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ጉድ! ሳማሪታን 

ኦጉስት 17፡ 1986፡ ንቐተልትን ንተቐተልትን ከምኡ ድማኒ 

ንሱዳናውያን ተቐማጦ  ከሰላ  ዕዝዝቲ ታሪኻዊት መዓልቲ ኢያ። 

 

ነብሰ ገዳይ፡ ነታ መኪና፡ ብሪሞት ኮንትሮል ዝትኮስ ቦምብ (Remote 

Explosive Device) ኣጻዊዱላ፡ ነቲ ስዊች �ON� ክገብሮ፡ ኣጸቢቑ 

ተሃንጢዩ ነበረ። 

 

ነብሰ ገዳይ፡ ድሕሪ ገለ እዋናት፡ እታ መኪና ከም ትጽቢቱ፡ ብግስ 

ኢላ ክትንቀሳቐስ ጀመረት።  ነዊሕ ከይከደት ድማኒ ቡም! ኢላ 

ተፈጀረት።  ንእለቱ ከኣኒ ባርዕን ቃጸሎን ኮነት። 

 

እቲ ብማዕዶ ብሪሞት ኮንትሮል ነታ መኪና ዘባረቓ ነብሰ ገዳይ፡ ምስ 

ካላሽኑ፡ ናብታ ዝተፈጀረት መኪና ክቐርብ ተንቀሳቐሰ።  በቲ 

ካላሽን ጌሩ፡  ንገለ ካብ ሞት ዝደሓኑ ግዳያት፡ ቀሪቡ ዳግም ኣቃብጽ 

ኣቃብጽ ከብሎም�ዩ ኔሩ፡ ናቱ መደብ። 

 

ናይ ፈጣሪ ጉዳይ ኮይኑ፡ ሓንቲ ሱዳናዊት ሰበይቲ፡ ከሎጌና እቲ ነብሰ 

ገዳይ፡ ነቲ ቦምብ ኣብታ መኪና  ከጻውዶ ከሎ፡ ኣማዕዲያ ትዕዘቦ 

ነበረት። 

 

እታ መኪና ቡም! ኢላ  ኣብ ዝተፈጀረትሉ ህሞት፡ እታ ሱዳናዊት 

ናብቲ ነብሰ ገዳይ ነጢራ መጸት።  ብድሕሪቱ መጺኣ ድማኒ ነቲ 

ነብሰ ገዳይ ብኽልተ የእዳዋ፡ ኣላታን የብላን ግጥም ኣቢላ ሓዘቶ። 

እቲ ባርዕ ናይ ቦምብን ቃጸሎ ናይ መኪናን ዝሰሓቦም ጭፍራ 

ሱዳናውያን መንገደኛታት ክተኣኻኸቡ ጀሚሮም ስለዝነበሩ፡ �ያ . . 

ምኑ! . . . ዓሌኻ ላህ! . . . ያ፡ ወለድ ምኑ!  . . . ምኑ! . . . ምኑ!� ዝብል 

ዛሕማ ተፈጥረ�ሞኒ እታ ከነው ኣቢላ ዝሓዘቶ ሱዳናዊት፡ ቅጽበታዊ 

ሓገዝ ናይ መንገደኛታት ረኸበት። 

 

እቲ ነብሰ ገዳይ ወድያውኑ ምስ ካላሽኑ፡ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር እታ 

ሱዳናዊትን መንገደኛታትን ወደቐ።  ብኡ ንብኡ ከኣኒ ፖሊስ ሱዳን 

መጺኦም፡ ነቲ ነብሰ ገዳይ ኣሰርዎ። 
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ባህልቢ ወልደማሪያም 

 

 

 

 

ብእንዳ-72 ተጨውዮም ሃለዋቶም ዘይተረኽቡ 

 ካድራት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ - ሰውራዊ ባይቶ 
 

ካድራት ባህልቢ ወልደማሪያምን ተኽለብርሃን ገብረጻድቕን (ወዲ 

ባሻይ)፡ ብእንዳ-72፡ ኣብ 1992፡ ካብ ከሰላ ተጨዊዮም፡ ክሳብ ሕጂ 

ሃለዋቶም ኣይተረኽበን። 
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ተኽለብርሃን ገብረጻድቕ (ወዲ ባሻይ) 

 

ሳልሳይ ጉባኤ ተ. ሓ. ኤ. - ሰውራዊ ባይቶ፡ ኣብ ጁን 28 - ጁላይ 7፡ 

1989፡ ኣብ ቶጋን  ዝተባህለ፡  ኣብ  ጥቓ  ዶብ ዝርከብ በረኻ ናይ 

ሱዳን ተጋብአ።  ኣብቲ ጉባኤ፡ 31 ኣባላት ዝሓቆፈ ማእከላይ 

ሽማግለ ተመርጸ።  ካብ ውሽጢ�ዚ ማእከላይ ሽማግለ ከኣኒ 7ተ 
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ዝኣባላቱ ፈጻሚ ሽማግለ ተመርጸ።  ካብቶም ዝተመርጹ 7ተ ኣባላት 

ፈጻሚ ሽማግለ፡ እቶም ክልተ፡ ባህልብን ተኽለብርሃንን ነበሩ። 

ባህልቢ ወልደማሪያም፡ ናይ ወተሃደራዊ ጉዳይ ሓላፊ፡ ተመርጸ። 

ተኽለብርሃን ገብረጻድቕ (ወዲ ባሻይ)፡ ናይ ጸጥታ ሓላፊ፡ ተመርጸ። 

 

ብእንዳ-72፡ ግዳይ 

መጭወይትን ድሃይ 

ምጥፋእን ኮይኖም 

ተሪፎም ዘለዉ ባህልብን 

ተኽለብርሃንን፡ ሃገራዊ 

ግብኦም ኣብ ምስልሳል 

ዝነበሩ ናይ ተ. ሓ. ኤ. - 

ሰውራዊ ባይቶ ካድራት 

ኢዮም።  ተ. ሓ. ኤ. -

ሰውራዊ ባይቶ፡ እዚ ናይ 

ሕጂ ሰልፊ ዲሞክራሲ 

ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) 

Eritrean Peoples 

Democratic Party 

(EPDP) ማለት�ዩ። 

 

 

 

ባህልብን ተኽለብርሃንን፡ 

ናይ ቀደም መተዓብይቲ 

የዕሩኽ ከምኡ�ውን ናይ 

ቃልሲ ብጾት ዝነበሩ 

ክልተ ዜጋታት ኢዮም።  

ኣብ ኣፕሪል 26፡ 1992፡ 

ባህልብን ተኽለብርሃንን፡ 

2ቲኦም ብሓንሳብ፡ ካብ 

ከሰላ፡ ካብ ገዛ ተስፋጼን 

ገሬሱስ፡ ተጨውዮም 

ተወስዱ። 

 

 
 

ገብረብርሃን ዘርአ ወልደብሩኽ 

 

ኣብ ፈብሩዋሪ 5፡ 1997 

ብእንዳ-72 ካብ ሑመራ፡ ክልል ትግራይ፡ ኢትዮጵያ 

ተጨውዩ፡ ሃላዋቱ ኣይተረኽበን። 

 

ፓተርን / Pattern 

ገብረብርሃን ዘርአ፡ ኣቦ ወንበር ናይ ኤርትራዊ 

ደሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ኤርትራ 

(ኤደምሓኤ)፡ Eritrean Democratic Movement 

For The Liberation of Eritrea (EDMLE) ነበረ።     

እንዳ-72፡ ንገብረብርሃን፡           ኣብ    ሑመራ፡ 
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ኣፕሪል 26፡ መዓልቲ 

ፋሲካ ነበረ።  ባህልብን 

ተኽለብርሃንን፡ 

ብተስፋጼን ገሬሱስ  

ንግብዣ ፋሲካ ብሓባር 

ተዓዲሞም፡ ብኡ 

መሰረት�ዮም ኣብ ገዛ 

ተስፋጼን ዝነበሩ።  

ተስፋጼን ገሬሱስ፡ 

ንባህልቢ ኮነ 

ንተኽለብርሃን 

ዝብጽሖም፡ ዘመድ 

ክልቲኦም�ዩ። 

 

 

ባህልብን ተኽለብርሃንን፡ 

ብሓንሳብ ብሓደ 

ስርሒት ናይ እንዳ-72 

ኢዮም፡ ካብ ገዛ 

ተስፋጼን ገሬሱስ፡ 

ዝተወስዱ።  ደሃዮም 

ክሳብ ሕጂ 

ኣይተረኽበን። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ካብ ሓደ ንሱ ዝመላለሶ ዝነበረ ገዛ ናይ ሓደ 

ኤርትራዊ፡ ጨውዮም ናብ ኤርትራ ወሰድዎ። 

 

እንዳ-72፡ ንገብረብርሃን ኣብ ኤርትራ ምስ 

ኣብጽሕዎ፡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ገብረብርሃን 

ንዝተወሰነ ግዜ፡ ኣብ ሕብረተሰብኣዊ እስር ቤት 

ዓድዃላ ክእሰር ትእዛዝ ሃበ።  ኣብቲ፡ ስርቂ፡ 

ገንዘብ ምጥፍፋእ፡ ጉቦ ምቕባል . . . ወዘተ 

ዝፈጸሙ ወንጀለኛታት ዝእሰረሉ፡ ቤት 

ማእሰርቲ ዓድዃላ ማለት�ዩ።  ብቛንቛ ኢሳያስ፡ 

ንስኻ ናይ ፖለቲካ ሰብ ዘይኮንካስ፡ ሰራቒ ኢኻ፡ 

ማለት�ዩ።  ብድዐ ኢሳያስ መስፈሪ የብሉን። 

 

ገብረብርሃን፡ ንዝተወሰነ ግዜ ኣብ 

ሕብረተሰብኣዊ እስር ቤት ዓድዃላ ጸኒሑ 

ነበረ።  ድሓር ግን ካብኡ ስለእተወስደ፡ ክሳብ 

ሕጂ ሽታትኡ ኣይተረኽበን። 

 

ዘካርያስ ንጉሰ 

5ተ ወርሒ ቅድሚ መጭወይቲ ገብረብርሃን፡ 

እንዳ-72፡ ንዘካርያስ ንጉሰ፡ ኣብ ኦጉስት 31፡ 

1996፡ ኣብ ደሴ፡ ክልል ኣምሓራ፡ ኢትዮጵያ፡ 

ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ኣትዮም፡ ብሳይለንሰር 

ቀቲሎሞ ከዱ።  ዘካርያስ፡ ድሕሪ ገብረብርሃን፡ 

ምክትል ኣቦ ወንበር ናይ ኤደምሓኤ ነበረ። 

 

ዘካርያስ ምስተቐትለ፡ ብቕጽበት ኣብቲ ቤት 

ጽሕፈት፡ ደሞዝተኛ ኮይና ትሰርሕ ዝነበረት 

ኤርትራዊት ሰራሕተኛ፡ ሽርብ ኢላ ጠፍአት። 

እታ ሰራሕተኛ፡ እንዳ-72 ዝሰርዕዋ ነበረት። 

 

ኣብ፡   1. ናይ  ዘካርያስ፡  2. ናይ  ገብረብርሃን፡ 

3. ናይ ባህልብን ተኽለብርሃንን፡ ኣፈጻጽማ 

ስርሒታት እንዳ-72 ብነስተባህል፡ ኣብ 3ቲኦም፡ 

ኣጸቢቑ ዝሰማማዕ ፓተርን (Pattern) ንዕዘብ።  

ፓተርን፡ ተመሳሳሊ ልምዲ ወይ ቅዲ ማለት�ዩ። 

 

ኣብዚ ፓተርን፡ ኣብ ምጥፋእ ነብሲ ወከፍ  

ግዳይ/ያት፡ ብድሕሪት ምስ እንዳ-72 ዝዋሳእ 

ኤርትራዊ፡ ኣብቲ ዝጠፍእሉ ቤት ምንባሩ፡ 

ንዕዘብ።  ብተወሳኺ ናይ ሱዳን ኮነ ናይ 

ኢትዮጵያ፡ ፈጸምቱ ሓደ ምዃኖም  ንርዳእ። 
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ተጋዳላይ መሓመድ ዓሊ ኢብራሂም 

ኣባል ማእከላይ ባይቶ፡ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) 

 

ኣብ ፈብሩዋሪ 14፡ 2012 

ብእንዳ-72 ካብ ከሰላ ተጨውዩ፡ ሃላዋቱ ኣይተረኽበን። 

 

 

- ኣብ ማርች፡ 1968፡ ወዲ 17 ዓመት መሓመድ ዓሊ ኢብራሂም 

  ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰለፈ። 

 

- 1970፡ ሓኪም ጋንታ ኣብ ሓይሊ 501 ነበረ። 
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- ብ1973 መራሒ ሓይሊ ናይ 161፡ ብድሕሪኡ ከኣኒ ኮሚሽነር 

  ሓይሊ ነበረ። 

 

- ብ1976 ብሓልዮት ፈለስጢናዊ ውድብ ፈትሕ (Fatih-PLO)፡ ናይ 

ሓደ ዓመት ወተሃደራዊ ኮርስ ኣብ ደማስቖ፡ ሶርያ ድሕሪ ምውሳድ 

ከም ሙላዝም (Lieutenat) ተመሪቑ፡ ንሜዳ ኤርትራ ተመልሰ። 

 

- 1977 - 1978፡ መራሒ ቦጠሎኒ 107 ነበረ። 

 

- 1978 - 1980፡ ኣብ ትሕቲ ስዉእ ወልደዳዊት ተመስገን፡ መራሒ 

  ናይ 1ይቲ ቦጠሎኒ ናይ ብሪጌድ 61 ነበረ። 

 

- 1981፡ መራሒ ናይ 1ይቲ ቦጠሎኒ ናይ ብሪጌድ 72 ነበረ። 

 

- ተ.ሓ.ኤ.፡ ብናይ ህዝባዊ ግንባርን ናይ ህዝባዊ ወያነን ድርብ 

መጥቃዕትታት፡ ካብ ሜዳ ኤርትራ ወጺኣ፡ ሱዳን ድሕሪ ምእታው፡ 

ኣብ ኣፕሪል፡ 1982፡ ኣባል ግዚያዊት ሽማግለ ናይ ተ.ሓ.ኤ. - 

ሰውራዊ ባይቶ ኮይኑ ተመርጸ። 

 

- 1983 ኣባል ወተሃደራዊ ሽማግለ ናይ ተሓኤ - ሰውራዊ ባይቶ ኮነ። 

 

- ተሓኤ - ሰውራዊ ባይቶ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ - ህዝባዊ  

ሓይልታት ሓርነት (Eritrean Libeartion Front - Popular 

Libeartion Forces) ሸነኽ ዑስማን ሳልሕ ሳበ ኣብ ስምምዕ ድሕሪ 

ምእታው፡ ኣብ ሰፕተምበር፡ 1983፡ ብጸጥታ ናይ ተሓኤ - ህሓሓ 

(ELF - PLF) ክንፊ ኣሕመድ ጃስር፡ መሓመድ ዓሊ ኢብራሂም ምስ 

ሓያሎ ብጾት ተኣስረ። 

 

- ክንፊ ኣሕመድ ጃስር፡ ብህዝባዊ ግንባር ምስ ተጠቕዐ ከኣኒ ናይ 

ህዝባዊ ግንባር እሱር ብምዃን ክሳዕ ናጽነት ኤርትራ፡ 1991፡ ኣብ 

ማእሰርቲ ጸንሐ። 

 

- ድሕሪ ናጽነት፡ ብህዝባዊ ግንባር ነጻ ምስተለቀ፡ ንሱዳን ተመሊሱ 

  ምስ ተ.ሓ.ኤ. - ሰውራዊ ባይቶ ቃልሲ ቀጺለ። 

 

 - ካብ 1995 ክሳዕ ጊዜ መጭወይቱ ኣብ 2012፡ ኣባል ባይቶን ኣባል 

   ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ናይ ተ.ሓ.ኤ. - ሰውራዊ ባይቶ ነበረ። 
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ግንባር  ዓብደልቃድርን 

ቀልብን ኣቓልቦን ዓብደላን 

ነብሰ ገዳያት እንዳ-72፡ ኣብ ሱዳን፡ ሓሓሊፎም ነቶም ሓርበኛታት 

ናይ ጀብሃ መራሕቲ ነበራት ኣብ ምቕታል፡ ዳም ዳም ዝብልሉ 

ዝነበሩ እዋናት፡ ክልተ ንኤርትራውያን ተቓለስቲ ራህዋታት ዘጽገቡ 

ኣገደስቲ ፍጻሜታት ተጋህዱ። 

- እቲ ቀዳማይ ፍጻሜ፡ ባርኾት ናይ ፈጣሪ ዝኾነ ግንባር 

  ዓብደልቃድር ጀላኒ ነበረ። 

- እቲ ካልኣይ ፍጻሜ ግን ውጹእ ሓይሊ ወዲ ኣዳም ዝኾነ 

  ቀልብን ኣቓልቦን ናይ ዓብደላ ነበረ። 

 

ፈለማ፡ 1. ግንባር ዓብደልቃድር ከቕርበልኩም�የ።  ቀጺለ፡ 2. ቀልብን 

ኣቓልቦን ዓብደላ GENIUSES ARE BORN, NOT MADE.  

ከስዕበልኩም�የ። 

 

2. ቀልብን ኣቓልቦን ዓብደላ GENIUSES ARE BORN, NOT MADE.፡ ኣብ ክፋል-5 ተመልከቱ። 

 

 
 

1. ግንባር ዓብደልቃድር ጀላኒ 

እቲ ኣብ ከሰላ ዘጋጠመ ምፍጃር መኪና፡ ንዓብደልቃድር ጀላኒ ኣቦ 

ወንበር ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ - ሃገራዊ ባይቶ (Eritrean 

Liberation Front - National Council) ንምቓታል ዝተወጠነ፡ 

ስርሒት እንዳ-72 ነበረ።  እቲ ንጸጥታን ሰላምን ናይ ሱዳን ዝዘረገ 

ግብረ ሽበራነት፡ ኣብ ማዕከናት ዜና ሱዳን፡ ዓቢ ኣርእስቲ ኮይኑ 

ተዋዓዊዑ ነበረ።  ብኡ መጠን ከኣኒ መንግስቲ ሳድቕ ኣል ማህዲ 

ዓቢ ትዅረት ገቢሩ፡ ፈጸምቱ ናብ ሕጊ ከቕርቦም ላዕልን ታሕትን 

ክብል ጀመረ። 

 

ጉድ ሳማሪታን (Good Samaritan)፡ ከመዮ ላቲናዊ ትርጉሙ፡ ነቲ 

ነብሰ ገዳይ በእዳዋ ግጥም ኣቢላ፡ ኣብ ቀይዲ ዘእተወት ገባሪት 

ጽቡቕ ኢያ።  ጉድ ሳማሪታን፡ �ንጠበንጃ ዝሓዘ ቀታሊ ሰብኣይ፡ 

ብኢዳ ዝማረኸት ሰበይቲ� ተባሂላ፡ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዓቢ 

ኣድናቖትን ዝናን ዘትረፈት ሱዳናዊት ኢያ። 
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ኣሰር ኣልቦ ቆልዓ 

ጸጥታ መንግስቲ ሳድቕ ኣል ማህዲ፡ ነቲ ሰላምን ጸጥታን ሃገሮም 

ዝዘረገ ግብረ ሽበራነት፡ ጠንቁን ምስጢሩን ክፈትሑ ኢንቨስቲጌሽን 

ምስ ጀመሩ፡ ብኡ ንብኡ ኣብ ደልሃመት ናይ ጸላም ኣተዉ ።   

 

ኣብ ኢዶም ዘሎ እሱር፡ ኤርትራዊ ምዃኑ ብቻ ፈለጡ።   

ብዝተረፈ፡ ብጣቓ (ID) ወይ ዝኾነ ንመንነት ዝገልጽ ደኮሜንት ወይ 

ሓበሬታ ዝህብ ጭራም ወረቐት ዘይብሉ ኮታስ ድሕረ ባይትኡ በቃ 

ቫኪዪም ዝኾነ፡ ኣሰር ኣልቦ ቆልዓ ኮይኑ ረኸብዎ።  ካብ ዓምበርብብ 

ዝመጸ ቆልዓ ድኣኒ እንታይ ድሕረ ባይታ ክህልዎ? 

ፉል ምሽቃጥ 

ጸጥታ መንግስቲ ሳድቕ ኣል ማህዲ፡ ነቲ ኣሰር ኣልቦ 

ቆልዓ፡ መንነቱ ክፈልጥዎ ዘይከኣልሉ ምኽኒያታት እዞም 

ዝስዕቡ ኢዮም። 

 

1. ነብሰ ገዳያት ናይ እንዳ-72፡ ኣብ ንጡፍ ቅጽያዊ 

ስርሒታት፡ ብዘይ ዝኾነ ዓይነት ታሴራ፡ ደኮሜንት ወይ 

ወረቐት ኢዮም ዝንቀሳቐሱ ኔሮም። 

 

2. ነብሰ ገዳያት፡ ብገጽን ብኣፍልጦን ጽቡቕ ጌሮም 

ዘለልይዎም ማእከልነታት፡ ኣብ ዋና መደበር እንዳ-72 

ዓምበርበብ፡ ሳሕል ዝርከቡ ኣባላት ሕቡእ ሰልፊ ኢዮም። 

 

3. ነብሰ ገዳያት፡ ኣብ ሱዳን፡ ብእንዳ-72 ዝተዋህቦም ከም 

ፉል ምሽቃጥ፡ ከም ሸቃጣይ ናይ እንዳ ጣዕሚያ ወይ 

ከም ቤላ ሮባ . . . ወዘተ ሽፋናዊ ሽቕለታት (Jobs) ዝሓዙ 

ድኣምበሪ ፍሕሹው ኑሮ ዘካይዱ ኤርትራውያን 

ኣይነበሩን። 

 

4. ነብሰ ገዳያት፡ ምስ ዝኾነ ቤተ ሰቦም ወይ ተጋዳላይ 

ከይራኸቡ ፈጺሞም ኩልኩላት ኢዮም።  ነብሰ ገዳያት፡ 

ብውልቂ ይኹን ብዋህዮ፡ ምስቲ ኣብ ሱዳን፡ ንዖኦም 

ዝተመደበሎም ምስጢራዊ ኣባል ሕቡእ ሰልፊ ብቻ 

ኢዮም ርኽክቦም።  ምስ ካልእ ኔንተ! 
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እቶም ነብሰ ገዳያት፡ ከም ሰብ መጠን ብኹልንትንኦም 

ብዕድመ፡ ብተመኩሮ፡ ብትምህርቲ ዝበሰሉ  ኣይነበሩን።  

ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ጓንጓታት ዝኾኑ መናጁስ ተጋደልቲ 

ናይ ሳሕል ኣምጺኡ ኢዩ፡ ነቶም ብዕድመን ብፍልጠትን 

ብተምኩሮን ዝበሰሉ ናይ ጀብሃ መራሕቲ ነበራት፡ 

ዘቐትሎም ዝነበረ። 

 

እዞም መናጁስ፡ ኣብ ሳሕል፡ ካብ መሳርዓት ተጋደልቲ 

ተሓርዮም፡ ዓምበርበብ ይወረዱ። ኣብ ዓምበርበብ፡ 

�ስርሒታት እንዳ-72� ተባሂሉ ዝፍለጥ፡ ንምስጢራዊ 

ዝኾነ ዕማማት ከምተመዘዙ ጥራይ ኢዩ ዝንገሮም። 

 

ኣብ ዓምበርበብ፡ �ንስርሒታት እንዳ-72� ዝምልከት 

ሓጺር ናይ ስነ ሓስብን ግብርን ስልጠና ይዋሃቦም።  

ድሕሪኡ፡ ጠቕላላ ድሕረ ባይትኦም ኣብ ዓምበረበብ 

ተራጊፉ፡ ሓድሽ መጸውዒ ኣስማት ይዕደሎም።  ኣብ 

መወዳእታ፡ ንቕትለት ዝተመረቑ ኣባላት �ስርሒታት 

እንዳ-72� ንስራሕ ቅሩባት ይኾኑ። 

 

�ስርሒታት እንዳ-72�፡ ማለት �ሰብ ናይ ምቕታል 

ስራሕ� ማለት�ዩ።  እንዳ-72፡ ነቶም መናጁስ ናይ 

ዓምበርበብ ናብ ሱዳን ብሰላሕታ የእቲዮም ኣብ 

ከተማታትን ቦታታት ላጅንን ፋሕ የብልዎም። 

 

ኣኣብቲ ዝተመደበሎም ከተማታት ወይ ቦታታት ላጅን፡ 

ነብሲ ወከፍ ሓድሽ ነብሰ ገዳይ፡ ብቖጸራ፡ ምስ ሓደ 

ምስጢራዊ ሰብ ብኮድ ንኽራኸቡ፡ ኣቐዲሙ ይሕበሮም።  

ኣብቲ ቆጸራ፡ እቲ ምስጢራዊ ሰብ፡ ኮዳዊ ዝኾነ ኣካዳድና 

ዝለበሰ፡ እንተስ ብኣወላልዓ ወልዓ ወይ ብኣክሽን፡ 

ምልክት ይገብረሎም።  በዚ መልክዕ፡ ምስዚ ምስጢራዊ 

ሰብ፡ ተራኺቦም ይቛረኑ።  ካብታ ደቒቕ ንደሓር፡ ኣብ 

ሱዳን፡ እቲ ቆልዓ፡ ንዕኡ ብቻ ጥራይ ኢዩ ዝፈልጥ።  

በሉ፡ እዚ�ዩ ኔሩ ሞያ ፉል ምሽቃጥን ወዲ ሰብ ጉንድብ 

ምባልን። 
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ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ኤህ! ድሓን ኣይእቶ፡ ንዓና ኤርትራውያን እንካ 

ቀደም ቀደም፡ ኣብ ብላክ ሆል (Black Hole) የእቲዩና ኢዩ።  ሕጂ 

ከኣኒ ነዞም ሓሸኻ ሱዳናውያን፡ ከመይ ጌሩ ኣብ ብላክ ሆል 

ከምዘእተዎም፡ ክንዕዘብ ኢና።   

 

ጸጥታ መንግስቲ ሳድቕ ኣል ማህዲ፡ ኣብቲ ዝጀመርዎ 

ኢንቨስቲጌሽን፡ ካን ንላዕሊ የለ ንታሕቲ፡ ኣሰር ኣልቦ ዝኾነ እሱር 

ሒዞም ምትራፎም፡ ዓቢ መውሲባ ኮኖም።  ዓንጽ ዓንጾ�ስ ንማዕጾ 

ከም ዝባሃል፡ ከም ግብረ መልሲ ናይ ሕርቅርቖቶም፡ ንመላእ ኣብ 

ካርቱም ዝርከቡ መራሕቲ ጀብሃ ከምኒ ዑስማን ሳልሕ ሳበ፡ ዶ/ር 

ሃብተ ተስፋማርያም፡ ኣሕመድ ናስር፡ ዓብደላ እድርስ፡ ዶ/ር ዩሱፍ 

ብርሃን . . . ወዘተ ኣብ ቀይድታት የእተውዎም። 

 

ኣብ መስርሕ ናይቲ ኢንቨስቲጌሽን፡ ድሕሪ ብዙሕ መርመራ፡ እቲ 

ቆልዓ፡ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተጋዳላይ ምዃኑ ገለጸ።  ንጸጥታ ናይ 

መንግስቲ ሳድቕ ኣል ማህዲ ከኣኒ ሓደ ንእሽቶ ረፍታ ነበረ። 

 

ይኹን�ምበሪ እቲ ንጸጥታ መንግስቲ ሳድቕ ኣል ማህዲ ዝገጠሞም 

መውሲባ ጌና ኣየብቅዐን። 

 

********** 

 

ጸጥታ ናይ መንግስቲ ሳድቕ ኣል ማህዲ፡ ንወኪል ህዝባዊ ግንባር 

(ከምኡ�ውን ንሓለቓ እንዳ-72 ኣብ ሱዳን) ሰመረ ርእሶም፡ ሰቦም 

ከለልዩ ሓተትዎም።  ሰመረ፡ �ነዚ ሰብ ፈጺምና ኣይንፈልጦን ኢና።  

ኣይናትናን ኢዩ።� ብምባል፡ ነቲ ተጋዳላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር 

ንቁዕርር ኣፉ ከሓዶ። 

 

ጸጥታ ናይ መንግስቲ ሳድቕ ኣል ማህዲ፡ ምንም�ኳ እቲ ወንጀለኛ 

100% ኣባል ናይ ህዝባዊ ግንባር ምዃኑ እንተፈለጡ፡ ንሱ ኣባሎም 

ከም ምዃኑ፡ ኣብ ግዝኣተ ሕጊ (Court of Law) ክቐርብዎ ዝኽእሉ፡ 

ዝተጨበጠ ኢቪደንስ ስለዘየለ፡ ጉዳይ ኢንቨስቲገሽን እንደገና ብዘይ 

ዓቢ ፍረ ኣብ ዕጹው መንገዲ ደው በለ።  ከምቶም ኤርትራውያን፡ 

እዞም ሱዳናውያን ከኣኒ ናብ ብላክ ሆል ኣተዉ። 
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ሽሉም ግንባር ዓብደልቃድር 

ጀላኒ፡ ኣብታ ብሪሞት 

ኮንትሮል ዝተፈጀረት መኪና፡ 

ኣይነበረን። 

 

ንሱ፡ እዝጊሄር ኣውጺእዎ 

ኣይሞተን።  ክልተ ብጾቱ ግን 

ኣብታ ዝተፈጀረት መኪና 

ተቐትሉ። 

1. ዓብደል ዓዚዝ ኣል ሰይድ 

2. መሓመድ ሓምድ 

 

ፍትሒ ሰመያዊ ኣቦ 
መወዳእትኡ፡ እቲ ብኢድ 

ጉድ ሳማሪታን ዝተታሕዘ 

ነብሰ ገዳይ እንዳ-72፡ ኣብ ቤት 

ፍርዲ ናይ ሱዳን ቀሪቡ፡ 

ንሞት ተፈርደ። 

 

ብመሰረት ፍርዱ ከኣኒ 

ተጋዳላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር 

ኣቡዝጊ በርሀ ተቐትለ።  ኣብ 

ጉዳይ ዓብደልቃድር ጀላኒ፡ 

እቲ ንተቓለስቲ ተሓሪሙ 

ዝነበረ ፍትሒ፡ ካብ ኣባ ጅጎ 

ጥብ በለ። 

 

 
 

ኢ-ሓበሬታታት እንዳ-72 

እንዳ-72፡ ካብ ቀደም ክሳብ 

ሕጂ ኮነ ኢሎም ዝነዝሕዎም 

ኢ-ሓበሬታታት ኣለው።  ሓደ 

ካብዞም ኢ-ሓበሬታታት፡  

 

 

 

 

 

 

 
 

ዓብደልቃድር ጀላኒ 

 

ኣቦ ወንበር ናይ 

ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ - 

ሃገራዊ ባይቶ፡ 

(Eritrean Liberation Front - National 

Council) 
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�እቶም ኣብ ሱዳን ዝተቐትሉ፡ ናይ ጀብሃ መራሕቲ ነበራት ከም 

በዓል ወልደዳዊት ተመስገን፡ ስዒድ ሳልሕ . . . ወዘተ ዓብደላ እድሪስ 

ኢዩ ቀቲልዎም።� ዝብል�ዩ። 

 

ዓብደላ ወተሃደር�ዩ፡ ንወተሃደራዊ ሞያ ዝተፈጥረ ሰብ�ውን ኢዩ። 

- ዓብደላ፡ ወተሃደራዊ ብረት ሒዙ ይጓዓዝ። ይጥቀም ከኣኒ። 

ዓብደላ፡ ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘካርያስ ንጉሰ ሂወቱ ዘስኣነ 

ሳይለንሰር ዝጥቀም ወተሃደር ኣይኮነን።  ሳይለንሰር፡ ናይ 

ማፊያታት ፍሉይ ብረት ኢዩ። 

 

- ዓብደላ፡ ከምቲ ኣብ ሱዳን፡ ንሞት ተፈሪዱ፡ ዝተቐትለ ኣቡዝጊ 

በርሀ፡ ብሪሞት ኮንትሮል ዝትኮስ ቦምብ፡ ኣብ መኪና ኣጻዊዱ፡ ሰብ 

ክቐትል፡ መደብ ዘውጽእ ሰብ ኣይኮነን።  ብሪሞት ኮንትሮል 

ዝትኮስ ቦምብ፡ ናይ ማፊያታት ፍሉይ ቦምብ ኢዩ። 

 

እዞም ናይ ማፊያታት ናውቲ፡ ኣብ ዓምበርበብ፡ ሳሕል ከም ስርዓት 

ተፈቲኖምን ተመዚኖምን ኢዮም፡ ንነብሰ ገዳያት ዝወሃቡ ዝነበሩ። 

እንዳ-72፡ ቀተልቲ ጥራይ ዘይኮኑ ዝወጸሎም ማፊያታት ኢዮም። 

 

 
 

ክቡር ዓብደልቃድር ጀላኒ፡ ኣብ ጃንዋሪ 16፡ 2015፡ ኣብ ካርቱም፡ ብሕማም ተሰዊኦም። 

 

ተጋዳላይ መሓመድ ዓሊ ኢብራሂም:  መጭወይትን ታሪኽን 

ክቡር ኣቶ ጸሃየ ቀለታ፡ ኣባል ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ሽወደን፡ ዘቕረቡልና 

ጽቡቕ ምኽሪ ምርኩስ ብምግባር ዘተዳለወ ጽሑፍ ኢዩ።  ብተወሳኺ ክ/ ኣቶ ጸሃየ፡ ናይ 

ተጋዳላይ መሓመድ ዓሊ ኢብራሂም ፎቶን ሃብታም ዳታን ለጊሶሙልና ኢዮም። 

 

ምስጋና፡ ነዞም ክቡር ኤርትራዊ።  ከምኡ�ውን ንኹሉኹም። 

 

    ሃይለ መንገሻ ዑቕበ 

    ስልኪ፡ 416-858 935 

    ኢመይል፡  haileokbe@yahoo.com 

 

Woldmariam Bahlibi     Teklebrhan Ghebresadick (Wedi Bashai)     Ghebrebrhan Zere Woldebruk 

Zekarias Neguse     Mohammed Ali Ibrahim     Abdelkadir Jailani     Abdul Aziz  Ali Said     

Mohammed Hamid     Melake Tekle    Seed Saleh    Haile Garza    Idris Hangala 

    Woldedawit Temesgen     Abdella Tsegai    Mahmoud Hasseb 
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