ከልቢስ መን ኢኻ ስምካ እንተበልዎ
ስመይ ሓጂ ኢብራሂም ኢዩ ብታሕቲ ታሕቲ ግን ከልቢ ኢሎም ክሓምዩኒ
ይሰምዕ በለ ይበሃል።
ከላእ ትኽፈቶ ንቶጎርባ-ኮም ኣጋጣሚ ክፍት ኣቢለ ንታኣሕቲ ገጸይ እንተወረድኩስ
ንከርከባታት ዶ ወይስ ንጭዋነት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብሃይለ መንገሻ ዑቅበ ዝ
ቀረበ ጽሑፍ ኣንቢበ።
ጽሑፍ ኣቶ ሃይለ መንገሻ ኣብቲ መእተዊኡ ከምዚ ዝስዕብ በለ።
"ካብ ኢፒዲፒ ዝተፈንጨለ ውድብ ብዕሊ ከም ዝተመስረተን ግዝያዊ መሪሕነት ከም
ዝመረጸን ኣብቲ ኣብ መስከረም.ኔት ዝወጸ ምግለጺ ተሓቢሩ ነበረ "
በለ እሞ ያኢ ነቶም ኣባላት ፈጻሚት ሽማግለ ሰዲህኤ ህዝቢ ከም ዘይፈልጦም
ኣስማቶምን ስእሎምን ዘርጊሑ።
ኣቶ ሃይለ መንገሻ ብኣበሃህልኡ ቅድሚ እቲ ብኣዋጅ ብዕሊ ተፈንጭሉ
ዝበሎ ውድብ ሰዲህኤ ብሓባር እንከሎ ብኸምይ ዝበለ ኩነታትን ሃለዋትን ከምዝሓለፈ
ዋላ ንቃልዓለም ክስማዕ ዝኽእል ነገር ከየብረሀ
ነቲ ሓደ ሸነኽ ጥራይ ተፈንተፈንጪሉ ክብል ገሊጹ።
ቅድሚቲ ተፈንጪሉ ክብል ዝገለጾ ምቓም ግዝያዊ መሪሕነት ሰዲህኤ
ናይ ሓባር መሪሕነት ነበር ማ/ባይቶ ብኣዋጅ ንመሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ
ኣመልኪቱ እተውጽኦ ዘላ መግለጺታት ንሰዲህኤ ኮነ ንትካላቱ ኣይምልከትን ኢዩ ዝብ
ል ዘስደም ኣዋጅ ከ ምስ ምንታይ ኢዩ ክቁጸር ዝብል ሕቶ ናብ ኣቶ ሃይለ መንገሻ ምስ
ዝቀርብ እንታይ ኮን ምመለሰ? ብርግጽ ኣቶ ሃይለ መንገሻ
ምስጋግ ክብል እንተኾይኑ ዝስጎጉ ኣባላት ምኽንያት መስጎጊኦም
ክንጸርን ስዒቡ ድማ ብኡ መሰረት ናይ ምስጋግ ብይን ከውህብ ዘኽኣለ
ኣብ ሕጊ ሰዲህኤ ዝሰፈረ ሕጋዊ መንቀሊ ኸ ክበርህ ኣይግባእን ዶ? ክበሃሎ ውሁብ ምኻኑ
ስለዝፈጥ ሓቅነት ከየነጸረ ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ሓደ ሓያል ተንታኒ
ብዛዕባ ብልሽውና ዓንቀጽ 4-5-5 ብምጥቃስ ምስ
ተማጎቶም ዝህብዎ መልሲ ሓርቢትዎም ብዛዕባ ደረጃ ትምህርቱን ውልቁን
ኣመልኪቶም ብምጽራፍ ሱቅ ከብልዎ ዝፈተኑ
ኣቶ መንገሻ ውን ራዛ ናይ ኣቡኡ ሓዛ ኪይንዎ ነገሩ ካብ መፈላለዪ ኣጀንዳታት ወጻኢ
ደሮና ክገብር ፈቲኑ። ኣቶ ሃይለ መንገሻ በቲ

ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ደሮና ኣየብቀዐን ሓቅታት ንምሽፋን ደጊሙ ከምዚ ዝስዕብ ደኣ
ወሰኸ።
" ግንባር ቶሮንቶ-ኮም ኣብ ጁን 2017 ኣቶ መስፍን ሓጎስን ኣኻዓታቱን ኣብ
ሮችስተር ኒዮርክ ንኢፕዲፒ ንምጉዝዛይ ሮቸስተር ኣይኤንሲ ዝተባህለ ትካል ሓቢሩ ነበረ
በለ። ቀጺሉ ሮቸስተር ከይዱ ከይዱ ናይ መጨረሻ ጎሉ ካብ ኢፒዲፒ ተፈንጪልካ
ካልእ ውድብ ምምስራት ምኻኑ ናይ ግንባር ኣቀባሊ ምስጢር
ዲፕስሮት ሓቢሩ ከምዝነበረ ተዘክሮ ናይ ትማሊ ኢዩ ብማለት ዲፕስሮት ዝኣተዎ
እስኮመሳ ኣማን ብኣማን ግህዶ ኮይኑ" በለ።
እዚ ብሂል ኣቶ ሃይለ መንገሻ ብጣዕሚ ዘገርም ኢዩ። ኣባላት ሰዲህኤ ሰልፎም ድሕሪ
ቲ ብደረጃ ሓድነት ዝልለ ናይ ምምስራቱ ተረኽቦ ብከመይ ዝበለ ሂወት ከም
ዝሓለፈ ዘይፈልጡ ኮይኖምሲ ካብ
ዝቀበረስ ዘላቀሰ ከም ዝበሃል ምስላ ኣቦታት ያኢ ሮቸስተር ኣይንሲዶ ዲፕስሮትዶ ብ
ማለት ቀደም ብዝኣረገ
ንዓላ ገጹ ከይዱ ተፈንጪሉ ንዑበል ገጹ ሓኪሉ ብዝዓይነቱ ናይ ሰብዓታት ቃንቃ ድ
ሑር ናይ ቃልስና ፖሊቲካዊ ሕማም
ዝጽሕትርን ነቲ ኣሉታዊ ተመኩሮ ገዲፍና ንቅድሚት ንጠምት ዝብል ሰዲህኤ ክምስረ
ት ከሎ ድሕሪት ኣብ ዝገደፎም ምዕራፋት ዳግም ምሕምባስ ስለዝኾነን
ትሕቲ ደረጃ ንቅሓት ኣባላት ሰዲህኤ ኢዩ ኢልካ ጥራይ ምሕላፉ እኹል ኢዩ።
ኣቶ ሃይለ መገሻ ቀጺሉ " ካብ ኢፒዲፒ ዝተፈንጨሉ ኣብ ዘውጽእዎ መግለጺ
ንክውንነታዊ ዓይኒ ገዲፎም ንመሪሕነት ኢፒዲፒ
ዝኣተዎ ውዑል ሓድነት ጠሊሙ ውሑዳት ደገፍቱ
ኣኸቲሉ ሰልፊ ገዲፉ ከም ዝኸደ ይገልጹ ሰይኮታ ቅጭን ፖሎቲካ ብጣዕሚ ዘገም ኢዩ"
በለ።
እዚ ብሂል ኣቶ ሃይለ መንገሻ ሓደ ሰብ ንዘየገርም
ነገር ከም ዘገረሞ ኣምሲሉ ክገልጽ ከሎ ብኣቦታት ዝበሃል ምስላ የዘኻክረካ።
"ዘይገርም ዝገረሞ ጉዳዩ ናብ ገራሚ ሂበዮ ገራሚ ንባዕሉ ደኣ ገረሞ"
ይብሉ። ንኣቶ መንገሻ ዝብሎ እንተ ሃሊዩ። ሓድነት ምጥላም ማለት ነቲ ምሳኻ ክሓብር
ዝገበሩ ዝርዝር ስምምዓት ኣፍሪስካ ናብቲ ቅድሚ ሓድነት ዝነበርካዮ ክውንነት
ምምላስ ማለት ኢዩ ዘስማዕ። ነዚ ሰጊርካ ንርኡይ ብልሽውና ምክልኻል
ኣብ ጉዳይ ሰልፎም ናይ ሰልፎም ሕጊ ንዘፍቅደሎ መሰል ተጠቂሞም
ርኢቶኦም ንዝህቡ ኣባላት ምስጋግ ደኣኸ ንኹሉ ኣካላት ሓድነት ምፍራስዶ ኣይኮነን?

ብርግጽ ካብ ኣቶ መንገሻ እትጽበዮ መልሲ ብዘይካ ካብ ዋና ጉዳይ ርሕቅካ
ውልቀ ጠቀስ ጸርፍታት ምስንዛር ኣእንተዘይኮይኑ ካልእ ኣይትጽበን ኢኻ ኣጀንዳ ዘይብሉ
ዝነደየ መጋታይ ከኣ ከምኡዩ ዝገብር። መንገሻ ኸኣ ከምኡዩ ገሩ።
ኣቶ ሃይለ መንገሻ ቀጺሉ "ተፈንጨልቲ ንኢፒዲፒ ኣብቲ ሰዲህኤ
ዝብል ስም ክቆራቆስዎ ንዕዘብ። ህዝቢ ንኢፒዲፒ ብስም ኣይኮነን ዝመዝኖም
እንታይደኣኒ ብመትከሎም ብዕላሞኦም ብትግሃቶም ብተግባሮም
ብውርዝኖኦም ንዓኹምውን
ከምኡ። ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ተግባር ዘይኮነስ ኣብ ስም ዝቆራቆስ ደረቀኛ ውድብ ከይተ
መዝነ ምዙን ኢዩ ኣቶ ሃይለ
ቀጺሉ ከምቲ ኣጋፋሪ ዶ/ር ገብረ ወርትግ ኢፒዲፒ ናይ ክልተ በበይኖም ተመኩሮታትዩ
ማለቱ ናይ ህግሓኤን ተሓኤን ተመኩሮታትዩ ኣይፋልካን ኣይብሎን
ዶ/ር ገብረ ኣነ ግን ኢፑልፒዲፒ
ንህግሓኤ ዝተቀበለ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኢዩ ቢለ ይኣምን። ሰሪሩ ዘሎ ናይ መጨ
ረሻ ሓድጊ ተሓኤ ስለዝኾነ ድማኒ ኢፒዲፒ ከይተበታተነ ኣበርትዐ ክቃለስ
ናተይ ሓላፍነትዩ" ኢሉ ደምደመ።
ኣቶ መንገሻ ነዚ ብሂካ ብዝምልከት ብርግጽ ህዝቢ ንኢፒዲፒ
ብስም ኣይኮነን ዝፈልጦም ማለትካ ነቶም ውሑዳት ብኣጻብዕቲ ጽቁጸሩ ንነብሶም ከም
ናይ ኢፒዲፒ ገበርትን ሓደግትን ዝፈልጡ ማልትካ እንተኾይኑ ኢፒዲፒ
ዝበሃል ንሳቶም ከምዘይኮኑ ከነጽረልካ ይፈቱ። ኢፒዲፒ ማለት
ዲሞክራስያዊ መትከላትን ዕላማን ሕግታትን ነቲ መትከላትን ዕላማን ንምዕዋት
በቲ ሕግታት ተቀይዶም ዝሰርሑ ኣባላትን ዘጠቃለለ ምኻኑ ክበርሃልካ ይፈቱ
። እዞም ህዝቢ ንኢፒዲፒ ብስም ኣይኮነን ዝፈልጦም ዝበልካዮም እንታይደኣ
ብውርዝኖኦም ብማለት እሞ ዘምልከቶም ስም ክትዕድሎ ዝፈተንካ ይውሓዱ ይብዝሑ
ብዘየገድስ ግብሮም ብልሽውና ልክዕ ከምኦም ማዕረ መሰል ንዘለዎም ኣባላት ሰልፊ
ዝሰጉ ብጻዕርን ኣበርክቶን ኩሎም ኣባላት ሰልፊ
ንዝተኣከበ ገንዘብን ንብረትን ዝዝርፉ ብዘይ
ሕጋዊ መወከሲ ንከምኦም ኣባላት ኣይትምልከቱናን ኢኹም
ዝብሉ ኢፒዲፒ ኣይኮኑን። ስለዚ እቲ ኢፒዲፒ ዝብል ስም ኣይምልከቶምን ኢዩ።
ልክዕ ነቲ ግብሮም ዝገልጽ ስም ድለየሎም ኢኻ።
እንተ ብዛዕባ እቲ ኢፒዲፒ ንህዝባዊ ግንባር
ዝተቀበለ ተሓኤ ምኻኑ ኢየ ዝፈጥ ዝበልካዮ እንተኾይኑ። እዞም ሕጂ ብታሪኽ ተሓኤ
ክትዋጥየሎም እትርከብ ቅልጽም ዝጎደሎም ናይ ናይ ሕልና ዲክተተርስ

መራሕትኻ ኣብቲ እዋን ሕጽኖት ሓድነት ( honey moon of unity) ኢፒዲፒ
ናይ ተሓኤን ህግሓኤን ተመኩሮ ሰጊሩ ኣብ ሜዳ ኤርትራ
ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣበርክቶ ዝገበረ ዘደንቅ ሰልፊ ኢዩ ክብሉ ከለዉ ኣበይ ነርካ?
እዝጊ ይምሓርካ ዘብል ፖሊቲካዊ ሕማም ኢዩ።
እንተ ብዛዕባ እቲ እስማት ኣባላት ፈጻሚት ሽማግለ ሰዲህኤ ግዝያዊ መሪሕነት
ብምጥቃስ ያኢ ህዝቢ ዘይፈልጦም ኮይኑስ ስእሎም ውን ዝጠቃዕካሉ ተግባርካ እንተኾይኑ
ካልእስ ይትረፍ ካብ ኣለም ዮሃንስን ካብ ወልዱ ነጋስን ንላዕሊ ንጀብሃ ዝተቃለስካን
ጀብሃ ክትከውንን ብማንም ተኣር ኣይከኣከካን ኢዩ፡፡ ከዚ ናትካ ንዘይኮንካዮም ነገራት
ኣብ ሓደ እዋን ንኽሉም ክትከውን ምምሳል ኣመልኪቶም ብቃንቃ ትግረ
ክዋዘዩ ከለው "ከልቢስ መኒኻ ስምካ
እንተበልዎ ስመይ ሓጂ ኢብራሂም ኢዩ ብታሕቲ ታሕቲ ግን ከልቢ ኢሎም ክሓምዩኒ
ይሰምዕ ይብል" ኢሎም ይምስሉ። ናይ ኣቶ ሃይለ መንገሻ ንጀብሃን ንሰዱህኤን
ንበይኑ ከምዝብጽሕዎ ከምስል ምፍታኑ ከምቲ ናይ ትግረ
ምስላ ኣቦታት ዝበልዎ ኢዩ ነገሩ።
ዓብደቃድር ፈረጅ
ሱዳን

