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ሓዳስ ኤርትራ 

ናይ ሎሚ ዓመት ባሕቲ መስከረም፡ መበል 61 ዓመት ‘ምጅማር ዕጥቃዊ 
ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት’ እንዝክረላ ዕለት እያ። በዚ ኣጋጣሚ፡ ነዛ 
ዕዝዝቲ ዕለት ኣብ መዝገብ ታሪኽ ቅያታት ናይ ዘስፈሩዋ ሓርበኛታት 
ሓምድ እድሪስ ዓዋተን ብጾቱን ጅግንነት ወስ ክንብል ግድነት እዩ። መምህር 
ነጸረኣብ ኣዛዚ ካብ ዝተፈላለየ ሰነዳት ኣኪቡ ካብ ዘዳለዎ ሰፊሕ ጽሑፍ - 
ዝተወሰነ ክፋሉ (ንኣጀማምራ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝምልከት መዳዩ) ከነቕርቦ 
ኢና። ኤርትራ - ካብ ፖለቲካዊ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ ካብ ግንቦት 
1941 ክሳብ ታሕሳስ 1950፡ ሕልኽላኽ ብዝመልኦ ፖለቲካዊ ቃልሲ ድሕሪ 
ምሕላፋ፡ ኣብ መጨረሽታ - ኣንጻር ናይ’ቲ ኣብ ባይታ ዝነበረ ሓቂ ብጽልዋን 
ተጽዕኖን ሓያላን ሃገራት ብፈደረሽን ከም እትቑረን እዩ ተገይሩ። ብ2 
ታሕሳስ 1950 ዝተጋብአ ሕቡራት ሃገራት፡ ብውሳነ 390 A/5 ናጽነት ይኹን 
ሕብረት ዝተመነዩ ኤርትራውያን ዘይተጸበይዎ - ንረብሓ ሓያላን ሃገራትን 
ኢትዮጵያን ዘገልግል ፈደረሽን ወሲኑ። ኣብቲ ግዜ’ቲ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ 
ኣመሪካ ዝነበረ ጆን ፎስተር ዳላስ፡ ብዛዕባ’ቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ 
ዝተፈጸመ ዓመጽ፡ ከም’ዚ ክብል ተኣሚኑ እዩ፦ “ብዓይኒ ፍትሒ፡ ርእይቶ 
ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግምት ክኣቱ ይግባእ ነይሩ። እንተኾነ ግን፤ 
ስትራተጂያዊ ረብሓና ኣብ ቀይሕ ባሕሪን ማእከላይ ምብራቕን ዓለማዊ 
ሰላምን ጸጥታን፣ እታ ሃገር ምስ’ታ መሓዛና ኢትዮጵያ ክትቊረን ግድን 



ገይሩዎ ኣሎ . . . ።” ፈደረሽን ከም ኣምር፡ ኣብ መንጎ ክልተ ወይ እውን 
ካብ ክልተ ንላዕሊ ሃገራት ብድሌት ዝፍጠር ሕብረት ኮይኑ፡ ተጻመድቲ 
ኣብ’ቲ ዘቑማኦ ላዕለዋይ ኣካል፡ ማዕረ ብጽሒትን ሓላፍነትን ክህልወን 
ዘፍቅድ ስርዓት እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተስገደደ 
ፈደረሽን ግን፡ ንኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዘውዲ ሃጸይ ሃይለስላሴ ዝቖረነ፡ 
መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ናይቲ ፈደረሽንን ናይ ኢትዮጵያን መንግስቲ ክኸውን 
ዝፈቐደ፡ ምክልኻል፡ ጉዳያት ወጻኢ፡ ባጠራ፡ ፋይናንስ፡ ናይ ውሽጥን ወጻእን 
ንግዲ፡ መጎዓዝያ ውሽጥን ወጻእን፡ ወደባት ኤርትራን ካልእ ግንዖታትን ካብ 
ኤርትራ መንዚዑ ንመንግስቲ ፈደረሽን - ማለት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ 
ዝመጠወ ዓማጺ ውሳነ እዩ ነይሩ። ብዘይካ’ዚ፡  ፈደረሽን ኤርትራ ምስ 
ኢትዮጵያ ንሓደ ናይ ደሞክራሲ ኣንፈት ዝነበሮ ስርዓት፡  ምስ ንጉሳዊ ስርዓት 
ክጽንብር ብምፍታኑ፡  ካብ ፈለማ ዘይክውንነታዊ ጽምዶ እዩ ነይሩ። ውሳነ 
ፈደረሽን ኣብ ተግባር ክውዕል ኣብ ዝተፈተነሉ እውን፡  ካብ ኢትዮጵያን 
ሕሉፋት ደገፍታን ከቢድ ጸገም እዩ ጎኒፍዎ። እተን ንነጻነት ዝድግፋ 
ሰልፍታት ኤርትራ፡  ምስ ኩሉ ዕቃበታተን ንሓድሽ መድረኽ ዝሳነ ስምን 
ውዳበን ፈጢረን ብመንፈስ ፈደረሽን ክምእዘዛ ቅሩቡነተን ከርእያ እንከለዋ፡  
ሕብረታውያን ግን “መኾርመዪ ዝረኸበስ መሳፍሒ ነይስእን” ኢሎም 
እናፈከሩ ምስ ኢትዮጵያ ተሓባቢሮም ፈደረሽን ንምፍራስ ካብ’ታ ቀዳመይቲ 
መዓልቲ ጀሚሮም ተበገሱ። ኣብ’ቲ ግዜ እቲ ኤርትራውያን ዝነበሮም 
ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ምዕባለ፡  ኣብ ኢትዮጵያ ክህሉስ ይትረፍ ከም 
ኣምር’ውን ይፍለጥ ኣይነበረን። ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ድማ፡  ነቲ ኣብ 
ኤርትራ ዝነበረ ፖለቲካዊን ቁጠባዊን ምዕባለ ኣብ ክንዲ ከም ጸጋ ከም 
ስግኣት ስለዝቖጸርዎ ካብ ምርዓሙ፡  ምንቃሉ መሪጾም። ናይ’ቲ ኣብ ኤርትራ 
ዝግበር ኩሉ ሽርሕን ተንኮልን ሃንዳስን ኣተሓባባርን ድማ፡  እቲ ንስለ 
ውክልና ጥራሕ ተባሂሉ፡  ኣብ ኤርትራ ክህሉ ዝተፈቕደሉ ቤት ጽሕፈት 
እንደራሴ (ከም) ንጉስ ሃይለስላሴ ነበረ። ቀዳሞት ግዳይ እንደራሴ ካብ ዝኾኑ 
ወገናት፡  ንደገፍቲ ናጻነት ዝመርሑ ዝነበሩ ፖለቲከኛታት ከም በዓል ሸኽ 
ኢብራሂም ሱልጣን፡  ወልደኣብ ወልደማርያምን ካልኦትን እዮም። በቲ 
ክወርዶም ዝጀመረ መጥቃዕቲ ድማ፡  ግዳይ መውጋእትን ስደትን ኮኑ። ነቲ 
ፈደራላዊ ስርዓት ክዕቅቡ ዝፈተኑ፡  ምፍራስ ፈደረሽን ዘይደገፉ 
ሕብረታውያን እውን ኣይተናሕፉን። ናይ ባይቶን መንግስትን መዝነት 
ተሓዲጎም ከም ዝባረሩን ከምዝድስክሉን ተገብረ። እንትርፎ “ኢትዮጵያ ወይ 
ሞት” ዝጭርሑ ሕሉፋት ሕብረታውያን፡  ኩለን ፖለቲካውያን ሰልፍታት 
ተኣጊደን፡  ጋዜጣታት ተዓጽየን ኣሰናዳእተን እውን ናብ ኣብያተ-ማእሰርቲ 
ተዳጎኑ። ኣብ ርእሲ እዚ፡  ኤርትራ ብቑጠባ ነብሳ ከም ዘይትኽእል ንምርኣይ 



ቁጠባ ኤርትራ ደይ መደይ ኢልካ ከምዝዓኑ ተገይሩ። ከም ሳዕቤኑ ብዙሓት 
ፋብሪካታት ተነቒለን ንማእከል ኢትዮጵያ ክግዕዛ እንከለዋ፡  ኣብኣተን ዝሰርሕ 
ዝነበረ ክኢላዊ ዓቕሚ ድማ ናብ ስደት ኣምሪሑ። ዓንቀጻት ፈደረሽንን 
ቅዋም ኤርትራን ዝፈቕዶ ፖለቲካውን ስቪካውን መሰላት ህዝቢ 
ከየስተማቕሮ ምእንቲ፡  ብመደብ ተጋሂሱ። ናይ እዝን ካልእን ግህሰታት 
ግብረ-መልሲ ከኣ፡  ዓበይቲ ከተማታት ኤርትራ ብናዕብን ሰለማዊ ሰልፍታትን 
ተናወጻ። ኢትዮጵያን ሕሉፋት ደገፍታን ግን፡  ተቓውሞን ኣቤቱታን ህዝቢ 
ከይዓጠጦም፡  ኤርትራዊ ኣምራት ኣብ ምምንቋስ ብንጥፈት ተጸምዱ። 
መስከረም 1959፡  ነቲ ዝያዳ ናጽነት ዝህብን መሰል ስራሕተኛታት ዝሕሉን 
ዲሞክራስያዊ ሕጊ ዕዮ ናይ 1952 ኣልዮም፡  ንኢትዮጵያ ዝምችእ ሓድሽ 
ሕጊ ኣብ ግብሪ ኣውዓሉ። 24 ታሕሳስ 1958 እታ ሓበን ኤርትራዊ መንነት 
ዝኾነት ባንዴራ፡  ካብ ዘንጋ ወሪዳ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ በይና ከም 
እተንበልብል ተገብረ። ኣብ ግንቦት 1960 እውን መንግስቲ ኤርትራ ዝብል 
ስም ናብ ምምሕዳር ኤርትራ ተቐይሩ፡  መራሒ መንግስቲ ዝብል ናብ ዋና 
ኣመሓዳሪ ንኢሱ። ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት፡  መምሃሪ ቋንቋ ካብ ዓረብን 
ትግርኛን ብግዲ ናብ ኣምሓርኛ ተለዊጡ። ብዘይካ እዚ፡  እቲ ብኣገልገልቲ 
ኢትዮጵያ ዝተመልአ ባይቶ ኤርትራ፡  ብጸቕጢ ወግዓዊ ቋንቋኡ ኣምሓርኛ 
ክኸውን ተሰማሚዑ። እዝን ካልእን ግህሰታት ምስ ተወሰኸ፡  ደለይቲ ናጽነት 
ዝነበሩ ጥራሕ ዘይኮኑ፡  ዕሉላት ደገፍቲ ሕብረት እውን ከይተረፉ ኣንጻር 
ኢትዮጵያ ደው ኢሎም ክቃወሙ ጀመሩ። እንተኾነ፡  ኣዝዩ ስለዝረፈደ 
ንኢትዮጵያ ካብ ድሌታ ደው ዘብላ ሓይሊ ኣይነበረን። ብሰንኪ እቲ ኣብ 
ኤርትራ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናበኣሰ ዝኸይድ ዝነበረ ኩለንትናዊ 
ግህሰት ዝኸሓኑ፡  ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ተሰዱ። ከም ውጽኢቱ ድማ፡  ኣንጻር 
ዓማጺ ተግባራት ኢትዮጵያ ብምስጢር ዝቃለስ ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ - 
ሓራካ - ወይ ድማ ማሕበር ሸውዓተ ዝተሰምየ ውድብ፡  ብስደተኛታት 
መንእሰያት ኣብ ፖርት ሱዳን ቆመ። ዕላማ ሓራካ ነቲ ናብ ናጽነትን 
ሕብረትን ተፈላልዩ ዝነበረ ህዝቢ ኣብ ሓደ ደንበ ኣሕቢርካ፡  ንመግዛእቲ 
ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ብምጽራግ ናጽነት ኤርትራ ምርግጋጽ ነበረ። 2 
ሕዳር 1958፡  ኣብ ፖርት ሱዳን ኣብ መንበሪ ገዛ መሓመድ ስዒድ ናውድ 
ኣብ ዝተጋብአ መስራቲ ኣኼባ፡  እድሪስ መሓመድ ሓሰን (ገንሸራ) ሳልሕ 
ኣሕመድ እያይ፡  ሸኽ ዑስማን ሓሳን ሓጅ እድሪስ፡  ዑስማን መሓመድ 
ዑስማን፡  ያሲን መሓመድ ሳልሕ ኣልዓቓዳ፡  መሓመድ ኣልሓሳን ዑስማን፡  
ሓቢብ ዑመር ገዓስን ካልኦትን መንእሰያት፡  ነታ ቀዳመይቲ ዋህዮ ማሕበር 
ሽውዓተ ኣቖሙ። ድሕሪ’ዚ ናይ ሓራካ ዋህዮታት ብቕጽበት ኣብ ሱዳን፡  
ስዑዲ-ዓረብ፡  ግብጺ፡  ኢትዮጵያን ከተማታትን ዓድታትን ኤርትራን ፈለቓ። 



ሓራካ ኣንጻር ኢትዮጵያ ደው ብምባላ ጥራሕ ልቢ ብዙሓት ሰለበት። ካብ 
ከበሳን መታሕትን ኣስላምን ክርስትያንን ኣብ ሓደ መኣዲ ዝጸንበረት ሓራካ 
ንቃልሲ ኤርትራ ካብ ፖለቲካዊ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ክሰጋገር ድንድል 
ሃነጸት። ፈደረሽን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ዝብሕጐጐሉ ዝነበረ ወቕቲ፡  
መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ መግዛእቲ ኤውሮጳ ተገላጊለን ንፋስ 
ናጽነት ከስተንፍሳ እንከለዋ፡  ኤርትራ ግን፡  ተስፋ ናጽነት ጸልሚቱዋ ነበረ። 
ፖለቲካዊ ቃልሲ ተጨውዩ ምሉእ ብምሉእ ናብ ረብሓ ኢትዮጵያ ተቕይሩ 
ዝረኣዩ ብዙሓት ሃገራውያን፡  ኣንጻር ኢትዮጵያ ውዳበታቶም ኣሐየሉ። 
ኣብ’ዚ መዳይ ብቐዳምነት ካብ ዝጥቀሱ ኣብ ግብጺ ዝመሃሩ ዝነበሩ 
ኤርትራውያን እዮም። ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዞም፡  ኣብ ኣልኣዝሃር 
ብዙሓት ኤርትራውያን ናይ ትምህርቲ ዕድል ይረኽቡ ነበሩ። በዚ መሰረት 
ኣብ መጀመርያ 50ታት ብርክት ዝበለ ቁጽሪ ኤርትራውያን ኣብ ካይሮ 
ይመሃር ነበረ። ንሳቶም፡  ካብ 1952 ጀሚሮም ስፖርታዊ ንጥፈታት 
ንምውህሃድ፡  ከምኡ’ውን ሓደስቲ ተመሃሮ ኣብ ዝመጽእሉ ዕድላት ማህደረ 
ትምህርቲ ክረኽቡ ንምሕጋዝ፡  ሓደ ማሕበር ኣቖሙ። 1956 ግብጺ ኣንጻር 
እስራኤል ትዋግኣሉ ኣብ ዝነበረት ግዜ፡  ሃጸይ ሃይለስላሴ ምስ እስራኤል 
ብምውጋኑ፡  ከም ግብረ-መልሲ ጀማል ዓብደል ናስር ንኤርትራውያን 
ፖለቲካዊ ኣፍልጦ ብምሃቡ፡  ብቛንቋታት ትግርኛን ዓረብን ናብ ህዝቢ 
ኤርትራ ዝቐንዐ ናይ ረድዮ ጐስጓስ ንምክያድ ዕድል ተረኽበ። ብዘይካ እዚ፡  
ኣብ 1956 ግብጺ ብቐንዱ ኣንጻር እስራኤል ክትዋጋእ እንከላ ምስ ግብጺ 
ዝተሰለፈ ስዒድ ሑሴንን ብጾቱን፡  ሓደ ምስጢራዊ ኣኼባ ብምክያድ፡  ኣብ 
ኤርትራ ተኽእሎ ምክያድ ብረታዊ ቃልሲ ድሕሪ ምግምጋም ንገዛእ ርእሶም 
- “ሕማየት ኣልወጠን” ወይ ተኸላኸልቲ ሃገር ብዝብል ስያመ ጸውዑ። 
ተመሃሮ ካይሮ፡  ኣብ 1959/60 ምስ ሓራካ ርክብ ፈጢሮም እኳ እንተነበሩ፡  
ኣብ ክንዲ ምስ ሓራካ ምስ’ቶም ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ዓበይቲ ፖለቲካውያን 
ክሰርሑ ብምምራጾም፡  ስዒድ ሑሴን ንመሓመድ ኣድም (ገሲር) ናብ 
ኢብራሂም ሱልጣንን እድሪስ መሓመድ ኣድምን (ኣቦ-መንበር ባይቶ ኤርትራ 
ዝነበረ) ልኢኹ ካብ ኤርትራ ከምዝወጽኡ ገበረ። እዞም ክልተ 
ፖለቲከኛታት፡  ነቲ ጻውዒት ተቐቢሎም ኣብ መጋቢት 1959 ብዘይሕጋዊ 
መንገዲ - ከሰላ ድሕሪ ምእታዎም፡  ኤርትራውያን ወተሃደራት ሰራዊት ሱዳን 
ሓጊዞምዎም ብቐጥታ ንካይሮ ኣምርሑ። እቶም ኣብ ካይሮ ዝነበሩ ተመሃሮ፡  
ንሸኽ ኢብራሂም ሱልጣንን ንኣቶ ወልደኣብ ወልደማርያምን (መራሕቲ 
ናጽነት) ምስ ሸኽ እድሪስ መሓመድ ኣድም (ካብ መራሕቲ ተቕሲም ወይ 
ምምቃል)፡  ነቲ ኣብ ግዜ ፖለቲካዊ ቃልሲ፡  ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ፍልልይ 
ፈቲሖም መራሕቲ ክኾኑዎም ዝገበሩዎ ፈተነ ኣይሰለጦምን። እቲ ካብ 



ሰለስቲኦም ብዕድመ ዝነኣሰ እድሪስ መሓመድ ኣድም ግን፡  ምስ ተመሃሮ 
ካይሮ ዝሓሸ ቅርበትን ምርድዳእን ፈጠረ። ተመሃሮ ምስ እድሪስ ናብ ጎቦ 
‘መቕደም’ ብምኻድ መደቦም ሓቢሮም ድሕሪ ምስምማዕ ማሕላ ፈጸሙ። 
ድሕሪ ተደጋጋሚ ኣኼባታት፡  10 ሓምለ 1960 ኣብ ካይሮ ‘ሓዲቐት ኣል-
ሰመክ’ ኣብ ዝተባህለ ቦታ፡  መግዛእቲ ኢትዮጵያ ንምእላይ ብረታዊ ቃልሲ 
ምክያድ ኣብ ዝብል ሓሳብ ተሰማምዑ። ካብ መንጎኦም ማእከላይ ኮሚተ 
መሪጾም ድማ፡  ንእድሪስ መሓመድ ኣድም ኣቦ-መንበሮም ክኸውን መዘዝዎ። 
17 ሓምለ 1960 እቲ ስሙ ‘ውድብ ጀብሃት ታሕሪር ኤርትርያ’ (ተጋድሎ 
ሓርነት ኤርትራ) ምዃኑ ዘፍለጠ ምትእኽኻብ፡  ዕላማን ኣገባብ ቃልስን ዘነጽር 
መግለጺ ኣውጽአ። ኣብ ዝቐጸለ ኣዋርሕ፡  ዘይከም ሓራካ ምቛም ተጋድሎ 
ሓርነት ብዕሊ ኣወጀ። ኣንጻር እቶም ኣብ ኤርትራ ዓስኪሮም ዝነበሩ 
ወተሃደራት ኢትዮጵያ፡  ኩናት ከካይድ ምዃኑ እውን ኣፍለጠ። እዞም 
ተመሃሮ ኣብ ካይሮ ኮይኖም ዝተፈላለየ ተቓውሞታት የካይዱ ከምዝነበሩ፡  
ናይ’ቲ ግዜ’ቲ ጋዜጣ ‘ዘመን’ 18 ግንቦት 1961 ዘውጸኣቶ ጽሑፍ ከም’ዚ 
ይብል፦ “ኣብ ኣልኣዝሃር ዝመሃሩ ኤርትራውያን ተመሃሮ፡  ነቲ ኣብ ካይሮ 
ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብምጥቃዕ፡  ኣብኡ ንዝነበረ ዶኩመንትታትን 
ሓንቲ ንብረት ናይ’ቲ ኤምባሲ ዝኾነት ኣውቶሞቢልን ኣቃጺሎም. . .።” 
ብዘይካ ተመሃሮ ካይሮ - ኣብ ምጅማር ሰውራ ዝለዓለ እጃም ዝነበሮም 
ካልኦት እቶም ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ኤርትራውያን ወተሃደራት እዮም። ኣብቲ 
ግዜ’ቲ ኤርትራውያን ኣብ ሰራዊት መግዛእቲ እንግሊዝ ምዕስካር ልሙድ 
ተርእዮ ነበረ። በዚ መሰረት ናይ’ታ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዝነበረት “ኣልኡርታ 
ኣልዓረብያ ኣሸርግያ” ዝስማ ኣሃዱ ዓሳክር ዝበዝሑ ኤርትራውያን ነበሩ። 
መግዛእቲ እንግሊዝ ኣኽቲሙ ሱዳን ናጽነት ኣብ ዝተጓናጸፈትሉ መድረኽ 
እውን፡  እቶም ኤርትራውያን - ወተሃደራት ሱዳን ኮይኖም ቀጸሉ። እንተኾነ፡  
ብሰንኪ መበቆሎምን ትሑት ደረጃ ትምህርቶምን፡  ርኡይ ዝኾነ ጅግንነት 
እናፈጸሙ እንከለዉ፡  መዓርግ ኮነ ናእዳ ይረኽቡ ኣይነበሩን። ንሳቶም፡  ካብታ 
ሱዳን ናጻ ዝወጽኣትላ ኣትሒዞም ብዛዕባ መንነቶምን ሃገሮምን ክግደሱን 
ክውደቡን ብምጅማር፡  “ሙነዘማት ኣል ታሕሪር” ወይ “ውድብ ሓርነት” 
እትብሃል ንሓድሕዶም ዝተሓጋገዙላን፡  ብዛዕባ ናጽነት ኤርትራ ሓሳብ 
ንሓሳብ ዝለዋወጡላን ምስጢራዊት ማሕበር ኣቖሙ። ጣህር ሳልም ኣብ 
ምውዳብን ምምራሕን እዛ ማሕበር ዝለዓለ ተራ ነበሮ። ንሳቶም ካብ 1959 
ኣብ ሓራካ ተወዲቦም እጃሞም እኳ እንተኣበርከቱ፡  ጸኒሖም ግን 
ምስጢራውን ዘይንጹርን ኣካይዳ ሓራካ ሕቶታት ከምዘልዕሉ ገበሮም። ኣብ 
መጨረሽታ ኣባል ተመሃሮ ካይሮ መሓመድ ኣደም እድሪስ (ገሲር)፡  ካብ 
ካይሮ ከሰላ መጺኡ ብረታዊ ቃልሲ ከተካይድ ዝቖመት ውድብ ከም ዘላ ምስ 



ገለጸሎም፡  ‘ፍታሕ ብሻምብቆ ብረት ጥራሕ እዩ ዝመጽእ’ ኢሎም ዝኣመኑ 
ገለ ወተሃደራት፡  ንሓራካ ጠንጢኖም ናብ ተማሃሮ ካይሮ ዘንበሉ። ኣቦ-
መንበር ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እድሪስ መሓመድ ኣድም ከሰላ መጺኡ 
ምስኦም ርክብ ድሕሪ ምክያዱ ድማ፡  ብረታዊ ቃልሲ ንምጅማር 
ተሰማምዑ። እዞም ወተሃደራት፡  ብሉጽ ታዕሊም፡  ናይ ውግእ ተመኩሮን 
ወተሃደራዊ ታክቲክን ዝፈልጡ ተባዓት ዓሳክር እኳ እንተነበሩ፡  ኣብ ኤርትራ 
ሰውራ ንምጅማር ዘኽእሎም ባይታን ዓቕምን ደገፍን ኣይነበሮምን። በዚ ግን 
ተስፋ ኣይቈረጹን። ብዘለዎም ዓቕሚ ሓደስቲ ኣባላት ክውድቡ፡  ብረትን 
ጥይትን ክእክቡ፡  ከምኡ’ውን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዳህሳስን ስለያን ናይ 
ምክያድ ሓላፍነት ተሰከሙ። ጣህር ሳልም፡  ዑመር እዛዝ፡  ባበክር መሓመድ 
እድሪስ፡  መሓመድ ሰዓድ ኣድም፡  ኣድም ግንድፍል፡  መሓመድ እድሪስ 
ሓጅን ካልኦትን ጭቡጥ ኩነታት ኤርትራ ክዕዘቡን ክውድቡን፡  ኣብ ዓመታዊ 
ዕረፍቶም - ብመደብ ናብ ከተማታት ተስነይ፡  ኣቑርደት፡  ከረን፡  ኣስመራ 
ፋሕ ብምባል፡  ዕላማ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ (ጀብሃ) እናገለጹ ንብዙሓት 
ወዲቦም ንሱዳን ተመልሱ። 

ብድሕሪ’ዚ፡ ኣብ ታሕሳስ 1960 እድሪስ መሓመድ ኣድምን ኢብራሂም 
ኤርትራ ካብ ፖለቲካዊ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ሱልጣንን ሓገዝ ንምሕታት፡ ካብ 
ካይሮ ተበጊሶም፡ ናይ መጀመርታ ዲፕሎማስያዊ ዑደት ናብ ንግስነት ስዑዲ 
ዓረብ ኣካዪዶም። ካብ ንግስነት ስዑዲ ዓረብ ግን፡ ብዘይካ “ናብ ሕቡራት 
ሃገራት ኬድኩም ጥርዑ” እትብል ማዕዳ - ዝረኸብዎ ነገር ኣይነበረን። 
ደኺሞም ንካይሮ ተመልሱ። ኣብ ካልኣይ እግሪ እድሪስ በይኑ ናብ ሱዑዲ 
ዝገበሮ ዑደት እውን፡ ብዘይካ’ታ ምስ ዑስማን ሳልሕ ሳበ ተራኺቡ ብሓባር 
ክሰርሑ ምስምማዖም፡ ካልእ ፋይዳ ኣይረኸበሉን። 20 ታሕሳስ 1960 
እድሪስን ዑስማንን ናብ ሞቓድሾ ብምምራሕ፡ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር 
ዓብዱራሺድ ሻርማርክ ተራኸቡ። ሽዱሽተ ጠለባት ድማ ኣቕረብሉ። ድሕሪ 
ኣስታት ሓደ ወርሒ፡ ኣብታ ሃገር ማሕበር ከቚሙ ስለዘፍቀደሎም ከኣ፡ 1 
ለካቲት 1961 “ማሕበር ምሕዝነት ኤርትሮ ሶማል” ብወግዒ ተመስሪቱ። 
ዑስማን ሳልሕ ሳበ - ቀዳማይ ወኪል ተጋድሎ ሓርነት ኣብ ሶማል ኮይኑ 
ተመዘዘ። ኣብ’ቲ ፈለማ፡ ዕላማ ናይ’ዚ ማሕበር’ዚ፡ ጉዳይ ኤርትራ ንምፍላጥ 
ምስ ኤምባሲታት ምርኻብ፡ መጽሔታትን ካልእ ጽሑፋትን ምዝርጋሕ 
ከምኡ’ውን ዕድል ኣብ ዝተረኽበሉ ጎስጓሳት ምክያድ ነበረ። መንግስቲ ሶማል 
ብግደኡ፡ ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ናይ ሶማል ዲፕሎማስያዊ ፓስፖርት 
ክሕዙ ኣፍቀደሎም። በዚ ዕድል’ዚ ተጠቒሙ፡ እድሪስ መሓመድ ኣድም ናብ 
ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ - ማለት ኩወየት፡ ባሕሬን፡ ሊባኖስን ሶርያን ዑደት 



ብምግባር፡ ጉዳይ ኤርትራ ከረድእን ፖለቲካውን ወተሃደራውን ሓገዝ 
ክሓትትን እኳ እንተፈተነ፡ ዘዕግብ መልሲ ከይረኸበ ደኺሙ ተመልሰ። 
ንእግረ-መገንዱ ነቲ ካብ 1921 ክሳብ 1927 ኣንጻር ፈረንሳ ሰውራ ዘካየደ 
ሞሮካዊ ልኡል ዓብደልከሪም ኣልቻታዊ ረኸቦ። ንሱ ድማ፡ ንእድሪስ 
መሓመድ ኣድም “ኣብ ኤርትራ ቃልሲ ጀሚርኩም ብውሑዱ ወተሃደራዊ 
ነቑጣታት ክሳብ ዘየጥቃዕኩም፡ ካብ ሃገራት ዓረብ ሓገዝ ኣይትጸበ” ክብል 
መዓዶ። በዚ ድማ ሓገዝ ንምርካብ ወተሃደራዊ ግጥም ምጅማር ግድን ኮነ። 
እንተኾነ በረኻታት ኤርትራ ብምውጻእ ሰውራ ክጅምር ዝኽእል ብቑዕ ሰብ 
ክረኽቡ ነይሩዎም። ድሕሪ ብዙሕ ወረድ ደይብ ኣተኩሮኦም ኣብ ክልተ 
ሰባት ገበሩ - ሰይድና መሓመድ ሽኽ ዳውድን ሓምድ እድሪስ ዓዋተን። በዚ 
መሰረት፡  ኣብ ከሰላ ዝነበሩ ኤርትራውያን ወተሃደራት ሱዳን ብቐዳምነት 
ንሰይድና መሓመድ ክረኽቡ ብምውሳን፡  ምስ ሰይድና ኣብ ጥቓ ዶብ ሱዳን 
ዓሺር ኣብ እትበሃል ቦታ ቆጸራ ሓዙ። እንተኾነ ኣብ መዓልቲ ቆጸራ ዓሺር 
ምስ በጽሑ፡  ካብ ሰይድና፡  “ኣብ ተሰነይ ዘሎ ካፒታኖ ዓብደልቃድር 
ይከታተለና ስለዘሎ ኣብ ፈለሳብ እምበር ኣብ ዓሺር ኣይጸንሓኩምን’የ” ትብል 
መልእኽቲ ጸኒሓቶም። በዚ ድማ፡  ጉዕዞኦም ንፈለሳብ ቀጺሎም ንሰይድና 
ረኸብዎ። ሰይድና ዕላምኦም፡  ስሞም፡  ብዝሖም፡  እድሪስ መሓመድ ኣድም 
ምስኦም ምህላዉን ዘይምህላዉን ሓተቶም። ኩሉ ዘረባኦም ምስ ሰምዐ ከኣ 
ከምዚ በሎም፦ “ተበጊስና ካብ በልኩም፡  ኣነ ዘድሊ ክቕርብ’የ። ክልተ በትሪ 
ኣግማልን ሓደ በትሪ ከብትን (ሓንቲ በትሪ 100 ጥሪት ይውክል) ካባይ 
ተጸበዩ። ሓንቲ ኣቡ-ካምሳ (ጠበንጃ) ካባይ ድለዩ። እዘን ስለስተ በትሪ 
ሽይጥኩም ገንዘብ ይኹን ብረት ከምጽኣልኩም ይኽእላ እየን። ኣነ ኸኣ ኣብዚ 
ምሉእ ባርካ ተንቀሳቒሰ በታ ዝፈልጥዋ ቋንቋን ኣነ ዝደልያ ነገርን ንህዝቢ 
ክሕብር’የ። ንስኻትኩም ብደገ እንተ ዓየኹም ንሕና ብውሽጢ ክንዓዪ ኢና።” 
ድሕሪ ወርሒ ካልኣይ ቆጸራ፡  ኣብ ባካራብ ጥቓ ኬሩ፡  ኣድም ኣኑር ቲታን 
መሓመድ ኣድም ገሲርን ካብ ከሰላ መጺኦም ንሰይድና ምስ ረኸብዎ፡  
ሰይድና ንቐጻሊ መልእኽቲ ካብን ናብን ሰይድናን ከሰላን ዘበጻጽሕ መስመር 
ከምዘድሊ ገሊጹ፡  ኣብ ፍሉያት ቦታታት እሙናቱ ረቚሑ ሃቦም። መብጽዓ 
ዝኣተወሎም፡  ገንዘብን ኣቡ-ካምሳ ጠበንጃን ድማ ኣብ ዝጠዓመ ግዜ 
ክወስድዎ ከምዝኽእሉ ሓበሮም። ሰይድና ኣብቲ እዋን’ቲ፡  ኣብ ኣቑርደት 
ንዝተኻየደ ምስጢራዊ ኣኼባ ኣብ ምምእዛን ዝለዓለ ተራ ዝተጻወተ እዩ። 
እዚ ናይ ሚያዝያ 1961 ምስጢራዊ ኣኼባ ኣቑርደት፡  ሓምድ እድሪስ ዓዋተ 
ዝተረኽበሉ እዩ። ኣብቲ ኣኼባ ሸኽ መሓመድ ዳውድ ንሓምድ እድሪስ 
ዓዋተ ንሰውራ ክዳሎ ተወኪስዎ፡  ሓምድ ድማ ተሰማምዐ። ኣብቲ ግዜ’ቲ፡  
ብወተሃደራዊ ብቕዓትን ሃገራዊ ስምዒትን ካብ ዝስመዩ ሰባት ሓደ፡  ሓምድ 



እድሪስ ዓዋተ ነበረ። ሓምድ፡  ድሕሪ’ቲ ኣብ 1940ታትን 1950ታትን ዝነበረ 
ናይ ሽፍትነትን ጸረ ሽፍትነትን ቃልሲ ኣብ ገርሰት ይቕመጥ ነበረ። ንሱ ኣብ 
ግዜ ሰላማዊ ናብራ ከይተረፈ ንዝተዘምታ ይመልስ ካብ ሽፋቱ ይከላኸል 
ብምንባሩ መንግስቲ ብጽቡቕ ዓይኒ ትጥምቶ ነበረት። ኣብ መጋቢት 1956 
ሓምድ ከባቢኡ ክሕሉ ብረትን ምዱብ ደሞዝ ዘለዎ ናይ ሓለዋ ሓይሊን 
ክወሃቦ ንዘቕረቦ ጠለብ መንግስቲ መልሲ ኣይሃበሉን ዝነበረ። ኣብ’ቲ 
ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ናብ ዝበኣሰ ዝኸደሉ ዝነበረ ግዜ ድማ፡  ሓምድ 
ከም ካልኦት ሃገራውያን ክሻቐልን ናብቲ ሽዑ ዝነበረ ውዳበታት ክጽንበርን 
ትጽቢት ዝግበረሉ እዩ። በዚ ድማ፡  ተመሃሮ ካይሮን ኤርትራውያን 
ወተሃደራት ሱዳንን ብረታዊ ቃልሲ ክፍልሙ ኣብ ዝወሰንሉ፡  ሓምድ ዕጥቃዊ 
ቃልሲ ከበግስ መተካእታ ዘይብሉ ኣማራጺ ኮይኑ ምቕራቡ ዘገርም 
ኣይነበረን። ኣብቲ ኣኼባ ድማ፡  ንሰይድና መሓመድ ሽኽ ዳውድ ከምዚ 
በሎ፦ “ንዞባታት ጋሽ፡  ሰቲት፡  ባርካ ክሳብ ሳሕልን ዓንሰባን ክሽፍኖ 
እኽእል’የ። ዝኾነ ኣፍልጦ ዘይብለይ ብዛዕባ ናይ ከበሳን ናይ ምብራቕን 
ቦታታት’ዩ። ስለዚ ነዚ ቦታታት’ዚ ዝፈልጡን ኣብኡ ክውድቡ ዝኽእሉ 
ሰባትን ከተናድዩ ኣለኩም።” ኣብቲ እዋን’ቲ፡  ኢትዮጵያ ተግባራታ ንብዙሓት 
ሃገራውያን ከምዘቕሓረ ትርዳእ ብምንባራ፡  ንገለ ውልቀ ሰባት ድሌታቶም 
ኣማሊኣ ኣፎም ክትዓብስ ወይ ምኽንያት ፈጢራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ 
ከተእትዎም ትጽዕር ነበረት። በዚ ድማ፡  ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ጀነራል ተድላ 
ዑቕቢት፡  ንሓምድ ብዛዕባ’ቲ ኣብ 1956 ኣቕሪቡዎ ዝነበረ ናይ ብረት ጠለብ 
ከዘራርቦ (ድሕሪ ሓሙሽተ ዓመት ምዃኑ እዩ) መልእኽቲ ሰደደሉ። 
ኣመሓዳሪ ወረዳ ተሰነይ ድማ፡  ብ31 ሓምለ 1961 ንሓምድ ኣዛዚ ፖሊስ 
ከዛርቦ ይደሊ ከምዘሎ ገለጸሉ። ሓምድ ስለዘይኣምኖ ኣይተቐበሎን። 
ኣመሓዳሪ ተሰነይ ከኣ፡  ንኣመሓዳሪ ኣውራጃ ባርካ ዑመር ሓሰኖ ባዕሉ 
ንሓምድ ረኺቡ ከዘራርቦ ሓሳብ ኣቕረበሉ። ብ2 ነሓሰ 1961 ሓምድ ኣብ 
ገርሰት ምስ ዑመር ሓሰኖ ኣብ ዝተራኸበሉ፡  ንጀነራል ተድላ ዑቕቢት 
ክረኽቦ ከምዘይደሊ ገለጸሉ። ዑመር ግን፡  ኣብ ኣቑርደት ን15 መስከረም 
1961 ከራኽቦም ቆጸራ ሓዘ። ኣብቲ ግዜ’ቲ ብኢብራሂም መሓመድ ዓሊን 
ዑመር ኬራይን ዝምርሑ ሸፋቱ ናብ ሰላማዊ ናብራ ክመልሶም ንሓምድ 
ተደጋጋሚ ጸቕጢ ይገብርሉ ነይሮም እዮም። ሓምድ ብወገኑ፡  ንሱ ሰላማዊ 
ሰብ ምዃኑ፡  ንዝኾነ ስብ ናብ ሽፍትነት ከውፍርን ካብ ሽፍትነት ክመልስን 
ክእለት ከምዘይብሉ’ኳ ይነግሮም እንተነበረ፡  ንሳቶም ግን ካብ ዝባኑ ምውራድ 
ኣበዩ። እቲ ብባህሪኡ ዘይተጸዓዲ ሓምድ፡  ንጽቕጢታት መንግስቲ ዝጻወር 
ዓቕሊን ብውዲታቶም ዝታለል ልቦናን ኣይነበሮን። መንግስቲ ኣብ ልዕሊኡ 
ትገብሮ ዝነበረት ተጽዕኖ ሽፋቱ ዝዘመትወን ዝነበሩ ከብቲ ስለዘሻቐላ ዘይኮነ፡  



በቲ ሰውራ ንምጅማር ዝካየድ ዝነበረ ምስጢራዊ ርክባት ተጨኒቓ ምዃና 
ተሪዲእዎ ነበረ። ሓምድ ዋላ እኳ ሰውራ ንምጅማር ቃል ይእቶ፡  ብረት 
ከይሓዘ ብጾት ዝኾንዎ ከይወደበ፡  ኩነታት ናይቶም ኣብ ሱዳን ዝነበሩ 
ወተሃደራት ከየጣለለ ክወጽእ፡  ብፍጹም ሓሳብ ኣይነበሮን። ነቲ ኣብ ልዕሊኡ 
ዝግበር ዝነበረ ጸቕጥን ምፍርራሕን ከምኡ’ውን ሽሕጣን ኣመሓደርቲ ርእዩ 
ግን፡  ከይቀደምዎ ክቕድሞም እንተዘኮይኑ - ብመቑሕ ክሕየር ምዃኑ ብሩህ 
ኮነሉ። ጸሓፊ ታሪኽ ህይወት ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ተጋዳላይ ሃይለስላሴ 
ወልዱ - መጨረሽታ መዓልታት ስቪላዊ ህይወት ሓምድ ከመይ ከምዝነበራ 
ከብርህ እንከሎ ከምዚ ይብል፦ “እቲ ኩነታት ሓንኪሩ፡  ምስ ሰበ�ስልጣን 
መንግስቲ ኣብ ምትህልላኽን ምድፍፋርን ምስ ተበጽሐ፡  መንግስቲ ኣብ ልዕሊ 
ሓምድ ህጹጽ ስጉምቲ ክትወስድ ወሰነት። ፈለማ ግን፡  መን ይፈልጥ ሓሳቡ 
እንተቐየረ ንኮን ዶኾን ናይ መወዳእታ ደብዳበ ይለኣኸሉ ተባሂሉ ዕሽግቲ 
ቡስጣ ከምዝተሰደደሉን ከምዝነጸጎምን ኪዳነ ህዳድ ይሕብር” ይብል’ሞ - 
ብ17 ነሓሰ 1961 ሓምድ ኣቡ-ዓሸራ ዓጢቑ ናብ ቃልሲ ከም ዝነቐለ 
ይገልጽ። ሓምድ ኣብ ጸሊም ክረምቲ፡  ካብ ገዝኡ ቆሪጹ ምስ ተላዕለ፡  ኣብ 
በረኻን ዓድን ዝጸንሑ ውሑዳት ፈለጥቱ እግሪ - እግሩ ስዒቦም ኣንጻር 
መግዛእቲ ኢትዮጵያ ንምቅላስ ተጸንበሩዎ። ኢትዮጵያ እዚ ምስ ሰምዐት፡  
ንሓምድ ክትሕዞ ወይ ክትቀትሎ፡  ወፍሪ ፈለመት። ሓምድን ፖሊስን ከልብን 
ሰስሓን ኮይኖም ኣብ ምሉእ ጋሽ ሰቲትን ባርካን ሸኾርተት በሉ። ሓምድ 
ዝኣተዋ ዓዲን ዝተሓብኣላ ጫካን ዝሕብሩ ሰለይቲ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ዓዲ 
ተቘጽሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ፡  ሓምድ ሻብዓይ ርእሱ ኣለቡ ሰጊሩ 
ባልቃይ ተራእየ። ሽዑ ሓደ ሰላዪ ኣውቶቡስ ተሰቒሉ ንተሰነይ ብምኻድ - 
ንሜጀር ገበረኺዳን ተስፋይ “ሎሚ ረኸብኩም ሰኣንኩም፡  ሓምድ ሻብዓይ 
ርእሱ ኣብ ባልቃይ ኮፍ ኢሉ ኣሎ” በሎ። ሜጀር ገብረኺዳን ኣኽቢቡ 
ንኽሕዞ ወይ ንኽቐትሎ ወተሃደራቱ ኣኽተተ። እንተኾነ ዓርኪ ሓምድን ኣባል 
ፖሊስን ዝነበረ ኪዳነ ህዳድ፡  ምስ መሓመድ ሱሌማን እኩድ ኮይኖም፡  
መጀመርያ ንሓምድ ‘ኣብ ከበባ ኣቲኻ ኣለኻ’ ዝብል መልእኽቲ ሰደድሉ። 
ቀጺሎም መስመር ተሌፎን ተሰነይ ብምቑራጽ፡  ነቶም ወተሃደራት ኣንፈቶም 
ናብ ሩባ ጋሽ ከምዝኸውን ብምግባር ንሓምድ ካብ ማእሰርቲ ወይ ሞት 
ኣድሓንዎ። እዚ ፍጻመ’ዚ ኣብ መጨረሽታ ወርሒ ነሓሰ ነበረ። ብ1 
መስከረም 1961 ሓምድ ምስ ገለ ብጾቱ ናብ ወገን ላዕላይ ጋሽ ገጹ 
እናተጓዕዙ እንከሎ፡  ምስ በዓል ዓዋተ መሓመድ ፋይድ ኣብ ሃደምደሚ 
ተራኸበ። ካብ ሓደ ድኳን ስንቂ ዝኾኖም ኣስቤዛ ድሕሪ ምግዛእ ከኣ፡  
ጠያይት ንሰማይ ብምትኳስ ሰውራ ከምዝጀመረ ኣወጁ። ሓምድ ዋላ’ኳ ኣብ 
መፋርቕ ነሓሰ 1961 ካብ ገዝኡ እንተወጽአ፡  ቀዳመይቲ ምስ ሓይሊ ፖሊስ 



ኣብ ጎቦ ኣዳል ዝገጠመላ መዓልቲ - 26 መስከረም 1961 እያ። ሓደ 
መስከረም እምበኣር፡  ሓምድ ኣብ ሃደምደሚ ሰውራ ከምዝጀመረ ዘበስር 
ጥያይት ዝተኮሰሉ ድኣ’ምበር ውግእ ኣዳል ዝተኻየደላ ዕለት ኣይኮነትን። 
ቅድሚ ክረምቲ 1961፡  ሰውራ ንምጅማር ዝተገብሩ ክልተ ዘይተዓወቱ 
ፈተነታት ነይሮም እዮም። ባዕሉ ሓምድ ኣብ 1956-57 ናብቲ ሽዑ ኣብ 
ኣቑርደት ዝነበረ፡  ኣቦ-መንበር ባይቶ ኤርትራ ነበር፡  እድሪስ መሓመድ 
ኣድም ብምኻድ፡  ብረት ሒዙ በረኻ ክወጽእን ኣንጻር ኢትዮጵያ ክቃለስን 
መደብ ከምዘለዎ ሓበሩ ነይሩ እዩ። እንተኾነ እድሪስ፡  “ብግስ ከይበልካ 
ከጥፍኡኻ እዮም” ስለዝበሎ ከምዝተመልሰ፡  ጸሓፊ ታሪኽ ኤርትራ (1941-
1962) ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ የዘንቱ። ብዘይካ’ዚ፡  ኣብ መጀመርታ 1960 
ኣርባዕተ መንእሰያት ኣደም ግንድፍል፡  መሓመድ እድሪስ ከልባይ፡  ሓምድ 
ኢብራሂም ጠምባር፡  ከምኡ’ውን ዓብደላ ዲጎል ናብ ሓምድ ንገርሰት 
ከይዶም ሰውራ ዘበጋግስ እንተመሲሉ ምስኡ ክወጽኡ፡  እንተዘይኮነ ጠበናጁ 
ክህቦም ሓቲቶምዎ ነበሩ። ሓምድ ግን መን’ዩ ሰውራ ክወጽእ እዩ ዝበለኩም. 
. .? ብምባል ተመሊሱ ኣዋጠሮም። ብሓደ ክልተ ብረት ሰውራ ከም 
ዘይጅመር ኣረዲኡ ከኣ፡  “ክኣምነኩም ዝኽእል - ካብ መንግስቲ ብረት 
ሰሊብኩም ወይ ሰበ-ስልጣን ኣቑሲልኩም ምስ እትመጹ ጥራሕ እዩ” ብምባል 
“ንሕጂ ግን ኣይረኣኽኹም ኣይረኣኹምኒ” ኢሉ ኣፋነዎም። ነሓሰ 1961 
ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ሓንቲ ኣቡ-ዓሸራ ዓጢቑ ካብ ገርሰት ምስ ነቐለ፡  
ዓብዱ መሓመድ ፋይድ (ወዲ ኣሞኡ)፡  ኣቡ-ኻምሳ ዝዓጠቑ ሽንግራይ 
ዓማርን ሳልሕ ቅሩጫይን፡  ኣቡ�ስታ ዝዓጠቐ ሁመድ ዶሔን ስዓብዎ። 
ንሳቶም፡  ሓንቲ ስብርቲ ጠበንጃ ማኒከርን ኣቡ-ርሔንን (ግንጽል) - ናይ 
ሓምድ ዝነበራ እየን ተማልኡ። ኣብ ሃደምደሚ ዘርከቡ ኢብራሂም መሓመድ 
ዓሊ፡  ሳልሕ ሓጅ፡  ዓዋተ መሓመድ ፋይድ ድማ ተወሰኹዎም። 


