
ሓምሻይ ክፋሌ 

ሓድሽ ዓመት 1968 ተጀምሩ ። ሰራዊት ሓርነት ከምቲ ሌሙድ ኣንጻር ጸሊኢ ምክሌኻሌን 

መጥቃዕትታቱ ምውርዋርን ቀጸል ። ቁጽሩ እንዲበዘሔ ከዯ ፣ ስሪሒታቱ ድማ እንዲማዕበሇ 

ስላ ዝኸዯ ኡሙን ዯጀን ዝኾኖ ሓድሽ መሬት ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻሩ ከእቱ ጀመረ ። ጸሊኢ   

መጥቃዕታት ሰራዊት ሓርነት ናብ ዓበይቲ መዯበራትን ከተማታት ገጹ ከይየመሪሕ ፍርሒ 

ጀመሮ ። ገሇ ካብቲ ስሪሒታት ድማ ዝስዕብ እዩ ፦ 

-  ወርሒ 1/1968 - ኣብ ደለክ ባርካ ሊዕሊይ ኣብ ዝተኻየዯ ውግእ  ጸሊኢ ዓብይ ክሳራ 

ነሩዎ ። 

- ወርሒ 2/1868 - ኣብ ሸተሌ ከባቢ ማንሱራ ምስ ቀዲመይቲ ክፍሉ ብምትሕብባር ኣብ 

ዝተኻየዯ ውግእ ጸሊኢ ካብ 70 ንሊዕሉ ምዉታትን ቁሱሊትን ነሩዎ ። 

- 13/2/1968 - ኣብ ሳሌሰይቲ ክፍሉ ፣ ተገረን መጥቃዕቲ ተኻይደ ካብ ንጎሆ ክሳብ 

ጻሓይ ዓራርቦ ኣብ ዝተኻየዯ ውግእ ጸሊኢ ዓብይ ክሳራ ነሩዎ ፣ ብወገና 1 ስዉኣት 7 

ዉጉኣትን ነሩና ። 13 ብሬት ሰሉብና  

- 4/1968 - ኣብ ዋሃብል ( ዓጋምቡሳ ) ኣብ ዝተኻየዯ ውግእ 2 ዉጉኣት ኣሇዉና ። 

- 18/7/1968  - ኣብ ዯምበሊስ ካብ ጸሊኢ 5 ሞይቶም  ክባና 2 ተወግኦም ። 

- 8/1968 - ኣብ ሳሊድ ብወገና ክሳራ ኣይነበረን ። 

- 8/1968 - ኣብ ሌዕሉ ከተማ ሰገነይቲ መጥቃዕቲ ተኻይደ ጸሊኢ ክሳራ ነሩዎ ኣባና 

ዝወረዯ ነግር የሌቦን ። 

- 8/9/1968 - ኣብ ሓሊይ ነፈርቲ ዝተኻፈሊኦ ጹዕጹዕ ውግእ   ተኻይደ ጸሊኢ ብዙሓት 

ምዉታት ነሩዎ ።ንሕና 2 ተሰዊኦሙና 3 ድማ ተወጊኦም ። 

- 12/10/1968 -  ኣብ ዋጣቶ  ውግእ ገርና  1 ተሰዊኡና ። 

- 5/11/1968 - ኣብ ሙድሑል ናባ ጋዯ ካብ ሓይሉ ጸሊኢ ( ጦር ሰራዊትን ኮማንዶስን ) 

50 ተቀቲልም ብዙሓት ተወጊኦም ዝተፈሊሇየ ብሬት ድማ ሰሉብና ኢለ ። እዘን ናይ 

መወዲእታ ሰሇስተ ውግኣት ሱለሳዊ ሓድነት ምስ ተኣወጀ ዝተኻየዲ እየን ። 

ቀጽለ እዚ ገሇ ክፋሊት ናይቲ ብዘይምቁራጽ ምስ ጸሊኢ ዝካየድ ዝነበረ ጥምጥም 

ምዃኑ ገሉጹ ። ምስ ምቅጻሌ ምንቅስቃስ ጸሊኢ ፣ ሳሌሰይቲ ክፍሉ ብሰንኪ ጉድሇት 

ዝተፈሊሇየ ትሕዝቶታትን ኣገዲሲ ወታሃዯራዊ ንዋትን ፣ ጸገማታ እንዲታሓሊሇኸ ከይደ 

። ካብ ማእከሊይ መዯበር ( መሪሕነት ውድብ ) ዝመጽእ ጠቃሚ ረድኤት  ኣይነበረን 

። ኣብ ሞንጎ ዝተፈሊሇያ ክፍሉታት ድማ ኣብ ክፍሉታት ንዝፍጠር ኩነታት ንምግጣም 

ዝኣመተ ምትሕብባር ኣይነበረን ። ናይ ብሓቂ ድማ ምጻሩ ዘሸግር ቀሉሌ ዘይኮነ 

ጸገማት ይጓንፈና ነሩ ኢለ።    

 ኩነታት ከምዚ ካብ ኮነ ፣ ክፍሉታት ዝቆማለ ዕሊማ ታዓዊቱዶ ይመስሇካ ? 

ኣወንታታቱን ኣለታታቱንከ እንታይ እዩ ? ንዝብሌ ሕቶ ክምሌሽ ከል መሌሱ ድማ ፦ 

   ክፍሉታት ብሙቋሙ ዝተረጋገጸ ኣወንታታት ክረኤ ከል፣ ብሓፈሻኡ  ዝቆመለ 

ዕሊማ ተረጋግጹ እዩ ክባሃሌ ይካኣሌ ። ንሱ ድማ ፦  

- ምብታን ሓይሉ ጸሊኢ ( ፋሕ ክብሌ ተገድደ )። 

- ሓይሉ ሰውራ ኣብ ዝተፈሊሇየ መሬት ኤርትራ ተዘርግሑ ምስ ህዝቢ ክራኸብ 

ምኽኣለን ህዝቢ ምስ ሰውርኡ ከም ዝተኣሳሰር ምግባሩን ። 

- ኣብ ሌዕሉ ጸሊኢ ክሳራታት ምውራድ ። 

- ሰውራ ከይትፍሇጥ ተጠምጥሙዋ ዝነበረ ዜናዊ ሽፋን ተቀንጥጡ ። 



- ኣብ ሓጽር እዋን ብዙሕ ሓይሉ ጉሌበት ሰብ ምእካብ ተኻኢለ ። 

 እዚ ድማ ቀሉሌ ፍሬ ኣይኮነን ይኹን እምበር ፣ ንተሞክሮ ክፍሉታት ዘሰነዮ ኣለታዊ 

ተሞክሮታት እውን ቀሉሌ ኣይነበረን ምኽንያቱ ድማ ፦ 

- ንንጥፈታት  ክፍሉታት ብቀረባ ኣብ ሜዲ  ኮይና እተማሓድርን   ተዋሃህድን 

ኣድማዒት መሪሕነት ዘይምህሊው ። 

- ዝምድናታተን ዝሰሪዕን ዘዋሃህድን ንጹር ሕጊታት ወይ መምረሕታት ዘይምንባሩ ። 

በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ዝተፈሊሇየ ወታሃዯራዊ ፣ ፖሇቲካዊ ፣ ልጊስቲካዊ ፣ መዲያት 

ኣብ ሞንጎ ክፍሉታት ስሩዕ  ምትሕግጋዝ  ኣይነበረን ። እቲ ኣብ ገሇ ግዝያት ዝረኤ 

ዝነበረ ምትሕብባር ወይ ምድግጋፍ ድማ ብዘይተሰርዔ መገዱ ዝካየዯ ዝነበረ 

ሃንዯበታዊ ዘይተጸንዔ ተቦጉሶታት ዲኣምበር ካብ ሓቀና ሓድነታዊ መንፈስ እምነት 

ዝተበገሰ ዘይምዃኑ ። እዚ ድማ ንምሳላ እቲ ኣብ ሞንጎናን ሞንጎ ቀዲመይቲ ክፍሉን 

ዝነበረ ዝምድና ፣ ከምኡ እውን ምስ ራብዓይቲ ክፍሉ፣ እቲ ብሓባር ዝካየድ ዝነብረ 

ውግኣት ኣብነት ናይዚ እዩ ።  

- ክፍሉታት ፣ ኣብ ትሕቲ ምለእ ምቁጽጻር መራሕቲ ክፍሉታት ኮይኑ ፣ ብሕታዊ  

መሌክዕ እንዲሓዘ ይኸይድ ስላ ዝነበረ ፣ ጸብብ ስምዕታት ክፍጠር ጀምሩ ።  

- ኣብ ሓዯ ክፍሉ ንዝፍጠር ሽግራት ቅሌጡፍ ፍታሕ  ስላ ዘይግበረለ ሽግራት 

እንዲታኣከበ ከይደ ። 

- ኣብ ሞንጎ ሰራዊት ሓርነት ዘል ሓድነታዊ ስምዒት ክዲኸም ጀመረ ። 

ቀጺለ ክዝከር ዝግባእ ተሞክሮ ድማ ኣል ብምባሌ፣ ሳሌሰይቲ ክፍሉ ብ1966 ቦታኣ ድሕሪ 

ምብጻሓ ብንጹር ዕሇት 30/9/1966 ኣብ ሞንጎ ሳሌሰይቲ ክፍሉን ራብዓይቲ ክፍሉን ኣብ 

ኡምሇ ዝተባህሇ ቦታ ብመሪሕነት ዯረጃ ዝተዯረተ ጸብብ ስምምዕ ተገይሩ ናይ ክሌቲኤን 

ክፍሌታት ኣሃደታት ብሓዯ ተጸምብረን ፣ ሓሙሽተ መራሕቲ ሓይሉታት ዝመርሑዎ 

ኣሃደታት ቆይመን ኣብ ዝተፈሊሇየ ወገናት ተዋፍረን ፣ሃዘሞ ፣ ሰራየ፣ ምብራቃዊ ሸነኽ 

ኣከሇጉዛይ ። ከምኡ ድማ ገሇ ኣሃደታት ብሬት ንምምጻእ ንሳሕሌ ገጸን ተሊእኸን ። ስላዚ 

ገሉኡ ካብቲ ዝተጠቅሰ ዝተኻየዯ ውግኣት ናይ ሓባር ነሩ ማሇት እዩ ። ካብቶም ኣብዚ 

ውግኣት ዝተካፈለ ፍለጣት መራሕቲ ካብ ራብዓይቲ ክፍሉ ድማ ፣ ራማዲን ሙሳ ፣ 

ኣሕመዱን እስማዒሌ ፣ ስዒድ ሳሌሕ ማሕሙድን ኣዯም ማሕሙድን ይዝክር ። ድሕሪዚ 

ኣሃደታት ብሃንዯበት ተጸውዔን ኣብ ዛርግራ ብወርሒ 4/1967 ከምቲ ዝነበራኦ ኣብ ክሌተ 

ተመቅሇን ተፈሉየን ። እዚ ስጉምቲ ኣብ ተጋዯሌቲ ዓብይ ኣለታዊ ስምዒት ኣሕድሩ ። 

ጉዲይ ሓድነት ኣብ ሞንጎ ሰራዊት ሓርነት ኣብ ክሌቲኡ ክፍሉታት ራብዓይትን ሳሌሰይቲ 

ክፍሉን ብቲሪ ክሊዓሌን ክሕተትን ጀመረ ። እንተ እዚ ዝተጠቅሰ ተሞክሮ ሓድነት 

ብፍጹም ኣይተዘርበለን ኣይተሊዕሇን ምኽንያት ናይዚ ምብታኽ ኣይተነግረን  ። ፍጻመኡ 

ድማ ብህሊወ ሙሓመድ ዓሉ ዑማሮ መራሕ ራብዓይቲ ክፍሉ ፣ ካብ ሳሌሰይቲ ድማ 

ኣሕመድ ኢብራሂም ሓሊፊ ወታሃዯራዊ ስሇያን ዓሉ ማሕሙድ መራሕ ሓይሌን ነሮም ። 

ብሰንክቲ ዝኸይድ ዝንበረ ሕማቅ ኩነታት ድማ ሽግራት ናይ ክፍሉታት እንዲበዘሔ ከይደ 

፣ ሓምሸይቲ ክፍሉ ድሕሪ ምቋማ ድማ ሓድሽ ሽግራት ተፈጥሩ ። ስላዚ ኣብቲ መድረኽ  

ንሰውራ  ዝህድድ ዝነበረ ሓዯገኛ ኩነታት ገዯብ ምግባር ኣሚቱ  ዝሊዓሌ ዝነበረ ፣ ስምረት 

ሰራዊት ሓርነት ፣ ቦታኣ ሜዲ ዝኾነት መሪሕነት ምቋም ፣ ጉባኤ ምክያድ  ፣ ዝብሌ 

ጭርሖታት  ኣብ ዝተፈሊሇየ ቦታታት ካብ ተጋዯሌትን ህዝብን ብትሪ ክስማዕ ጀመረ ።  



  ኣብ ሓምሸይቲ ክፍሉ ንዝተፈጠረ ሽግራት ብፍሊይ ብሓፈሻ ድማ    ንናይ ሰውራ 

ሽግራት ፍታሕ ንምግባር ዝዕሊማኡ ኣኼባ ክካየድ ዝብሌ ተበግሶ ነሩ። ብመሰረት እዚ 

መጸዋዕታ ድማ ጉባኤ ዓራዲየብ ብዕሇት 6/6/1968 ተኻይደ ። ኣብዚ ጉባኤ ዝተኻፈለ 

መኣሕቲ ክፍሌታት ድማ ፦ 

1) ካብ ቀዲመይቲ ክፍሉ - ማሕሙድ ዱናይን - ሙሳ ሙሓመድ ሃሽምን ። 

2) ካሌኣይቲ ክፍሉ - ዑመር ኢዛዝን - ኣሕመድ እብራሂም ሙሓመድ (ቸኪኒ) ። 

3) ሳሌሰይቲ ክፍሉ - ዓብደሌካሪም ኣሕመድ - ኣሕመድ ኢብራሂም ሙሓመድ ። 

4) ራብዓይቲ ክፍሉ - ሙሓመድ ዓሉ ዑማሮ - ራማዲን ሙሓመድ ኖር ። 

5) ሓምሸይቲ ክፍሉ -  ዓብዯሊ ኢድሪስ - ኢሳያስ ኣፈወርቂ  ነሮም ። 

ውሳኔታት ናይዚ ጉባኤ ድማ ዝስዕብ ነሩ ፦ 

1) ቀዲመይቲ ክፍሉ ፣ ንሳሌሰይቲ ክፍሉ ክትሕግዝ ። 

2) ካሌኣይቲ ክፍሉን ራብዓይትን ፣ንሓምሸይቲ ክፍሉ ክሕግዙ ። 

3) ታሓጋጋዚት ኣሃደ፣   ንቀዲመይቲ ክፍሉ ክትሕግዝ ። 

4) መራሕቲ ክፍሉታት ፣ መራሕቲ ሓይሉታት ፣ ክፍሉ ወታሃዯራዊ ታዕሉምን ፣ሓጋዚት 

ኣሃደን ዝካፈለዎ ሰፊሕ ወታሃዯራዊ ጉባኤ ክካየድ ። 

 ንምስጥራዊነት ናይቲ ዝተገብረለ ቦታ ጉባኤ ዓንሰባ ተባሂለ ዝተጸወዔ ጉባኤ ኣብ ኣሮታ 

መሬት ማሪያ ብዕሇት 10/9/1968 እዩ ተኻይደ ። ካሌኣይቲ ክፍሉ ብምኽንያት ናይቲ ኣብ 

ሓሌሓሌ  ዝተኻየዯ ተጋዲሊይ ዑመር ኢዛዝ መራሕ ካሌኣይቲ ክፍሉ ዝተሰወኣለ ውግእ 

ኣይተኻፈሇትን ። ቀዲመይቲ ክፍሉ ድማ ክትካፈሌ ከምዘይትኽእሌ ኣፍሌጣ ። ዝተረፉ 

ኣብ ሞንጎኦም ሓድነት ብምእዋጅ  ግዝያዊት መሪሕነት ዝብሌ ሽም ዝሓዘት 12 ዝኣባሊት 

መሪሕነት መሪጾም ። እዛ ክሳብ ጉባኤ ኣዶባሓ ዝቀጸሇት መሪሕነት ድማ ኣስማቶም 

ዝስዕብ እዩ ፦ 

1) ሙሓመድ ኣሕመድ ዓብደ  

2) ኣሕመድ ሙሓመድ ኢብራሂም (ሰክረተር) 

3) ሙሓመድ ዓሉ ዑማሮ  

4) ራማዲን ሙሓመድ ኖር 

5) ኣብራሃም ተወሌዯ 

6) ኢስያስ ኣፈወርቂ 

7) ዓብዯሊ እድሪስ  

8) ዑመር ዲማር 

9) ሙሓመድ ዑመር ዓብዯሊ ( ኣቡጣያራ) 

10) ዓብዯሊ ዩሱፍ 

11) ዓብዯሊ ሳፊ 

10) ሓምድ ሳሌሕ ሱሇይማን ። 

ኣብ መወዲእታ እቲ ሙለእ ሓድነት ሓሙሽተ ክፍሉታት ዘረጋገጸ ጉባኤ ኣዶባሓ ብዕሇት 

10/8/1968 ተገይሩ ዘመነ ክፍሉታት ኣብቅዑ ሰውራ ኣብ ሓድሽ ናይ ቃሌሲ መዋእሌ ኣቲያ ። 

ርክብ ምስ ተጋዲሊይ ሓሚድ ሳሌሕ ኣብዚ ይውዲእ ። 

11/8/2016 


