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ታሪኻዊት ሱድሓ ዔላ ኣብ ቁልፎም ጌሮማ ካብ ዝጓዓዙ ዘለው መሰራታት ሓደ፡ 

ገዲም ክቡር ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ። 

 

 

 

ክቡር ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ካብ  

ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ተሰጒጎም። 

 

ኖቨምበር 23፡ 2016 

ግንባርቶሮንቶ.ኮም 

 

ዜና 

ኣባል ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ገዲም ተጋዳላይ ክቡር ተጋዳላይ 

መስፍን ሓጎስ፡ ካብ ውድብ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ተሰጒጎም። 

 

ስሞም ክዕቆብ ዝሓተቱኒ፡ ርጡብ ኣቐባል ሓባሬታ ከምዝገለጹለይ፡ መሪሕነት 

ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ህጹጽ ኣኼባ ናይ መሪሕነት ብምጽዋዕ፡ ኣብ 
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ልዕሊ ኣባል ተጋ/ መስፍን ሓጎስ ዘተ ድሕሪ ምክያድ፡ ንተጋ/ መስፍን ሓጎስ 

ካብቲ ውድብ ከምዝሰጎጉዎ ይሕበር። 

 

ምስጓግ መስፍን ሓጎስ፡ ንሱ ኣብቲ ውድብ ይሰርሑ ከምዘይነበረ፡ ላዕለዋይ 

መሪሕነት ሰ. ደ. ህ. ኤ. ድሕሪ ምግምጋሙ ዝተወስደ ስጉምቲዩ፡ ክብሉ እቶም 

ኣቐባል ርጡብ ሓበሬታ፡ ገሊጾሙለይ ኣለዉ።  ብተወሰኺ ኣቐባል ርጡብ፡ 

መስፍን ሓጎስ ኣቐድም ኣቢሉ ካብ ማእከላይ ሽማግለ ናይ ሰልፊ ደሞክራሲ 

ህዝቢ ኤርትራ ብፍቓዱ ወሪዱ ከምዝነበረ ድሕሪ ምግላጽ፡ መሪሕነት ሰልፊ 

ደሞክራሲ ንመስፍን ሓጎስ ክሰጎ፡ ተደራቢ ምኽኒያት ከምዝኾነ ገሊጾሙለይ። 

 

ተጋ/ መስፍን፡ ኣብ ጁላይ 30፡ 2015፡ ኣብ ወይስባደን፡ ጀርመን ኣብ ዝተገብረ 

ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ናይ ሰ. ደ. ህ. ኤ.፡ ኣባል ማእከላይ መሪሕነት ኮይኖም 

ተመሪጾም ነበሩ።   ይኹን ደኣምበሪ፡ ተጋ/ መስፍን ካብዚ ጽፍሒ ብፍቕዶም 

ወሪዶም፡ ኣብቲ ውድብ ከም ኮለይ ኮይኖም ኢዮም ክጓዓዙ ዝጸንሑ። 

 

 

 

       
 

ኣብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ካብ ዝተመርጹ ሓደሽቲ ኣባላት መሪሕነት ሰ. ደ. ህ. ኤ.። 

ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ተጋ/ መስፍን ሓጎስ ተመልከቱ።  (ቀይሕ ኲናት) 
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ስጉምቲ መሪሕነት ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ምስ  ፎሮ 12፡  ክንዲ 

ቅንጣብ ይኹን፡ ምንም ምትእስሳር ከምዘይብሉ እቶም ኣቐባል ርጡብ፡ 

ብዘየማትእ  ኣርጢቦሙለይ ከምዘለዉ  እሕብር። 

 

ኣብ ሰውሪ ዝርከብ ፎሮ 12፡ ኣባል ሓለዋ ሰውራ ነበርን . . . . . እንዳ 72 (KGB 

ናይ ኢሳያስ) ነበርን . . . . . ኣባል ሕቡእ ሰልፊ ናይ ኢሳያስ (ህዝባዊ ሰውራዊ 

ሰልፊ ኤርትራ) ነበርን፡ ካብ መፋርቕ 2016 ኣትሒዙ፡ ኣብ ሓለዋ ሰውራ 

ዝፍጸሙ ዝነበሩ ምስጢራዊ ጃምላዊ ቅትለታትን ሓያሎ ጉዳት ናይ ኢሳያስን 

ንቓልዕ ዘውጽአ ናይ ኤርትራ ዲፕ ስሮት (Deep Throat) ኢዩ። 

 

ዲፕ ስሮት፡ ኣብ 70ታት፡ ኣብ ኣሜሪካ፡ ኣብ ግዜ ዋተርገይት ስካንዳል፡ ብዙሕ 

ምጥርጣራትን ምድንጋራትን፡ መን ኮን ይኸውን? ዘብሉ ናይ ስለያዊ 

ሓበሬታታት ደልሃመት፡ ኣብ ህዝብን ኣብ ሚድያን  ኣውሪዱ ዝነበረ ሲክረት 

ሰብ'ዩ።  

 

ገምጋምና  

ፎሮ 12፡ ብመጀመርታ ኣውጽእዎም ነቶም ምሳኻትኩም ዘለዉ ሃሱሳት፡  

ቅድሚ ንሕና ዘሎና ስለያዊ ሓበሬታታት ምዝርጋሕና፡ ዝብሉ ዘረባታት ኣብ 

ዝተፈላለዩ መኣዲታት ፓልቶክ  ከስምዕ ጸኒሑ ኢዩ።  ምስዚ ቀራን ዘረባ ፎር 

12፡ ተጋ/ መስፍን ሓጎስ ይኹኑ ስጉምቲ መሪሕነት ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ 

ኤርትራ ምንም ምትእሳስር የብሎምን። 

 

ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ሓደ ካብቶም ተሪፎም ዘለዉ ሒደት 

ዱልዱላት ናይ ተቓውሞ ውድባት ኤርትራ ኢዩ። ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ 

ኤርትራ፡ ኣውራ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፡ ሰውራዊ ባይቶ ዝዓምበበ፡ 

ድሕሪ ተ. ሓ. ኤ. ምድሪ ሱዳን ምእታዋ፡ ካብ ተመክሮታት ኮረኮነ ታህዳይ 

ኣትሒዙ ክሳብ ሕጂ ነዊሕ ናይ ቃልሲ ታሪኽን ተመክሮን ዘለዎ ገዲም 

ውድብ'ዩ።  ከም ውድብ መጠን ጌና ክሳብ ሕጂ ዱልዱል ህላውነት ዘለዎን 

ኣድማዒ ተቓውሞ ኣንጻር ዲክታቲሪያዊ ስርዓት ናይ ኣስመራ ዘሰላስልን ዘሎ 

ውድብ'ዩ። 

 

ኣብዚ ረጊጽናዮ ዘሎና መዋእለ ሰንኮፍ፡ ህላውነቱ ንዓመታት ኣስሪሩ፡ 

ውዳቢኡ ኣደልዲሉ ክጓዓዝ ዝበቅዐ ውድብ ንምርካብ፡ ቀሊል ከምዘይኮነ 

ኩላትና ንፈልጦ ወድዒ'ዩ።  ከም ሰልፊ ደሞክራሲ ዝኣመሰለ ጥንኩር ውድብ፡ 

ብዘይ ብሱል መሪሕነት ከቶ ክቐውም ከምዘይክእል ኩልና ንፈልጦ መጎታዊ 

ምዕባሌ'ዩ።  እምበኣርከስ ውሳኔ መሪሕነት ሰልፊ ደሞክራሲ ኣብ ልዕሊ ተጋ/ 

መስፍን፡ ብፓልቶካዊ ንፋሳት ክጽሎ ከምዘይክእል ርዱእ ነገር'ዩ። 
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ሰንሰለት ታሪኽ 

ታሪኽ ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ከም ታሪኽ ናይ ሰልፊ ደሞክራሲ ነዊሕ ናይ 

ቃልሲ ጉዕዞን ናይ ታሪኽ ተመክሮን ኢዩ።  ካብ ማራቶናዊ ታሪኾም፡ እዞም 

ዝስዕቡ ፍላሻት ከቕረበልኩም እፈቱ። 

 

 - መስፍን፡ ኣብ 1966 ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፡ ክጋደሉ ካብ ቤቶም 

ወጹ። 

  

- ተጋ/ መስፍን፡ ሓደ ካብቶም ኣብ መጨረሻ 60ታት፡ ካብ ተጋድሎ ሓርነት 

ኤርትራ ዝተፈንጨሉ ብርክት ዝበሉ ተጋደልቲ ነበሩ። 

 

- ኣብ ጁን፡ 1970፡ ኣብ ሱድሓ ዔላ፡ ደንካሊያ ጉባኤ ናይ 70ታት ፊተውራርያን 

ተጌሩ ነበረ።  ኣብዚ ጉባኤ፡ ሰለስተ ኣካላት ገድሊ ተሳተፉ።  ንሶም፡ 1. እቶም 

ካብ ዓደን (የመን) ብመርከብ ቀይሕ ባሕሪ ሰጊሮም ደንካሊያ ዝረገጹ 

ተጋደልቲ . . . . . 2. እቶም ሰምሃራውያን ወይም ደቂ ሰምሃር ዝኾኑ ተጋደልቲ 

. . . . . 3. መራሒ ክቡር ስዉእ ዑስማን ሳልሕ ሳበ ነበሩ።  ኣብ ትሕቲ ሳበ፡ 

እዞም ቆረጽቲ ባሕርን ሰምሃራዉያንን ሰሚሮም፡ ህቡባዊ ሓርነት ግንባር 

ወይም Popular Liberation Front (PLF) ዝተባህለ ሓድሽ ወድብ መሰረቱ።  

ተጋ/ መስፍን፡ ታሪኻዊት ሱድሓ ዔላ ኣብ ቁልፎም ጌሮማ ካብ ዝጓዓዙ ዘለው 

መሰራታት፡ ሓደ ኢዮም። 

 

- ተጋ/  መስፍን፡ ኣብቲ ኣብ 23-31 ጃንዋሪ፡ 1977፡ ኣብ ፋሕ፡ ሳሕል ዝተገብረ 

ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ፡ ኣባል ፖሊት ቢሮ 

ኮይኖም ተመርጹ። 

ኣባል ፖሊት ቢሮ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ 

ተጋ/ መስፍን ሓጎስ ተመልከቱ።  (ቀይሕ ኲናት) 
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- ድሕሪ 1ይ ውድባዊ ጉባኤ፡ ዓመጸኛ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ንተጋ/ መስፍን ናይ 

ፖሊት ቢሮ መዝነቶም ነጢቑ፡ ንዓመታት ኣደስኪልዎም ነበረ። 

 

- ኣብ 1987፡ ኣብ ዓራግ፡ ሳሕል ናይቲ ሕቡእ ሰልፊ (ህዝባዊ ሰውራዊ ሰልፊ 

ኤርትራ)፡ ካልኣይ  ጉባኤ ናይ ሰልፊ፡ ብስቱር ተጌሩ ነበረ።  ዕላማ ናይዚ 

ስቱር ሰልፋዊ ጉባኤ፡ ነቲ ጌና ኣብ ምቅርራባት ዘሎ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ 

ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ፡ ኣቐዲምካ ተዳሊኻሉ ንምጽናሕ ነበረ።  

ኣብዚ ሰልፋዊ ጉባኤ፡ ብመሰረት ኢሳያስ ሓንጺጽዎ ዝጸንሐ ቅዲ፡ ሕቡእ 

ሰልፊ መሪሕነቱ መርጸ።  ኢሳያስ፡ ኣቦ ወንበር ሕቡእ ሰልፊ ኮይኑ ድማኒ 

ነብሱ ንነብሱ ኣብኡ ከምዝምረጽ ኣግበረ። 

 

ቀጺሎም፡ ሕቡእ ሰልፈኛታት፡ ኣብቲ ጌና ክምረጽ ዝሕሰብ ዘሎ ናይ "ሓሶት 

ማእከላይ ሽማግለ"፡ መነ መን? ክምረጹ ከምዘለዎም ዘተዩ።  ኣብቲ ጉባኤ፡ 

ጉዳይ መስፍን ሓጎስን ዘደስከሎ ምኽኒያትን ከም ነጥቢ ተላዒሉ ነበረ። 

መስፍን ሓጎስ ኣብቲ ናይ "ሓሶት ማእከላይ ሽማግለ" ክመረጽ የብሉን ዝብሉ፡ 

. . . . . ኣይፋሉን ይመረጽ'ባ ዝብሉ ኮይኖም፡ ሕቡእ ሰልፈኛታት ኣብ ክልተ 

ተኸፊሎም፡ ጫቝ ጫቝ ምባል ከብዝሑ ጀመሩ። 

 

ፈላጭ ኮራጭ ኢስያስ፡ "መስፍን ሓጎስ እንተዘይተመሪጹስ፡ መን ድኣ 

ክምረጽ?" በሎም ንሰልፈኛታት።  መስፍን፡ ንሶም ብኣካል ኣብ ዘይብሉ 

ዓውዲ፡ ኢሳያስ ንመስፍን እንደገና ካብ ሞት ኣተንስኦም።  ተጋ/ መስፍን፡ 

ኣባል ሕቡእ ሰልፊ ኣይነበሩን። 

 

ብቋንቋ ህዝባዊ ሰውራዊ ሰልፊ ኤርትራ፡ እቲ ናይ "ሓቂ ማእከላይ ሽማግለ"፡ 

እቲ ካብቲ ሕብእ ሰልፊ ዝምረጽ ሕቡእ ማእከላይ ሽማግለ ማለት ኢዩ። እቲ 

ናይ ሓሶት ማእከላይ ሽማግለ ከኣኒ እቲ ካብ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር 

ሓርነት ኤርትራ ዝምረጽ ማእከላይ ሽማግለ ማለት ኢዩ። 

 

- ካልኣይን  ሓድነታውን ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ተጋድሎ 

ሓርነት ኤርትራ (ማእከላይ መሪሕነት)ን፡ እግሪ እግሪ ጉባኤ ሕቡእ ሰልፊ 

ተኸቲሉ፡ ኣብ 12-19 ማርች፡ 1987፡ ኣብ ኦሮታ፡ ሳሕል ተገብረ። 

 

9 ኣባላት ፖሊት ቢሮ . . . . . 71 ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ . . . .  7 ቅያር 

ኣባላት ተመርጹ።  ተጋ/ መስፍን ሓጎስ፡ ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ኮይኖም 

ተመርጹ።  ኮይኑ ግን ፈላጭ ቆራጭ፡ ንተጋ/ መስፍን ካብ ፖሊት ቢሮ 

ሓኸኾም። 
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- ድሕሪ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ፡ ተጋ/ መስፍን እንደገና ናብ ጽፍሒ ተሰቕሉ።  

ኣዛዚ ኮር ኮይኖም ንሰርዊት ክመርሑ ጀመሩ። 

 

- ተጋ/ መስፍን፡ ኣብ ማርች፡ 1998፡ ኣብ መድምሳስ ናደው እዚን ምሕራር 

ኣፍዓበትን፡ ካብቶም ዕዙዙ ተራ ዝተጻወቱ ኣዛዝቲ ኮራት ነበሩ። 

 

- ኣብ መይ፡ 1991፡ ቀቅድሚ 2ይ ኣብዮታዊ ሰራዊት ደርግ፡ ካብ መላእ 

ኤርትራ ተሓግሒጉ ምውጻእ፡ ኣብ ግንባር ደቀምሓረ፡ እቲ ወሳኒ መጥቃዕቲ 

ክፍጸም ከሎ፡ ተጋ/ መስፍን ሓደ ካብቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዘወሃህዱ ዝነበሩ 

ኣዘዝቲ ኮራት ነበሩ። 

 

- ድሕሪ ነጻነት፡ ተጋ/ መስፍን ናይ ምክልኻል ሚኒስተርን ኣማሓዳሪ ደቡብን   

ኮይኖም ኣገልገሉ። 

 

- መይ 20፡ 1993፡ ኣባርቕ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር፡ ኣብቲ "ኣድማ ናይ 

ተጋደልቲ" ዝፍለጥ፡ ንኢሳያስ ብዃሌቱ ኣንጠልጢሎም፡ ቁልፊ ስልጣን ካብ 

ኢዱ ዝመንጠሉላ ታሪኻዊት መዓልቲ ነበረት። በርቃዊ ስርሒት ተገደልቲ 

ኣብ ድሮ ምጅማር ረፈረንዱም ስለዝነበረ ልቢ ኣዕብዮም፡ ቁልፊ ስልጣን 

ንኢሳያስ መለስሉ። በዚ ዝቐርሓነ ኢስያስ፡ ብተብተብ ኣብ ፈብሩዋሪ፡ 1994፡ 

ኣብ ናቕፋ ሳልሳይ ወድባዊ ጉባኤ ኣካየደ።  ኣብዚ ናይ ቂምታ ጉባኤ፡ ህዝባዊ 

ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከም ውድብ መጠን ካብ ካርታ ተሓኺኹ ሓድሽ 

ውድብ ህዝባዊ ግንባር ንፍትሕን ደሞክራስን ወይም People�s Front for 

Democracy and Justice (PFDJ) ተፈጥረ። 

 

እቲ ካብ ብርኪ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተወሊዱ ዝዓበየ ሕቡእ ሰልፊ 

(ህዝባዊ ሰውራዊ ሰልፊ ኤርትራ)'ውን ብዕሊ ተሓከ።  ኢሳያስ፡ ብምስጢር፡ 

ሓድሽ ሕቡእ ሰልፊ፡ ኤርትራዊ ማሕበርነታዊ ሰልፊ (ኤ. ማ. ሰ.) ዝተባህለ 

ኣቖመ። 

 

- ኣብዚ ናይ ቂምታ ጉባኤ፡ ኣብ ቮት፡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንተጋ/ መስፍን ሓጎስ፡ 

ብሓንቲ ቮት ብቻ ስዒርዎ፡ ዝብል ዘይዕላዊ ዘረባ ይስማዕ።  

 

- ኣብ መይ 2001፡ 15 ሰበ ስልጣናት መንግስቲ ኤርትራ ንዘይሕጋዊ ኣካይዳ 

ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምቅዋም፡ 15 ፌርማታት ዝፈረምሉ፡ ክፉት ደብዳቤ ናይ 

ተቓውሞ ንህዝቢ ዘርግሑ። ተጋ/ መስፍን፡ ሓደ ካብቶም ፌርማኦም ኣብቲ 

ደብዳቤ ዘቐመጡ፡ በዓል ስልጣን ነበሩ። 
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- ኣብ ሰፕተምበር 18፡ 2001 እቶም 15 ንኢሳያስ ዝተቓወሙ ሰበ ስልጣናት 

መንግስቲ ኤርትራ። ብኢሳያሳ ኣፈወቂ ተኣስሩ። ኣብቲ ግዜ፡ ተጋ/ መስፍን 

ንሕክምና ንወጻኢ ወጺኦም ነበሩ። 

 

- ተጋ/ መስፍን፡ ካብ 2001 ጀሚሮም፡ ኣብ ደገ ተቓዋማይ ንዲክታቲሪያዊ 

ስርዓት ኣስመራ ብምዃን ክቃለሱ ዝጸንሑን ዘለዉን ኢዮም። 

 

- ኣብ 2004፡ ተጋ/ መስፍን፡ ኣብ ዳይስፖራ፡ ንደሞክራሲያዊ ሰልፊ ኤርትራ 

ዝተባህለ ናይ ተቓውሞ ወድብ ካብ ዝመሰርቱ ሓደ ነበሩ።  ተጋ/ መስፍን፡ 

ናይቲ ውድብ ኣቦ ወንበር ኮይኖም ተመርጹ። 

 

- ኣብ ኣፕሪል 9፡ 2009፡ ተጋ/ መስፍን ብፍቓዶም ካብ ኣቦ ወንበርነት ናይ 

ደሞክራሲያዊ ሰልፊ ኤርትራ ወረዱ።  መተካእትኦም፡ ኣቶ ተስፋሚኪኤል 

የውሃንስ ተመርጹ። 

 

-  ኣብ ጀንዋሪ 1፡ 2010 ብመንገዲ መስመሪ ቀዳማይ ጉባኤ፡ ሰለስተ ውድባት 

ማለት 1. Eritrean Peoples Party (EPP) ናይ ቀደም ስሙ ተጋድሎ ሓርነት 

ኤርትር፡ ሰውራዊ ባይቶ . . . . . 2. Eritrean Democratic Party (EDP) . . . . . . .  

3. Eritrean People�s Movement (EPM) ኣብ ሓደ ሰመሩ። ሓድሽ ውድብ 

ድማኒ ተፈጥረ። ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ Eritrean People�s 

Democratic Party (EPDP) ተባሂሉ ተጽውዐ። 

 

ሓደ ካብዞም ዝሰመሩ ሰለስተ ውድባት፡ ናይ  ተጋ/ መስፍን ማለት EDP  

ነበረ። 

 

- ኣብ ኦጉስትን ኣብ ጁላይን 2015፡ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ 

ጎንደር፡ ኢትዮጵያን ኣብ ወይስባደን፡ ጀርመንን ጽምዲ ዝኾኑ ካልኣይ 

ውድባዊ ጉባኤታት ገበሩ።  ሓድሽ መሪሕነት ተመርጸ። 

 

9ተ ኣባላት ፈጻሚት ሽማግለ . . . . . 24 ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ . . . . . 4ተ 

ተጠባበቕቲ ተመርጹ። 

 

- ተጋ/ መስፍን፡ ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ኮይኖም ተመርጹ። 

 

- ኖቨምበር 23፡ 2016፡ ተጋ/ መስፍን ካብ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ 

ተሰጉ። 
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ሃይለ መንገሻ ዑቕበ 

 

ናይ ውድባት ኤርትራ ጉዳያት ተማራማሪ 

ቶሮንቶ፡ ኦንታሪዮ፡ ካናዳ 

 

 

 

Links 

 

http://www.assabnaturalport.org/COMMEMORATION 20TH LIBEARTION DAY 2011 
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