
 
 

 

 

 

 

 

ሓጺር ታሪኽ ህይወት  
ኣብነታዊ መራሒ ስዉእ ኣሕመድ መሓመድ ናስር 

 

ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ካብ’ቶም ብሉጻት ደቁን፡ ልዑል ኣስተጽኡ ዘበርከት ህቡብ መራሒን፡ ትርጉማት 
ቅንዕናን ጽፈትን ተዋፋይነትን ዘንጻበረቕ ኣፋኒዩ። ኣብነታዊ መራሒ ስዉእ ኣሕመድ መሓመድ ናስር፡ 
ካብ’ታ ዝተወልደላን ዝዓበየላን፡ ከምኡ’ውን ኣዚዩ ዝፈትዋን ንመዋእል ከይሰልከየ ኩሉ ዓቕምታቱ 
ጸንቂቑ ዝተቃለስላ ሃገሩ፡ ርሒቑ ብመስዋእቲ ተፈሊዩና ኣሎ።  
 
ህዝቢ ኤርትራ፡ ዲሞክራስያዊ ለውጥን ፍትሕን ማዕርነትን ዝነገሳ ሃገር ንምርግጋጽ ቃልሲ ኣብ 
ዘካይድሉ ዘሎ መድረኽ፡  ግደን ህላወን ኣብነታዊ መራሒኡ ስዉእ ኣሕመድ ናስር፡ ኣብ ኣዚዩ ኣብ 
ዝደልዮ እዋን ኢዩ ተሰዊኡ። 
 

 ተጋዳላይ ኣሕመድ መሓመድ ናስር ፓሻ ኣቡበከር፡ ኣብ ምስራቕ ኣከለ ጉዛይ እተርከብ “ተቤና” 
ዝተባህለት ዓዲ ብ1946 ተወሊዱ። ስዉእ ኣብነታዊ መራሒን ተቓላሳይን ኣሕመድ ናስር፡ ካብ 
ሓንቲ ፍልጥቲ ስድራ ዝተወልድ፡ ዋላዲኡ ፊተውራሪ መሓመድ ቅድሚ ምውላዱ ስለ ዝዓረፉ፡ 
ኣቦ ሓጉኡ ናስር ፓሻ ኣቡበከር ኢዮም ናብዮም ኣዕቢየሞ። ናስር ፓሻ፡ ኣብ መዋእል መሰል ርእሰ 
ውሳኔ፡ ሓደ ካብ’ቶም ውሩያት መራሕቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ምንቕስቓስን ቀጽሪ ናጽነትን ነይሮም። 
ኣንጻር’ቲ ብጻላእቲ ህዝብና ዝእለም ዝነበረ ውዲታት ኣብ ምምካት ካብ’ቶም ልሉይ ግደ ዝነበሮም 
መራሒ ኢዮም ነይሮም። 

 ተጋዳላይ ኣሕመድ ናስር፡ መባእታውን ማእከላይን ትምህርቱ ኣብ ዓዲ ቐይሕ ተማሂሩ። ካልኣይ 
ደረጃ ትምህርቱ ድማ ኣብ ቀደማዊ ሃይለ ስላሴ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ኣስመራ 1960 ጀሚሩ ብ1964 
ኣጠናቒቑ። ኩሎም መማህርቱ ከም ዘረጋግጽዎ፡ ተጋዳላይ ኣሕመድ ናስር ንፉዕ ተመሃራይ ምንባሩ 
ኢዩ።  

 ኣብ ሃገራዊት ስድራ ቤት ስለ ዝዓበየ፡ ኣንጊሁ ሃገራዊ ስምዒት ሓደሮ። ኣብ መጀመርታ ስስታት፡ 
ኢትዮጵያዊ ጐበጣ ዝቃወም ሰለማዊ ሰልፍታትን ካልእ ምንቅስቓሳትን ይካየደሉ ኣብ ዝነበረ ኣብ 
ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን፡ ተጋዳላይ ኣሕመድ ናስር ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰርዐ። ኣብ’ቲ 
ዝካየድ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፍታት ዕዙዝ ተራ ነበረ። 

 ብ1966 ሜዳ ተሰለፈ። ቀጥታ ድሕሪ ምስላፉ ናብ ዒራቕ ወትሃድራዊ ትምህርቲ ንምውሳድ ብውድብ 
ተላእከ። ኣብ ወትሃድራዊ ኩለጅ ኣብ ዒራቕ ብዘላዓለ መዓርግ ተመረቐ። በቲ ዘርኣዮ ብቕዓት፡ 
ብፕረዚደንት ዒራቕ ኣብ’ቲ ግዜየ’ቲ፡ ኣሕመድ ሓሰን ኣልበክር፡ ሽጉጥን ሰዓትን ህያብ ተዋህቦ። 
ብተወሳኺ’ውን፡ ካብ ዝተፈላለየ ብልጫታት ተቐበለ። 

 ንሜዳ ተመሊሱ፡ ብመሰረት’ቲ ዝረኽቡ ልዑል ወትሃድራዊ ትምህርቲ፡ ዳግመ ስርርዕ ናይ ሰራዊት ናይ 
ምክያድ ሓላፍነት ወሰደ። ብቑዕ ተጋዳላይን መራሕን ከም ዝዀነ ድማ ኣመስከረ። ኣብ ሓጺር ግዜ፡ 
ኩሉ መዳያዊ ዓቕሚ ናይ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ክብ ኣብ ምባል ዓቢ ተራ ተጻወተ። ኣብ ልዕሊ 
መግዛእታዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ዓይነታዊ መጥቃዕታታ ሰራዊት ሓርነት ኣብ ምስራዕን 
ምምራሓን ኩሎም ብጾቱ ዝምስክርዎ ሓቂ ኢዩ። 

  ሓርበኛ መራሒና ኣሕመደ ናስር፡ ኣብ ጥቅምቲ 1971 ዝተኻየድ ቀዳማይ ጉባኤ ተ.ሓ.ኤ. ኣባል 
ሰውራዊ ባይቶ ኮይኑ ተመርጸ። ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ተ.ሓ.ኤ ኣብ ፖለቲካውን ወትሃድራውን ህዝባዊን 



 
 

መዳያት 
ዕብየት እናኣረጋገጸት መጸት። 
ሰውራና ካብ ናይ ምክልኻል ኩነታት ናብ ናይ ምጥቃዕ ደረጃ 

ብምስግጋሩ፡ ኣብ ልዕሊ ጸላኢ፡ ርእይ መጥቃዕትታት ከካይድ ጀመረ። ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ነዚ ዓቢ 
ሃገራዊ ዕማም ዝበቅዑ ተጋደልቲ የድሊዩ ነይሮም። ስዉእ ኣሕመድ ናስር ድማ ሓደ ካብ’ቶም 
ኣገደስቲ ተጋዳላይን መራሕን ኰይኑ ተረኽበ።  

 ኣብ ግንቦት 1975 ዝተኻየድ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ፡ ሓርበኛ ስዉእ ኣሕመድ መሓመድ ናስር ኣቦ 
መንበር ሰውራዊ ባይቶን ፈጻሚ ሽማግለን ኰይኑ ተመርጸ። 

 ካብ 1982 ክሳብ 1994 ኣቦ መንበር ፈጻሚ ሽማግለ ተ.ሓ.ኤ. ኰይኑ ተቓለሰ። ኣብ 2001 ከም እንደገና 
ኣቦ መንበር ፈጻሚ ሽማግለ ኰይኑ ተመርጸ። 

 ኣብ 2009 ዝተኻየድ ቀዳማይ ጉባኤ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካል ኰይኑ 
ተመርጸ። 

 ኣብ 2012 ዝተኻየድ ካልኣይ ጉባኤ ግ.ሃ.ድ.ኤ. ብነጻ ድልየቱ ኣብ ስልጣን ንከይመጽእ ወሰነ። እዚ 
ውሳኔ’ዚ ኣብ ዝገለጸሉ ክሳብ ዕለት ሞቱ ኣብ ቃልሲ ክቕጽል ምዃኑ ቃል ኣተወ። ሓርበኛ ተጋዳላይ 
ኣሕመድ ናስር፡ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ድልየቱ፡ ንመጀመርያ ግዜ ዘይኰነስ፡ ኩሉ እናኣበየ፡ 
ብጸቕጢ ናይ ብጾቱ ተገዲዱ ይመጽእ ምንባሩ ብጾቱ ዝፈልጥዎ ሓቂ ኢዩ። 

 ኣብነታዊ ሓርበኛ መራሒ ኣሕመድ ናስር ምቕሉልን ጽፉፍን ኣብ ርእሲ ምንብሩ፡ መልሓሱ ኣዚዩ 
እርኑብን ትሕትንኡ ድማ ካብ’ቲ ምለለይታቱ ኢዩ ነይሩ።  

 ሓርበኛ ስዉእ ኣሕመድ ናስር፡ ሓደ ካብ’ቶም ዓበይቲ መራሕቲ ኤርትራ ኢዩ ነይሩ። ጉዳይ ሃገርን 
ህዝብን ኣብ ዝለዓለሉ፡ ስም ኣሕመድ ናስር ምስኡ ተቝሪኑ ኢዩ ዝጥቀስ። ኣሕመድ ናስር ንኩሉ 
ኣካልት ሕብረተሰብና ብዘይ ኣፈላላይ ብሓደ ዓይኒ ይርኢ ምንብሩ ኩሎም ንጹሃት ኤርትራውያን 
ኣጸቢቖም ዝፈፍልጥዎ ኢዩ።  

 ኣብ ግዜ ምምርሑ፡ ተ.ሓ.ኤ. ዓበይቲ ዓወታት ተጕናጺፋ። ኣብ ኩሉ መዳያት ዓቢ ዕብየት ኣረጋጊጻ። ። 
ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ዓቢ ቅያ ዝሰርሓሉ መድረኽ ኢዩ ነይሩ። 90% ካብ መሬት ኤርትራ ነጻ 
ዝዀነሉ መድረኽ ኢዩ ነይሩ ። ኩሉ ክፍልታት ሕብረተሰብና፡ ኣብ ሰውራ ተሰሊፉ፡ ሃገራዊ ግቡኡ 
ኣካየደ። ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ’ውን ዓበይቲ ዓወታት ተረጋገጸ። ተጻባእቲ ቃልስና፡ ነዚ 
ምዕባሌታት ምስ ረኣዩ፡ ብዙሕ ተጻብኦታት ኣብ ልዕሊ ተሓኤ ከካይዱ ጀመሩ። ተሓኤ ድማ ንዓቢ 
ክሳራ ተሳጠሐት። ሓርብኛ ኣሕመድ ናስር ናይ’ቲ  ዝተረኽበ ሓላፍነት ብትብዓት ተሰከመ።  

  ኣብ 2001 ድሕሪ ናጽነት ዕላማታት ሰውራና ብህ.ግ.ደ.ፍ. ምስ ተጠልመ፡ ኣብነታዊ መራሒ ኣሕመድ 
ናስር ምስ ኩሎም ብጾቱ፡ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ሃገርና ንክረጋገጽን፡ ፍትሕን ማዕርነትን 
ዘውሕስ ስርዓት ንምትካል ቃልሱ ቀጸሎ።  

 ከም’ቲ ኣብ ጉባኤ ግንባር ድሕነት ዝኣተዎ መብጸዓ፡ ክሳብ መጨርሽታ ሰዓት ኣብ ዕድሚኡ ምእንቲ 
ህዝብን ሃገርን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ዕዙዝ ተርኡ ኣበርከተ። 

 ሓርበኛ መራሒ ኣሕመድ በዓል ቤታ ን ተጋዳሊት ሱዓድ ዓብደላ፡ ኣቦ ክልተን (ወ/ሮ በረዳን መንእሰይ 
ዓማር ኣሕመድን) ኢዩ።  



 
 

 ሓርበኛ 
ኣሕመድ 

ናስር፡ ናይ ስነ ጽሑፍ ኣስተዋጽእኡ ዓቢ ነይሩ። 
ኣብ ዝሓለፈ ግዜ፡ “ብደሆታት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ” 

ዝብል መጽሓፍ ዘርጊሑ ምንባሩ ዝተፈልጠ ኰይኑ፡ ሕጂ ንክትሕተም ዝተዳለወት መጽሓፍ ኣላቶ። 

ንሓርበኛ ኣብነታዊ መራሒ ኣሕመድ መሓመድ ናስር ንዝተለሞ መስርሕ ብሕኑን ቃልሲ ክንቅጽሎ 
ምዃንና ቃልና ብምሕዳስ፡ ነታ ንሱ ዝብህጋ ዝነበረ ሓድነታን ልዑላውናታን ዘረጋገጸትን ብልጽግትና 
ሰላምን ዝሰፈና ኤርትራ ክውንቲ ክንገብራ ኢና። 

ንስድራ ቤቱን ንኩሎም ናይ ቃልሲ ብጾቱን ከምኡ’ውን ንኩሎም ኤርትራን ኣኻእሉን ጽሮትን 
ንክብህናን ንስዉእ መራሒና ድማ ኣብ ጀና ክቅበሎ ንረቢ ንልምን።  

 

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ     

 


