
ስለምንታይ ተ.ሓ.ኤ ተበታቲና? 

ካልኣይ ክፋል 

1- ቀዳማይ ጉጅለ፣ 
መብዛሕትኦም ገዳይ ተጋደልቲ ኮይኖም ጡቡቅ ምትእስሳር ምስ ሑሩይ ተላ 
ባይሩ ዝነበሮም ሑሩይ ኣብ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ብዘይምምራጹ ዘይተሓጎሱ 
እዮም። መብዛሕትኦም ኣብ’ቲ ብ1974 ኩናት ሓድሕድ  ኣብ ሞንጎ ተ.ሓ.ኤን 
ህዝባዊ ሓይልታትን ደው ንክብል ዓቢ ግደ ዝተጻወቱ እዮም።ከም ሙኩራት 
ገዳይ ተጋደልቲ ነቲ ሓዲሽ ተጋዳላይ ኣብ ክንዲ ምእላይን መኣዝኑ ከም 
ዝሕዝ ዝገብሩ፣ ንድኽመታት መሪሕነት መዝሚዞም ኣብ ሁዉኽ ለውጢ 
ዝተጓየዩ እዮም። ብዙሕ ግዜ ድማ ኣንቢብካ ኣማሓላፍ ዝብል ጹሑፋት 
ብምዝርጋሕ ዘየድሊ ምትእምማን ኣብ’ቲ ውድብ ከም ዝፍጠር ጌሮም። እዚ 
ምንቅስቃስ ብሑሩይ እንዳተኣልየ ኣብ ከም ናይ ኦዲተር ቤት ጽሕፈትን 
ክፍሊ ትምህርትን ብዝለዓለ ደረጃ ብምልሓኽ ናይ ማጉ(ማርክሳዊት ለኒናዊት 
ጉጅለ) ምንቅስቃስ ፈጢሮም ሰራዊት ጀብሃ ኣብ ናይ ፋሉል ምንቅስቃስ 
ኣትዩ ፋሕ ብትን ከምዝብል ጌሮሞ። እዚ ምንቅስቃስ ዳሕራይ ኣብ ሱዳን 
ኢ.ዲ.ም ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይንቀሳቀስ ኣሎ።  

 

2- ካልኣይ ጉጅለ፣ 
 ኣብ ሕብረተሰብኣዊ ቤት ጽሕፈት ክፍሊ ትምህርቲ ዝመንቀሊኡ ንኹሉ እቲ 
ኣባል ዘጠቃለለ ዘይኮነስ ቡዙሓት ካብኦም ዝተዋስኡሉ ምንቅስቃስ እዩ። እዚ 
ምንቅስቃስ ኣብ 1975 እዞም ሓደሽቲ ኣባላት ካብ ክፍሊ ታዕሊም ምስ ወጹ 
ኣብ መዓስከር ሳዋ መምርሒ ንክወስዱ ነዊሕ ኮፍ ስለዝበሉ ብጽልዋ ናይ 
ጉጅለ ሑሩይ ኣንጻር  መሪሕነትን ታርገት ዝገበረ ብኡኡ ኣቢሉ ድማ ነቶም 
ኣብ’ቲ እዋን ምስኦም ኣብ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ከም ካድራት ኮይኖም 
ዝተመደቡ ተጋደልቲ ዘቅንዔ ነይሩ። ንሳቶም ዝኣምንሉ ዝነበሩ ፍልስፍና 
ንመሪሕነት ከም ኣድሓርሓሪ ምርኣይን ምቅዋምን ንነብስኻ ከም 
ዲሞክራስያዊ ዘቁጽር ጌሮም ይወስድዎ ነይሮም።  

 
እዞም ናይ ክፍሊ ትምህርቲ ካድራት ድሕሪ ኣድላዪ ናይ ሞዮኦም 
ምንቅቃሕን ዘድሊ መምርሒ ሒዞም ናብ ህዝብን ሰራዊትን ኣብ ኩሉ 
ምምሕዳራትን  ምስ ተመደቡ ቀዳማይ ታርጌት ኣንጻር መሪሒነት ሰፊሕ 



ጎስጓስ ብምግባርን ንፖለቲካዊ ካድራት ድማ ደቂ ቶቲል(ኢብራሂም ቶቲል 
ሓላፊ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈትን ምክትል ኣቦ ወንበር ተ.ሓ.ኤዝነበረ እዩ) 
መሳርሒ መሪሕነት እዮም እንዳበሉ ንካድራት ምስ ህዝብን ተጋደልትን 
ከባእሱ ይጽዕሩ ነይሮም። 

 
ኣብ 1976 ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ሓይልታት ምፍንጫል ተራእዩ። ጉጅለ ሳባ 
ብናይ ወጻኢ ልኡኽ ዝፍለጥ ዝነበረ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ኤርትራ ዝነበረ 
ህዝባዊ ሓይልታት ምስ ተፈላለየ፣ መሪሕነት ተ.ሓ.ኤ ዘተ ምስ ክልተ ኣካላት 
ህዝባዊ ሓይልታት ዝብል መግለጺ ስለዘውጽኤ መብዛሕትኡ ሰራዊት 
ተ.ሓ.ኤ. ነዚ መርገጽ ናይ መሪሕነት ተቃውምኡ ኣስሚዑ። መሪሕነት 
ተ.ሓ.ኤ ነዚ ናይ ክልተ ኣካላት ህዝባዊ ሓይልታት ናይ ዘተ ኣዋጅ ንካድራት 
ናብ ህዝብን ሰራዊትን ወሪድና ክንገልጽን ከነዕግብን መምርሒ ተዋሂቡና። 
ብወገን መብዛሕትና ካድራት እቲ ውሳኔ ቅኑዕ ከምዘይኮነ ንመሪሕነት ኣብ’ቲ 
ዝተገበረልና ኣኼባታት ሓቢርና። ኣብ ህዝብን ሰራዊትን ኣንጻር እቲ ኣዋጅ 
ሓያል ተቃውሞታትን ምንቅስቃስን ስለዝነበረ፣ መሪሕነት ነቲ ጉዳይ ክሳብ 
ዳግመ ርእይቶ ዝገብረሉ ንሕና ኣብ ኣዋጅ ከየተኮርና እሩም ቃልሲ 
ብምክያድ ንጌጋታት ብከመይ ንእርሞ ኣብ ህዝብን ሰራዊትን ብምኻድ ነቲ 
ኩነታት ከነህድእ ምኻና ምእንቲ ሓድነት ናይ ውድብ ክንሰርሕ ምዃና 
ሓቢርና ስራሕና ቀጺልና። 
መሪሕነት ተ.ሓ.ኤ ነቲ ኣዋጅ ባዕሉ ንክገልጽ ናብ ከበሳ ኣብ ዝተንቀሳቀስሉ 
ኣብ ሓማሴየን ንተ. ተስፋማርያም ወ/ማርያም ሓላፊ ክፍሊ ዜና ምስ ብጸቱ 
ኣብ ሰራየ ድማ ንተ.ዓብደላ ኢድሪስ ሓላፊ ወተሃደራዊ ቤት ጽሕፈት 
ተጋደልቲ ኣሲረሞም ድሕሪ ቡዙሕ ምርድዳእ ድማ ፈቲሖሞም።  
ቀጺሉ’ውን ካብ ህዝቢ ዝተዋጽኤት ናይ ህዝቢ ሽማግለ ንክልተ ውድባት 
ንምትዕራቅ ኣብ ዓላን ኣብ ዓሸራን ኣኼባታት ጸዊዓ እዞም ጽልዋ ናይዞም 
ፍኑው ምንቅስቃስ  ዘለዎም ተጋደልቲ ኣብ’ቲ ኣኼባ ብምኻድ ኣንጻር 
መሪሕነቶም ብምዝራብ ነቲ ኣኼባ ፋሕ ከምዝብል ጌሮም።    
ብወገን ፖለቲካዊ ካድራት ነቲ ኩነታት ንምህዳእ እኳ እንተተፈተነ፣ 
መሪሒነት ተ.ሓ.ኤ ብፍላይ ኣብ ሰራየን  ሓማሴንን ዓንሰባን ተዋፊሮም ዝነበሩ 
ካድራት ብሙሉኦም ስለዝኣሰረ እቶም ናይ ቃልሲ ኣገባብ ራእይ  ዘይነበሮም 
ኣባላት ክፍሊ ትምህርትን ሰዓብቲ ሑርይ ተላ ባይሩን ነቲ ኩነታት 
ስለዘጓሃሃርዎ ዝበዝሕ ሰራዊትን ክፍልታትን ኣብ’ቲ ናይ ፋሉል ምንቅስቃስ  



ተጸንቢሮም። ቀጺሉ  መሪሒነት ብዝወሰዶ ወታሃደራዊ ስጉምቲ ድማ ናብ 
ህዝባዊ ግንባር ተጸንቢሮም። ተ.ሓ..ኤ ድማ ቡዙሓት ሓያላት ካድራትን 
ምሁራትን ሙኩራትን  ተጋደልትን ከሲራ ተረፈት። 
እዚ ነጥቢ ንምንታይ እየ ሕጂ ዝጠቅሶ ዘለኹ? እቶም ትማሊ ንተ.ሓ.ኤ 
ክትበታተን ጠንቂ ዝኾኑ ሎሚ’ውን ንኤርትራ ክበታትኑ ምስ ጸላእትናን 
ወያነን ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለዉ። ካብ’ዚኣቶም ከም ኣብነት ንምጥቃስ 
ከም ባዓል ረድኢ ክፍለ (ባሻይ) ኣበባ ኣብርሃ ክንጠቅስ ንኽእል። እዞም ሰባት 
ካብቶም ቀንዲ ኣንቀሳቀስቲ ናይ’ቲ ኣዕናዊ ምንቅስቃስ ክፍሊ ትምህርቲ 
ዝነበሩ እዮም። ብዕድል ካብቲ ዝነበረ ምንቅስቃስ ኣብ ተ.ሓ.ኤ ተሪፎም ኣብ 
መወዳእታ ድማ እቲ ሑዱር ሕማሞም ስለዘይገደፎም ጌና ተ.ሓ.ኤ ኣብ ሜዳ 
እንዳሃለወት ቅድሚ ሰብ ናብ ሱዳን ካብ ናይ ቃልሲ ባሳጆ ሃዲሞም ተ.ሓ.ኤ 
ኣብቂዓ እያ እዚ ኣድሓርሓሪ ውድብ እዩ እንዳበሉ ናብ ሱዳን መርድእ ሒዞም 
ዝመጹ እዮም። ሕጂ ድማ ንኩሉ ምስ ኣበላሸዉ ተ.ሓ.ኤ እንዳ በሉ ይዝምሩ 
ኣለዉ። 
እቲ ኣዝዩ ዘገርም ረድኢ ክፍለ ኣብዚ ቀረባ እዋን ምስ ሬድዮ ኣሰና ኣብ 
ዝገበሮ ቃለ-መሐትት ክሳብ ክንደይ ሰውራዊ ስራሕ ከምዝሰረሐ ክገልጽ 
ፈቲኑ። ዝዓበየ ጌጉኡ ድማ ህዝባዊ ግንባር ኣብ በርሊን ምስ ደርጊ ረጂናል 
ኣውቶኖሚ ወይ ትሕቲ ነጻነት ክቅበል ተሰማሚዑ ነይሩ ዝብል ናይ ዝንቡዕ 
መግለጺ ክህብ ቀንዩ። ህዝባዊ ግንባር ብዛዕባ ኣብ በርሊን ዝተኻየደ ኣብ 
ግዚኡ ንህዝቡ ዝርዝር መግለጺ ሂቡሉ እዩ። ብካልእ ሸነኽ ድማ ተጋ. 
ኣልኣሚን መ. ሲዒድ ኣብ’ታ “ሕድገት ዘየፍቅድ መሰል” እትብል መጽሓፉ 
ዝነበረ ኩነታት ብዝርዝር ገሊጽዎ ኣሎ።ከም’ዚ ባሻይ ዝበሎ እንተድኣ 
ስምምዕ ተጌሩ እንታይ ኮይኑ ደርጊ ድሕሪ ናይ በርሊን ኣኼባ  ስለምንታይ 
ሰፊሕ ወራር ኣካይዱ። ህ.ግንባር ከ እንታይ ኮይኑ ጠቅሊሉ ብረቱ ዘየረከበ? 
ረድኢ ባሻይ ኣብ ጃህራን ምድንጋርን ዝነብር ሰብ ስለዝኾነ ንውሑዳት ከጋጊ 
ይኽእል ይኸውን ንሓፋሽ ህዝቢ ከጋጊ ግን ዘበት እዩ!!  
ባሻይ መሪሕነት ተ.ሓ.ኤ ክሳብ ፈደረሽን ክቅበል ተሰማሚዑ ከምዝነበረ 
ሓቢሩ፣ ኣብ’ቲ ንሱ ዝተሳተፎ ናይ ካድራት ኮርስ እቲ መግለጺ ናይ’ዚ መደብ 
ወሪዱ ንሱ ምስ ዉሑዳት ኮይኑ ከምዝተቃወሞ፣ ዝበዝሕ ካድር ነቲ ፍርቂ 
ነጻነት ተቀቢሉ ኢሉ ከይሓፈረ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ’ቲ ናይ ለበር ፓርቲ 
መምርሒ ንኡሙናት ኣባላቱ እዚ መምርሒ እንተማሓላለፎ ዝብዝሕ 
ተጋዳላይን ካድርን ኣንጻር እዚ ሓሳብ ምንባሩ ዝኾነ ኣብ ተ.ሓ.ኤ ዝነበረ 



ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። ከም’ቲ ንሱ ዝበሎ ኣንጻር እዚ ወሳኔ ብምቅዋሙ ሱሙ 
ጺሒፎም እንተድኣወሲዶሞ ኮይኖም እንታይ ኮይኖም ዘይኣሰርዎ ወይስ 
ኢብራሂም መ.ዓሊ ተዋሒስዎ።  
በአንጻሩ ባሻይ ድሕሪ ኣብ ክፍሊ ካሪክለም ምምዳቡ ሓያል ኣገልጋሊ ናይ 
ለበር ፓርቲ ወይ መሪሕነት ጀብሃ እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ ኢብራሂም 
መሓመድ ዓሊ እዚ ባሻይ ብተደጋጋሚ ዘመስግኖ ኣብ 1979 ናይ ለበር ፓርቲ 
ኣብዝተኻየደ ጉባኤ ኣቦወንበር ከምኡ’ውን ግርማይ ቀሺ ሓላፊ ክፍሊ 
ትምህርቲ ኣባል ፖሊት ቢሮ ናይ’ዚ ፓርቲ ኮይኖም እዮም ተመሪጾም። 
ዝተረፉ ኩላቶም ኣባላት ምምሕዳር ሕብረተሰብኣዊ ኣባላት ማሕበር ዕዮ 
እዮም ነይሮም። ስለ’ዚ ባሻይ በቶም ላዕለዎት ሓለፍቱ ተጸልዩ ምስ ብጾቱ 
ብምዃን ነቶም ሓያላት በላሕቲ ተጋደልቲ ከም በዓል ነፍሲሄር ዮውሃንስ 
ክብርኣብ ተሪር መርገጽ ኣንጻር እዚ መሪሕነት ለበር ፓርትን ዝነበሮም 
ብሓሶት ዘሳቅይዎም ዝነበሩ ከም ኣብነት ክጥቀስ ይክኣል። 
ተጋ. ዮውሃንስ ክብርኣብ ኣብ ራብዓይ ዙር ናይ ካድራት ኮርስ ወሲዱ ከም 
ካድር ኮይኑ ኣብ ሰምሃር ተመዲቡ ንኣኼባ ናብ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ምስ 
ተመልሰ ኣንጻር መሪሕነት እዩ ናይ ፋሉል ዝምባሌ ኣለዎ ተባሂሉ ኣብ ዓሌት( 
ማእከላይ መደበር )ንነዊሕ እዋን ኮፍ ከምዝብል ተጌሩ። እንተኾነ መሪሕነት 
ጀብሃ ተስፋይ ተክለዝጊ ኣብ/ቲ እዋን ሓላፊ ምምሕዳር ፖለቲካዊ ቤት 
ጽሕፈት ዝነበረ ንዮውሃንስ ብዘይ ድሌቱ ዘይተኣደነ ገንዘብ ሂቦም ንካርቱም 
ዕረፍቲ ክከይድ ኣገዲዶሞ። ንሱ ኣነ ንካርቱም ኣይከይድን እየ ዕረፍቲ 
ክኸይድ እንተኾይነ ናብ ዓደይ እየ ዝኸይድ እንተበሎ፣ ንኻርቱም 
እንተዘይከድካ ክትእሰር ኢኻ ስለ ዝበሎ ተገዲዱ ንካርቱም ከይዱ ድሕሪ 30 
መዓልቲ ድማ ንሜዳ ተመሊሱ። መሪሕነት ጀብሃ ምምላስ ናይ ዮውሃንስ ደስ 
ኣይበሎምን። ንሶም ዝሓሰብዎ ኣብ ካርቱም ከይዱ ብኡኡ ኣቢሉ ክጠፍእ 
ወይ ድማ ብገንዘብ ተታሊሉ ኣብ ናቶም ዕላማ ክርዕም  እዩ ነይሩ። 
ብዝኾነ ዮውሃንስ ንሜዳ ምስ ተመልሰ ኩነታቱ ምስ ረኣይዎ ከም ናይ ፖለቲካ 
ካድር ክሰርሕ ከምዘይኮነ ተነጊርዎ፣ ናብ ክፍሊ ካሪክለም ክፍሊ ትምህርቲ 
ድማ መዲቦሞ። ኣብ’ዚ ክፍሊ ንዮውሃንስን ብጾቱን ብበዓል ባሻይን በቲ 
ምምሕዳርን ከቢድ ተጻብኦታት ገጢምዎም። ዮውሃንስ ክብርኣብ ካብ ኣዲስ 
ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ብማትስ ሙሩቅ እዩ። ኣብ’ቲ እዋን ኣብ ከሰላ ናይ ዩነስኮ ሃይ 
ስኩል ተኸፊቱ ስለዝነበረ ካብ ገጾም ክርሕቅ ወይ ብኡኡ ኣቢሉ ክስደድ ኣብ 



ከሰላ መምህር ኮይኑ ተመዲቡ። ክሳብ ጀብሃ ንሱዳን እትኣቱ ድማ ኣብ ከሰላ 
ኮይኑ ንህዝቡ ኣገልጊሉ።  
ባሻይ እቲ እሙን ናይ መሪሕነት ጀብሃ ግን ጀብሃ ጌና ከይፈረስት ቅድሚ 
ሓደ ዓመት ሃዲሙ መርድእ ጀብሃ ኣብ ካርቱም ከእዊ ተራእዩ። እቲ ኣብ’ዚ 
ክገልጾ ዝደልዮ፣ ሰብ ኣብ ተገላባጢ መርገጽ ዝነብር ሓቂ ክዛረብ ፈጺሙ 
ዘይከውን እዩ። ባዓል ባሻይ ነቲ ወዲ ገርሂ ልባ ሓዲሽ ተጋዳላይ ኣረሳሲኖም 
ብሓዊ ከምዝልብለብ ጌሮም፣ ንሳቶም ተሓቢኦም ተሪፎም ዳግማይ መሳርሒ 
መሪሕነት ኮይኖም። ሕጂ ድማ መንእሰይ እንዳበለ ኩሉም እቶም ምስኡ 
ዝነበሩ ሕጂ ሃገር ከፍርሱ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለዉ።    
 
3- ሳልሳይ ጉጅለ 
እዚ ጉጅለ መብዛሕትኦም ኣባላቱ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ተማሂሮም ናብ 
ሰውራ ዝተሰለፉ እዮም። ብዙሓት ካብዚ’ኦም ጃዕፈር ኣል ኣሳድ ዝተባህለ  
ናይ ዒራቅ ባዓስ ፍልስፍና  ሒዙ ዝመጸን ኢብራሂም እድሪስ መሓመድ 
ኣደም ኣማሓዳሪ ታሕታይ ባርካ ዝነበረ (ወዱ ንእድሪስ መሓመድ ኣደም 
ምክትል ኣቦወንበር ባይቶ ኤርትራ ዝነበረን ዳሕራይ ንተ.ሓ.ኤ ሓደ ካብቶም 
ብ1961 ዝመስረቱ) ኣብ ካይሮ ትምህርቱ ወዲኡ ናይ ኣኽዋና ሙስሊሚን 
ፍልስፍና ሒዙ ዝመጸ ዝመርሕዎ ምንቅስቃስ እዩ።  እዞም ክልተ ዝመርሕዎ 
ምንቅስቃስ በቲ ናይ ሓዲሽ ተጋዳልይ ምንቅስቃስ ስለዝሰግኡ ኣንጻሩ ብትሪ 
ተላዒሎም። ዝኾነ ወዲ ኸበሳ ተጋዳላይ ኣካል ናይ’ቲ ብፋሉል ዝፍለጥ 
ምንቅስቃስ ስለዝወስድዎ ንቡዙሓት ብዘይ ኣፍልጦ ክፍሊ ጸጥታ ኣሲሮሞም። 
እዚ ኣብ መጨረስታ 1977 ዝነበረ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ባርካ ታሕታይ 
ንዝኾነ ወዲ ከበሳ “ጃኩም ጃኩም” ማለት መጺኦሙኹም ወይ ሓዝዎም-
ሓዝዎም ዝብል መፈራርሒ ራዕዲ ዝፈጥር ኩነታት ነይሩ። ብሰንኪ ከምዚ 
ኩነታት ቡዙሓት ተጋደልቲ ገለ ናብ ሱዳን ክኣትዉ እንከለዉ ገለ ድማ ናብ 
ህዝባዊ ግንባር ተጸንቢሮም።  
ኣብ ከም’ዚ ኩነታት ኣነ ምስ ካልኦት ኣርባዕተ ካድራት ስዉእ ኣኪላስ፣ ስዉእ 
ምስግና ወዲ ቀሺ፣ ኢሰያስ ዱርኮ፣ በረኸት ኣብ ባርካ ታሕታይ ነይርና። 
ስዉእ ኣኪላስ ገዲም ተጋዳላይ ናይ 72 ጠርናፊ ናይ ዛ ጉጅለ ነይሩ። ኣብ 
ከምዚ ናይ ጃኩም ጃኩም ኩነታት ኩላትና ደቂ ከበሳ ስለ ዝነበርና  ኢብራሂም 
መሓመድ እድሪስ ክልተ ሰለስተ ኮይኖም ዝኸዱ ደቂ ከበሳ እንተረኺብኩም 
እሰርዎም ስለ ዝበለ ተፈላሊና ክንከይድ ኣዚና ፈሪሕና።  



ኣብ ከም’ዚ ኩነታት እንታይ ክንገብር ኢልና ክንዘራረብ ጀሚርና። ኣብ 
ሞንጎና በረኸት ከም ሰላዪ ናይ መሪሕነት ስለዝጠርጠርናዮ ኣብ’ቲ ምኽሪ 
ኣየእተናዮን። እቶም ሰለስተ ትኽ ኢልና ናብ ህ.ግንባር ንኺድ ክንብል 
እንከሎና ኢሰያስ ብሱዳን ኣቢልና ንኺድ ስለዝበለ ኣይተሰማማዕናን።  ኣብ 
ከም’ዚ ኩነታት ኣብ ከባቢ ከርከበት እንከለና ናይ 20 ጥቅምቲ 1977 ናይ 
ካርቱም ስምምዕ ኣብ ሞንጎ ተ.ሓ.ኤን ህዝባዊ ግንባርን ስለዝተገብረ፣ 
ክሊቲኤን ውድባት ክሓብራ እየን ስለዝሰማዕና ናብ ህ.ግንባር ምኻድ 
ኣቋሪጽናዮ። 
  
እዞም ኣባላት  ዋላ በቲ ዝነበረ መሪሕነት ጀብሃ ዑጉባት ኣይነበሩን። ውድብ 
ተ.ሓ.ኤ ከም ናይ ኮሚኒስት ምንቅስቃስ ስለዝረኣይዋ ካብ’ዚ ውድብ 
ተፈልዮም ካልእ ወድብ ንክምስርቱ ብወገን ደንከል ብተጋዳልይ ዑመር ሱባን 
ዑመር መሓመድን ዝምርሑ ወታሃደራዊ ሓይሊ ከእትዉ ፈቲኖም 
ብዝተኻየደ ግጭት እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ተደምሲሱ መሪሕነቱ ባዓል 
ኢብራሂም እድሪስ መሓመድ ኣደም ድማ ኣብ ባርካ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ 
ኣትዮም። ብኣገላልጻ ናይ መሪሕነት ጀብሃ ድማ የሚን ምንቅስቃስ ተደምሲሱ 
ዝብል መግለጺ ተዋሂብዎ። 
ተጋ. ዑመር ሱባን ተጋ. ዑመር መሓመድን ክልቲኦም ካብቶም ቀዳሞት 
ሓያላት ገዳይም ተጋደልቲ እዮም። ተጋ. ዑመር መሓመድ ሓደ ካብቶም 
ንሜጄር ጀነራል ተሾመ እርገቱ ኣብ ኤርትራ ናይ ካልኣይ ክፍለጦር ኣዛዚ 
ዝነበረ ኣብ መንገዲ ከረን ኣስመራ ኣድብዮም ብምጽናሕ ብ1972 ዝቀተሉ 
ተጋደልቲ ጅግና ተዋጋኣይ እዩ። ብድሕሪኡ’ውን ኣብ ቡዙሕ ናይ ከተማ 
ስርሒታት ተሳቲፉ ብፍላይ ድማ ኣብ 1975 ንጀነራል ይልማ ኣብ ማእከል 
ከተማ ኣስመራ ምስ ብጾቱ ኮይኖም ቀቲሎሞ። ዑመር ኣብ’ዛ ስርሒት 
ተወግኡ ተታሒዙ። ኣብ’ቲ ኡሱራት ዝወጽሉ ድማ ወጺኡ። 
ካልእ ኣብዚ ከይጠቀስክዎ ክሓልፍ ዘይደሊ መራሒ ጉጅለና ዝነበረ ስዉእ 
ኣኪላስ ኣብ መጀመርታ 1974 ኣብ ከባቢ መንደፈራ ፈዳይን ኮይኑ ይሰርሕ 
ነይሩ። ብዙሕ ግዜ ድማ ኣብ ከተማ ብምእትው ካብ ሃብታማት ገንዘብ 
ይእክብ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ካብቶም ሃብታማት ገንዘብ ክፈል ተባሂሉ፣ 
ኣኪላስ ገንዘብ ክቅበል ምስ ከደ ብወታሃደራት ጸላኢ ኣትሒዝዎ።  
ኣብ መወዳእታ 1974 ጀብሃ ባዓል ተጋ. ተስፋይ ተክለዝጊ ኣብ ከባቢ 
መንደፈራ ይንቀሳቀሱ ነይሮም። እዚ ንስዉእ ኣኪላስ ዝእሰረ ሰብ ምስ ባዓል 



ተስፋይ ተክለዝጊ ተራኺቡ ኣኪላስ ጌና ኣብ ማእሰርቲ እንከሎ ምሕረት 
ጌሮሙሉ። ስዉእ ኣኪላስ ድማ ብ1975 ምስቶም ካብ ሰንበልን ዓዲ-ዃላን 
ዝወጹ ኡሱራት ወጺኡ። ብድሕሪኡ ኣብ ሓይልታት ኣብ ከባቢ ኣከለጉዛይ 
ተመዲቡ ኣብ  መጀመርታ 1976 ኣብ ከባቢ ስመጃና ዝተኻየደ ውግእ 
ምንጋግኡ ተሃሪሙ ኣብ  ሱዳን ተሓኪሙ። 
ካብ ሱዳን ምስ ተመልሰ መጀመርታ ኣብ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ኣብ ባርካ 
ታሕታይ ከም ካድር ኮይኑ ተመዲቡ፣ ኣብ መጀመርታ 1978 ድማ ከም 
ካድር ቦጦሎኒ ናብ ሓይልታት ተመዲቡ ኣብ ሳሕል ህ.ግንባርን ተ.ሓ.ኤን 
ብሓባር ኣንጻር ስርዓት ደርግ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ብጅግንነት ተሰዊኡ።    
እዚ ሓፈሻዊ ከም መበገሲ ንኡስ ጽሑፍ እዩ። ኣብ ውሽጢ ቡዙሕ ነናቱ 
ኣርእስቲ ሒዙ ክሰፍሕ ዝኽእል እዩ። ኣነ ካብ 6/1980- ክሳብ ኮረኮንን 
ታሃዳይን ዝነበረ ኩነታት ስለዘይፈልጦ ኣይጠቀክዎን። ካልእ ቡዙሕ 
ዘይተተንከፈ ክህሉ ይኽእል እዩ። ኩሎም ኣብ ታሪኽ ምስናድ 
ዝነጥፉብዝሰፍሔ ክገልጽዎ ተስፋ ይገብር። 
ሰላም ቅነ! 
 
ግርማይ የማነ 
 

 

 


