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መንግስቱ ሃይለማርያም

ኢሳያስ ኣፈወርቂ

ክብሮም ግረነት

ናይ ደርግ ኣቦወንበር

ናይ ህግደፍ ኣቦወንበር

ምሉቕባሽ ናይ መስፍን ሓጎስ

“ጥቂቶች ወንበዴዎች
እንጂ፡ የሉም! ”

“ደጊም ብስም ወድባት
ምጥቛስ ገበን ኢዩ።”

“መሪሕነት ኢፒዲፕ
ነበር ኢዮም።”

ክብሮም ግረነት፡ ኣብ ጉብጥሽ ተሓቢኡ፡ ሰላሕታዊ እከይ
ተግባራት በብግዚኡ ንምድርባይ ቅልቅል ኣብ ምባል፡ ነቲ
ዕሉል ፎሮ-12፡ ብሞያነት ዝወዳደሮ ሰብ’ዩ።
እቲ ካልኣይ ጠባይ ናይ ክብሮም ግረነት፡ ነቲ ኣብ ክሊ ደምበ
ተቓውሞ ፎእ ዝተባህለ መስፍን ሓጎስ ሞትኩልሽ ብምባል፡
ንመስፍን ሓጎስ ከማላኽዖ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ላዕልን
ታሕትን ዝብል ሰብ’ዩ።
ክብሮም ግረነት፡ ዝተፈላለዩ ኣስማትን ፎርማት ናይ ግእዝ
ሶፍትወይርን እናቐያየረ፡ እናሻዕ “ጉዱስ ኤርትራዊ” ዝብል
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ጉልባብ ይጥቀም፡ ካልእሻዕ “ዓብደቃድር ፈረጅ፡ ካብ ሱዳን”
ኮይኑ ይቐርብ፡ ኣብ ፍሉይሻዕ ከኣኒ ነቲ ናይ ብሓቂ ስሙ፡
ክብሮም ግረነት ይጥቀም።
ሰላሕታ-ሓሜታ ክብሮም ግረነት፡ ጉልባባት ወይ ስሙ
እናተጠቕመ፡ በብእዋኑ ኣብ ውሽጢ ደምበ ተቓውሞ ኤፍ-1
ካብ ምድርባይ፡ ዓዲ ውዒሉ ኣይተረፈን። ካብቶም ንሱ
ዝደርበዮም ቦምባታት ኤፍ-1፡ እዞም ዝስዕቡ ክጥቀሱ
ይኽእሉ፡ “ሕሽክሹክ ኣብ ኣኸባታት ሰ.ዲ.ህ.ኤ.”. . . .
“ከልቢስ መን ኢኻ ስምካ እንተበልዎ ስመይ ሓጂ
ኢብራሂም ኢዩ በለ” . . . “መርሕነት ሰልፊ ህዝቢ ካብ
ዝኣተዎ ጉዑዞ ሓድነት 2010 ይሃድም”።
ኣንታ ምርኡይ ፎሮ-12፡ መን’ዩ ብሓቂ ካብ ዕላማ ሃዲሙ
ዘሎ? ተስፋይ ደጊጋ ዲዩ ሃዲሙ ዘሎ? . . . ፍስሃየ ሓጎስ
ዲዩ? . . . ደስበለ ካሕሳይ ዲዩ? . . . ኣስገደት ምሕረትኣብ
ዲያ? . . . ትኩእ ተስፋይ ዲዩ? . . . ተወልደ ገርዝጊሄር ዲዩ?
ብዙሓት ኣባላት ሰደህኤ ናይ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ
ምዘርዘርኩልካ ኔረ፡ የግዳስ ገጻት ኣይኣኽሉንን ኢዮም።
እዚኦም ኮኑ እቶም ካልኦት ኣባላት ሰደህኤ፡ ካብ ዕላማ
ዝሃድሙ ተቓለስቲ ኣይኮኑን። ሃዲምካ ዘሎኻ ንስኻ ኢኻ።
ካብ ተቓለስቲ ሃዲምካ፡ ኣብ ስቱር ከተማ ናይ ኣሜሪካ
ተሓቢእካ በብእዋኑ ኤፍ-1 ክትድርቢ ዝጸናሕካ ንስኻ ኢኻ።
ጀጋኑ ኣባላት ሰደህኤ፡ ማስኬራ ፍጹም ኣይጥቀሙን
ኢዮም። ንስኻ ግን ዝተፈላለዩ ማስኬራታት ተጠቒምካ ናይ
ጸለመ ጽሑፋት ኣብ ምዝርጋሕ፡ ተትግህ ዘሎኻ ሰብ ኢኻ።
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እዚ ኹሉ ትገብሮ ዘሎኻ ሓርኮትኮት፡ ንረብሓ ነቲ ንስኻ
ተምልኾ ዘለኻ፡ መስፍን ሓጎስ ኢዩ።
መስፍን ሓጎስ፡ ገዲም ኣባል ሕቡእ ሰልፊ ኢዩ። ኣብ ህዝባዊ
ግንባር ሓርነት ኤርትራ፡ ኣባል ሕቡእ ሰልፊ ማለት
ኤርትራዊ ህዝባዊ ሰውራዊ ሰልፊ ወይም ኢ.ፒ.አር.ፒ.
(Eritrean Peoples Revolutionary Party) ነበረ።
ኤርትራ ነጻ ድሕሪ ምውጻኣ፡ መስፍን ሓጎስ፡ ናይቲ ኢሳያስ
ኣፈወርቂ ኣብ 1994፡ ብምስጢርን ብሓድሽ ውዳበን ዘቖሞ
ሃገር ከተት ሕቡእ ሰልፊ ማለት ኤርትራዊ ማሕበርነታዊ
ሰልፊ ወይም ኤ.ማ.ሰ. (Eritrean Socialist Party) ኣባል ነበረ።
መስፍን ሓጎስ፡ ኣብ 2001፡ ኣብቲ ናይ G-15 ታሪኻዊ ናይ
ለውጥን ግሉጽነትን ተሓታትነትን ደኮመንት፡ ናይ ኣምሰሉ
ፌርማ ኢዩ ዝቐመጠ። ኣብ ኤርትራ፡ ነቲ ናይ ኣምሰሉ
ፌርማ ኣቐሚጡ’ዩ ከም “ሃዋርያ
ናይ ለውጢ” ናብ
ዳይስፖራ ዝበረቐ።
እሱራት G-15 ግን ከም ንሓለዋ ኣባጊዕ ዝተሓርየ፡ ኣብ ጸላም
ጉድጓድ ዝዓቢ ኩርኩር ከልቢ፡ ጩራ ጸሓይ ዘይኣትዎን
መብራህቲ ኣምፖል ዘይብሉን፡ ኣብ ጸላም ሸላታት ናይ ዒራ
ዒሮ ተዳጒኖም ይሳቐዩ ኣለዉ። ክብሮም ግረነት ከኣኒ ነቲ
ልኡኽ ፋሺስታዊ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝኾነ መስፍን ሓጎስ፡
“መስፍን ወይ ሞት” እናበለ ክዳፋዓሉን ምእንትኡ
ገልጠምጠም ክብልን፡ ነንብሱ ሃላኽ ኣውሪዱላ ይርከብ።
ክቡራን ነባቦ፡ ብምንታይ ምኽኒያት ኮን’ዩ ምሉቕባሽ ናይ
መስፍን ሓጎስ ክብሮም ግረነት፡ መሪሕነት ኢፒዲፕ ህሉዋት
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ክነሶም “ነበር ኢዮም” እናበለ ብቐጻሊ ዓይኒ-ኣንቊሪ
ጽሑፋት ዝዝርግሕ ዘሎ?
ከምዚ ናይ ክብሮም ግረነት ዝኣመሰለ ዓይኒ-ኣንቊሪ
ኣካሒዳ፡ ኩሎም ገዛእቲ ሓይልታት ዝጥቀምሉ ንቡር ናይ
ጭቆና ፖሊሲ ኢዩ። ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ዓይኒ-ኣንቊሪ ውልቀ
መለኽቲ፡ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያምን ኢሳያስ
ኣፈወርቅን ከም ጭቡጥ ኣብነታት ክጥቀሱ ይኽእሉ።
ክብሮም ግረነት ዝጥቀመሉ ዘሎ ናይ ዓይኒ-ኣንቊሪ ፖሊሲ፡
ናቱ ናይ ግሉ ኣይኮነን። እቲ ፖሊሲ፡ ናይ መስፍን ሓጎስ
ፖሊሲ ኢዩ። ብኣውርኡ ከኣኒ ካብ መስፍን ሓጎስ ሰጒሩ
ኣብ ላዕለዋይ ዋንነቱ፡ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፖሊሲ ኢዩ።
ንህልዋት ሰደህኤ ከም ነበራት እንዳገለጸ፡ ኣብ ስራሕ
ፎሮታት ጸፋዕፋዕ ዝብል ዘሎ ክብሮም ግረነት፡ ፈተየ ጽልአ
ነታ መራር ወድዒ ክርዕማ ምዃኑ’ስ ዘጠራጥር ኣይኮነን።
- ውድብ ሰደህኤ፡ መሪሕነቱን መሰረታቱን ምስ ኩሎም
ትካላቱ፡ ኣብ መላእ ዓለም፡ ሕጂ’ውን ኣብ ቦትኡ ኣሎ።
- ሰደህኤ፡ ብባህሪኡ ሓራ ኣመለኻኽታ ዝውንን ውድብ፡ ኣብ
ቦትኡ ኣሎ።
- ሰደህኤ፡ ንሕልምታትን ህልኻትን መስፍን ሓጎስ ከም
ጸሓይ ዝወቕዖ ልኻይ ከምክኾ ኢዩ።
- እምቢ ንጸላኢ! እምቢ ንፈንጣሒ! ኢሉ ዝተበገሰ ሰደህኤ፡
ንቕድሚት ካብ ምምራሽ ዝዓግቶ ሓይሊ፡ ከቶ የለን።
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