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ሓደ ካብ ተቓለስቲ ንሓርነትን ፍትሕን 
ማሕሙድ መሓመድ ኣሕመድ ብሞት ተፈሊዩና  

 

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፣ ብጻይና ማሕሙድ መሓመድ ኣሕመድ ብዕለት 20 መስከረም 2018 ኣብ ሽወደን ከተማ ስቶክሆልም 
ብሞት ተፈልዩና ምህላዉ ብምሕባር፣ ዝተሰመዖ መሪሕ ሓዘን ይገልጽ።  
 

ነፍሲሄር ማሕሙድ ኣሕመድ ኣብ ከተማ ኣስመራ ብ 18/02/1958 ተወሊዱ፣ ማባእታውን ማእከላይን ትምህርቱ ኣብ ቤት 
ትምህርቲ ኣስላምን (ማዕሃድ)፣ ጃልያን ተመሂሩ። ኣብ ካልእይ ክፋል ናይ ሰብዓታት፣ ከም ብዙሓት 
መንእሰያት ሃገርና፣ ብሰንኪ’ቲ ኣብ ኤርትራ ሰፊኑ ዝነበር ኩነታት ውግእ፣ ዝዓበየሉ ቦታን ዝፈትዎም ስድራ 
ቤቱን ገዲፉ ናብ ሰደት ከምርሕ ተገደደ። ብጻይ ማሕሙድ ካብ ንእሰነቱ ኣትሒዙ ሃገራዊ ስምዒቱ ክብ 
ዝበለ ነበረ። ብጻይ ማሕሙድ ኣሕመድ ኣብ ቤጽ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ከተማ ጅዳ፣ መንበሪ ፍቓድ 
ናይ ዝሓቱ ሰባት ኣብ ምምዝጋብን ምስናድን ተዋፊሩ ሃገራዊ ግቡኡ ይግበር ምንባሩ ኣብ ሰብዓታት ኣብቲ 
ቦታ ዝነበሩ ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ዝዝክርዎ ጉዳይ ኢዩ።  
 
ድሒሩ ብጻይ ማሕሙድ ንኽመሃር ናብ ሶርያ ኣምረሐ። ኣብ ዳምስኮስ ካልኣይ ደራጃን ናይ ዩኒቨርስቲ 
ትምህርቱን ኣጠናቐቐ። ኣብ መጀመርታ ናይ 90ታት ምስ በዓልቲ ቤቱ ሓፍትና ዓኢሻ ሙሳ ገዓስ ናብ 
ኤውሮጳ ሃገረ ሽወደን ገጹም ተሰደዶ።  
 

ክቡር ብጻይና ማሕሙድ መሓመድ ኣሕመድ ኣብ ሃገራዊ ውድባውን ጉዳያት ተሪርን ዘይወላወል መትከላውን፣ ሓቂ ኣብ ምዝራብ 
ድምብርጽ ዝይብሎን ዘይንሕፍን ሓርበኛ ኢዩ ነይሩ። ዓሚቑ ሃገራውነት ዝውንን፣ ንዝኾነ ጉጅለኣዊ ይኹን ወገናዊ ወይ’ውን ቀቢላዊ 
ጸቢብ ምትእኽኻባት ብትሪ ዝጻረር ተቓላሳይ ምንባሩ ኩሎም ብጾቱ ዝምስክርዎ ዘዂርዕ ታሪኽ ዝሓደገ ብጻይ ኢዩ።  
 
ብጻይ ማሕሙድ ኣሕመድ፣ ኣብ ምንቕስቓስ ኤርትራውያን ተመሃሮ ይኹን ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፣ ኣብ ፖለቲካውን ዜናውን 
መደያት ሓደ ካብ’ቶም ልሉያት ካድራት ነበረ። ኣብ መጀመርታ ሰማንያታት፣ ተጋድሎ ሓርነት ኤትራ ነቲ ዘሕዝን ምፍንጫላታ ኣብ 
ዝተሳጣሓትሉ እዋን፣ ብጻይ ማሕሙድ ምስ ካልኦት ብጾቱ ኮይኑ፣ ብፍላይ ድማ ሓደ ካብ’ቶም ልሉያት ሃገራውያን ተቓለስቲ 
ነፍስሄር ተመሃራይ ዓብዱልቓድር ቓልብ፣ ንጥፈታት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ-ሰውራዊ ባይቶ ኣብ ሱርያ ካብ’ቶም ቀንዲ መራሕትን 
ኣካየድትን ኢዩ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ኣባላት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ - ሰውራዊ ባይቶ ኣብቲ ግዜ’ቲ ብሰበ ስልጣን ሶርያ ዘምብዩ 
ዝነበረ ኣስጋኢ ጸጥታዊ ኩነታት ከየስገኦ፣ መብዛሕቲኡ ኣኼባታት ማሕበር ተማሃሮ ይኹን ኣኼባታት ውድብ ኣብ ገዝኡ ይካየድ 
ነበረ።   
ብጻይ ማሕሙድ ኣብ ብዙሕ ጉባኤታት ውድብ ተሳቲፉ። ሽሕ’ኳ ኣብ መሪሕነት ክምረጽ ይኣቢ እንተ ነበረ፣ ኣብ ኩሉ ውድባውን 
ሃገራውን ንጥፈታት መሪሕ ግደ ዝነበሮ ሓርበኛ ኢዩ ነይሩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ዜናዊ መዳይ ኣዚዩ ልዑል ተራ ነበሮ። ኣብ ታሪኻዊ 
ፈስቲቫላት ካስል ይኹን በቲ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ካብ ኤውሮጳ ናብ ኤርትራን ካባቢኣን ዝቃላሕ ዝነበረ ፈነወ ድምጺ 
ዲሞክራስያዊት ኤርትራ እቲ ሓያልን መሳጥን ድምጹ ኣብ እዝኒ ሰማዕትና ክሳብ ሕጂ መቓልሑ ፈጺሙ ዘይጠፍእ ኢዩ። 
ክቡር ብጻይና ማሕሙድ ኣሕመድ ክልተ ኣወዳትን (ዋኢልን ዊሳምን) ክልተ ኣዋልድን (ወላእን ዊኣምን) ሓድጊ ገዲፉልና ከይዱ። 
 

ደጊማና ብሞት ክቡር ብጻይና ማሕሙድ መሓመድ ኣሕመድ ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን ብምግላጽ፣ ንመዋቲ ልዑል ፈጣሪ ኣብቲ ሰፊሕ 
ገነቱ ክቕበሎን፣ ንክብርቲ ወላዲቱን፣ ንክቡራት ስድራ ቤቱን ብጾትን ድማ ጽንዓትን ኣኻእሉን ይሃበና።  
 
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን  
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ    
27/09/2018 
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