከም መራጎዲ ይግልገልሉ ነይሮም።

ኣባላት ሰልፊ ደሞክራሲ ኤርትራ ነበር ንኣባላት ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ ነበር ”ተዋሱኑና’ለኹም፡
ሰልፊ በይንኹም ክትመርሑዎ ጸኒሕኩም፡ ንሕበር ኣይነበርናን” ብምባል መረረኦም ገሊጾም።
እንተዀነ ግን ብወገን ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ ሰማዒ እዝኒ ኣይረኸቡን። ብኣንጻሩ ሰልፊ ህዝቢ
ኤርትራ ነበር ንኣባላት ሰልፊ ደሞክራሲ ኤርትራ ነበር ”ኣበይ ከምተዋሰኑን እቲ ዘይተሓበሮም
ስራሓት ክገልጹን፡ ንሶም ዘይፈልጥዎ ዝተወሰደ ውሳኔታት እንተሎ ከብርሁ” ተሓቲቶም።

ተዋስኑና ኣለኹም በሃልት ከኣ ”ኣብ ኩሉ ሸነኻት፡ ብፍላይ ብኣቦ መንበር ሰልፊ ኣቶ
መንግስተኣብ ኣብ ስራሖም ጸገም ኰይኑዎም ከምዝጸንሐን፡ ጉባኤ ብዘርኢ ኣብ ክልተ ቦታታት
ምግባሩን ፈጻሚት ናብ ኢትዮጵያ ምኻዳን ከምዘይተሓበሩ” ብምረት ገሊጾም። ኣቶ
ተስፋሚኪኤል ዮውሃንስ ሓላፊ ውደባ ቤት ጽሕፈትን ኣባል ፈጻሚት ኣካልን ነዚ ኣብ ላዕሊ 
ዝተጠቕሰ ብሰፊሑ ተንቲኑ።

ብተመሳሳሊ ኣቶ ሓምድ ድራር ካብቲ ምግላል ተሳትፎኦም ኣብ ምምራሕ ውድብ ሓሊፉ ክሳብ
ትንዕቁኒ ኢኹም ኣብ ዝብል ራሕቂ ብምስጋር፡ መረርኡ ብነድሪን ቁጠዐን ገሊጹ። ብጥርንፍ 
ዝበለ ኣገላልጻ፡ ኣባላት ሰልፊ ደሞክራሲ ኤርትራ ነበር፡ ” ክሳብ እዛ ዕለት እዚኣ ብሓባር
ኣይጸናሕናን እንተበልና ሓሶት ኣይኰነን ” ኢሎም ንኣባላት ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ ነበር ብጥሬኣ"
ዳሕዲሖምሎም።

ድሕሪ’ዚ ኩሉ ሓፍዞቕ ኣቶ ወልደየሱስ ዓማር ጌጋ ከምዝገበሩ ክእመን ከሎ፡ ኣቶ መንግስተኣብ
ኣስመሮም ግን ዕጭ"ብምባል" ዝተፈጸመ" ጌጋታት" የሎን ክብል ኣብ ርእይቶኡ ነቒጹ። ኣቶ 



መንግስተኣብ ጎንጽታቱ ምስ ኣባላት ሰልፊ ደሞክራሲ ነበር ጥራይ ዝተሓጽረ ኣይኮነን፡"ክንየው"
እዚ ምስ ናይ ነዊሕ ዓመታት ብሓባር ኣብ ሓደ ውድብን ሰልፍን ዘለዉ"ብጾቱ"ከይተረፈ"ናይ"
ስራሕ ርኽክባቱ" ሓርፋፍ" እዩ።" ንኣብነት" ኣቶ ጅምዕ ኣሕመድ ካብ መሪሕነት መስሓቢኡ
ምኽንያት ምስ ኣቶ መንግስተኣብ ዘሎ ዘይምቅዳው ምዃኑ ተረጋጊጹ’ሎ። እቲ ምኽንያት ካብ
ነዊሕ እናተዋህለለ ዝኖተገ እዩ። ንምዝኽኻር ዝኣክል፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኣዲስ ኣበባ
ዝነብር፡ መሓመድ ጃቢር ኣሕመድ ዝተባህለ ኣባል መሪሕነት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡
ናብ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ደሞክራሲ ስልኪ ደዊሉ ብኣቶ ጅምዕ ኣሕመድ ስለ ዝሓተተ፡ ኣቦ 
መንበር ሰልፊ ደሞክራሲ ኣቶ መንግስተኣብ፡ ”እንታይ’ዩ ርኽክብካ ምስ ግንባር ድሕነትYY” ክብል
ንኣቶ ጅምዕ ሕቶታት ኣቕሪብሉ ከምዝነበረ መዓልታው ኩነታት ሰልፊ ዝከታተል ዘበለ ኩሉ
ዝፈልጦ ሓቂ’ዩ። ብተወሳኺ ኣቶ ጅምዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ወከልቲ ውድባት ኣብ ገለ
ጉዳያት ክመያየጡ ስለ ተሰማመዑ፡ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ መዛተዪ
ንኽኸውን ስለ ተመርጸ፡ ኣቶ ጅምዕ ከም ሓደ ወኪል ውድብን ኣካል ናይቲ ዘተን ኣብቲ ቤት
ጽሕፈቱ ኣኼባ ክግበር ብምፍቃዱ፡ ከም ሳዕቤኑ፡ ኣቶ መንግስተአብ ”ብዘይ ናተይ ፍቓድ ኣብ
ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ኣኼባ ጌርካ ተባሂሉ” ናብ ምሉእ ኣባል ሰልፊ ዘዋሪ መልእኽቲ ብኣቦ 
መንበር ተመሓላሊፉ።

ብሕጸር ዝበለ ኣገላልጻ እቲ ምፍሕፋሕ ኣብ መንጎ ኣባላት ነበር ክልቲኡ ሰልፍታት ክኸውን 
እንከሎ። ብጫሊዳ"ድማ"ኣብ"መንጎ"ኣባላት"መሪሕነት"ሰልፊ"ህዝቢ" ነበር"እውን"ግዜ"ዝበለዐ"
ምቅሕሓር ሳዕሪሩ እዩ። ብፍላይ ኣብ መንጎ ኣቶ መንግስትኣብን ብዙሓት ኣባላት መሪሕነትን 
ዘሎ ዘይምቅዳው፡ ነቲ ሰልፊ ናብ ምልማስ ገጹ ይጎቶ ምህላዉ"ናይ"ኣደባባይ ምስጢር እዩ።

ኣብዚ ክዝንጋዕ ዘይብሉ እንተሎ፡ ሰልፊ ደሞክራሲ ካብ ተሸሚምዎ ዝነበረ ዓብዪ ፖለቲካዊ
ሽግራት ብገለ ናይ ሓባር ነጥብታት ክወጽእ ዘኽኣሎ፡ ኣላይን ቀላሲን" ተሳትፎ ኣቶ መስፍን 
ሓጎስ እዩ። ተራ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ወሳኒ ኔይሩ እንተተባህለ ዝተጋነነ ኣይኮነን። እቶም ፈለማ 
ኣቶ መስፍን ክሕወሶም እንከሎ፡ ”ንመስፍን ሒዝካ" ኩሉ" ክግበር" ይካኣልዩ፡" ክንዓቢይ" ኢና፡"
ሓለፋውን ክህልውናዩ ” እዩ ዝብሉ ዝነበሩ፡ ድሒሮም ግና፡ ” እዚ ሰብ እዚ ሸኸምን ጾርን 
ኮይንና’ሎ” ኣብ ዝብል ዕግበት ዝበጸሑ ከይተረፉ፡ ርዒሞም እዮም ካብ ጉባኤ ወጺኦም።

ግደ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ካብ ተላዕለ፡ ኣቶ መስፍን ምስ ስርዓት ህግደፍ ብሓቂ ተባቲኹ ድዩ�"
ዝብል መስቀለኛ" ሕቶ" ንብዙሓት" ዘይወሓጥ" መልሲ" ምዃኑ፡" ባዕሉ" ኣቶ" መስፍን" ከይተረፈ"
ዝእመነሉ ኣምር እዩ። ወረግ ንዘቕረቦም ሰባት ቅሬትኡ"ኣብ"ልዕሊ"ውድቡ"ሰልፊ"ደሞክራሲ"
ህዝቢ ኤርትራ ክገልጽ እንከሎ፡ ” እዚኦም (ንሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ማለቱ’ዩ) ዝረብሑ 
ኣይኮኑን፡ ኣብዚ እዋን ካልእ ኣማራጭ ምውሳድ ምስቲ ኣብ ልዕለይ ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ 
ብምዝማድ፡ ትም ምባል ይሓይሽ ኢለ እንበር፡ እዚኦም ዝጠቕሙ ኣይኮኑን ” ይብል ነይሩ። 
እዚ ኣባህላ እዚ ባዕሉ ኣቶ መስፍን ብተቓወምቲ ኣብ ልዕሊኡ ማዕረ ክንደይ ጠርጠራ ከምዘሎ 
ንሱውን" እንተኾነ" ዘይስሕቶ"ምዃኑ"ዝእምት እዩ። በቲ ካልእ ድማ ኣብ ውሽጢ እዚ ሰልፊ 
ብሸነኽ"ኣባላት"ሰልፊ"ደሞክራሲ ዝቐርብ ዝነበረ ትዕዝብትታትን ቅሬታን"ቀንዲ"ቀላሲ" ባዕሉ፡"
ኣቶ መስፍን ሓጎስ እዩ ነይሩ ኣሎን። በአንጻሩ፡"ኣብ ጉባኤ ሰልፊ ካብ ምጅማሩ ክሳብ ምፍጻሙ"
ናይ ኣላዪ"ተራ"ብሒትዎ"ነይሩ። ክእለት ኣቶ መስፍን ሓጎስ ኣብ ጉባኤ ተራኢዩ እዩ። በዚ 
ምኽንያት" መብዝሕትኦም" ኣብ" ጉባኤ" ሰልፊ" ዝተሳተፉ፡" ኣባላት" ሰልፊ" ህዝቢ" ነበርን ሰልፊ 
ደሞክራሲ ነበርን” እዚ ጉባኤ እዚ ከይተበተን ምውጽኡ፡ ሳላ መስፍን እዩ ” ክብሉ ምስክርነቶም 
ይህቡ ኣለዉ።"ከም ውጽኢቱን ጻምኡን ድማ ካልኣይ ዝለዓለ ቁጽሪ ድምጺ ዘምጸአ"መስፍን"
ሓጎስ እዩ። እቲ ደርቕ ሓቂ ግን ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ክትሓዊ ድዩ ክትርመስ ወሳኒ 
ግደ ዝዓተረ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ምዃኑ"ተጋሂዱ’ዩ። 



ኣቶ መስፍን ሓጎስ ከምቲ ብዙሓት ዝብልዎ ብጽልግልግ ዝበለ ታሪኽ"ዝተኸበ"ባእታ"ኣይኮነን።"
ንመስፍን ብዝምልከት እንተወሓደ ክልተ ጽቡቕ ተረኽቦታት"ክዝከር ይከኣል፡

 ኣቶ መስፍን ሓጎስ ምኒስተር ምክልኻል እንከሎ፡ ናይ ስዉእ"ኣብራሃም"ተወልደ"ሬሳ፡"
ካብታ ኣብ ልዕሊኡ ተወጢሓቶ ዝነበረት ገዛ ኣውጺኡ ናብ መቓብር ሓርበኛታት"
ክቕበር የምጽኦሞ፡ ቅድሚ ዳግመ ምቕባሩ፡ ካብ ላዕለዋይ ኣዛዚኡ ፍቓድ ምርካብ 
ኣገዳስነቱ ብምርኣይ ንኣቶ ኢሳይያስ እዚ ጉዳይ ምስ ገለጸሉ፡ ” ፕረስደንት"ሃገር"ድማ"
ብነድሪ ምስ ገሰጾ፡ ኣቶ መስፍን ትእዛዝ ምምእዛዝ ኣገዳስነቱ ስለ ዘይሰሓተ፡ ሬሳ"
ስዉእ" ኣብራሃም" ተወልደ" ናብ" ካልእ" ቦታ" ºንሱን" ኢሳይያስን" ጥራይ" ዝፈልጥዎ»
ዳግማይ ክቕበር ተገይሩ። እዚ ፈተነ’ዚ ወላኳ ኣይተዓወት እንበር፡ ሰናይ ፈተነ ናይ 
ኣቶ መስፍን ክቁጸር ይከኣል ይኸውን ። እቲ ካልኣይ ሰናይ ተግባር ኣቶ መስፍን 
ድማ

 ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሳላ ግደ ኣቶ መስፍን እንበር ካብ ምብትታን 
ኣይምደሓነን።

እቲ ዓቢን በዳሂን"ሕቶ"ግን፡ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዘተኣማምን መንገዲ ሓድነቱ 
ኣደልዲሉ ድዩ ወጺኡስ፡ ወይስ ቁስልታቱ ዓባቢጡ"እዩ"ዝቅጽል"ዘሎYY"እቲ"ሓቂ"መጻኢ"ግዜ"
ከብርሆ"እዩ።"

ካብ ኣማኑኤል ካሕሳይ  


