
ዘይ-ሐቅነታዊ መብርሂ ጀነራል ስብሃት ኤፍሬም ብሓቂ ክብርእን 

 መራሕቲ ሻዕብያ ክሳብ ሕጂ ነብሶም ሓፍ ኣቢሎም ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ከኣ ብኦም ዝቅለስ ኣምሲሎም 

ንምቅራብን ታሪክ ንዘይፈልጥ ንምድንጋር ብዙሕ ፈቲኖም እዮም፣ ብፍላይ ከም በዓል ገረግዝሄር (ዉጩ) 
ዝመሰሉ ኣዘዘቲ ካብ ማሕረሶም መጺኦም ናይ ፖለቲካ ተንታኒን ናይ ታሪክ ፈላስፋ መሲሎም ክረኣዩ ብዙሕ 
ተዓዚብና እና። ናይዚ ሎሚ ቀነ ቃለ መጠየቅ ጀነራል ስብሃት ግን ፍልይ ዝበለን ቁሩብ ንሓቂ ዝቀረበን እዩ 
ኔሩ። ካብዜን  ኣብ ክልተ ነጥብታት ክፀቅጥ እየ። 

ብ ኣገላልፃ  ጀነራል ስብሃት "ድሕሪ ናደው ኣብ ኢትዮጵያ ክልተ ነገራት ክትእዘብ ትከእል: ቀዳማይ እቲ ናይ 
ሽረ መጥቃእቲ እዩ። ህወሃት ዳርጋ ሙሉእ ትግራይ ነፃ ጌሮሞ እዮም ነሮም ናይ ሽረ ግን ትርር ዝበለ እዩ ኔሩ 

ምክንያቱ: ጎልጎል እዩ በረክቲ ቦታት ናቱ ወሳኒ ተራ እዩ ዝሕዝ ሜካናይዝድ ሓይሊ ናይ ጸላኢ ከኣ ሓያል እዩ 

ኔሩ  ህዝቢ ወያነ ሽዑ ሜካናይዝድ ሰራዊት ኣይነርበሮን ወይ ከኣ ምስ ጸላኢ ዝዳረግ ኣይነበረን: ብኣጋር 

ዝግበር ተፈቲኑ እዉን  ምኽኣል ምስኣኑ: ሽዑ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር (ሻዕብያ ) ዝወሰኖ መጥቃእቲ ናይ 
ሽረ ሻዕብያ ክኣትዋ  ወሲኑ። ሓደ ብርጌድ ሜካናይዝድ ኣሃዱ ከይዱ፣ እቲ ውግእ ተሪር እዩ ኔሩ፣ ግን ብሓደ 

መዓልቲ ተወዲኡ" ይብለና ። ቅጥፈትን ምትላልን  ጀነራል ስብሃት አምበኣር ኣብዛ ናይ መወዳአታ ኣረፍተ 
ነገር እያ ጀሚራ ትውድእ።  

ነዚ ሓሶት ብሓቂ ንምብርዓን ንታሪክ ተሰኒዶም ካብ ዘለዉ መጽሓፍቲ ሓሰው ኢለ ምስ ጭብጥታት 
ከቅርበልኩም። 

"ሻዕብያ ሓሓሊፎም ናይ ሽረ መጥቃእቲ ን ዓወት ዘብቃእናዮ ብቀዳምነት ንሕና እና ክብሉ ይሰምዑ። እቲ 

ሓቂ ክዛረብ ተኮይነ ግን ህወሃት ኣዚዩ ኣብዘድመእሉ ውግእ ጎቦታት ብዙሓት ክፍለ-ሰራዊት ከሰልፍ ከሎ 

ሻዕብያ ግን ሓደ ብርጌድን ሜካናይዝድ ሓይሊ ጥራይ ኣሰሊፎም ኔሮም። እቲ ብርጌድ ታንክታት መዳፍ'እ 

ኣቲቁ ክዋጋእ ንምጥቃእ ወፊሩ ዝነበር ኤም 130 መድፍ ምንም ከይተኮስ ተመሊሱ። ታንክታትን 

መዳፍኦምን  ግን ክሳብ ሰዓት ሓሙሽት ናይ ንጉሆ (ብኣቆፃጽራ ኢትዮጵያ) ክትኩሳ ፀኒህን መብዛሕተን 
ተሓሪመን ካብ ጥቅሚ ወጻኢ ኮይነን።  ኣብ ዉግእ ተሳቲፉ ዝነበረ ብርጌድ ብዝበጽሖ ከቢድ ጉድኣት 

ምክንያት ነቲ ዉግእ ከቅዋርጽ ተገዲዱ። በዚ ኣጋጣሚ ቢ-ኤም መዳፍ ጥራይ እቲ ዉግእ ክሳብ ዘብቅእ 
ተታኹውስን። ሻዕብያ ንቅድሚት ምስግዋም ደው ኣብዘበለሉ እዋን ናይ ህወሃት ሰራዊት ብሸነኽ ሰሜን 
ምብራቅ  ናይቲ ከተማ ዝነበረ ገዛእቲ መሬታት ኣብ ሓጽር እዋን ተቆፃጺሩ። ብሸነኽ ሰሜን ንዓዲ ዳአሮ 
ዝወስድ  መገዲ ዝተሰለፈ ሰራዊት ሻዕብያ ንቅድሚት ምድፋእ ስለዝኣብዮ ናይ ህወሃት ሰራዊት ዳግም 
ተወዲቡ መጥቃእቲ ፈንዩ። ድሕሪ ሰዓታት ወሳኒ ቦታት ተቆፃጺሩ ናብ ማአከል እዚ ምጽጋእ ጀመረ። ድሒሩ 
ኣባላት ናይቲ ሰራዊት ናይ መጨረሻ መጥቃእቲ ንምግባር ብሰንኪ ሕጽረት ጥይት ከም ዝተሸገር ንላእላዋይ 
መሪህነት ኣፍለጠ። ላእላዋይ መሪሕነት እዉን ተተኮስቲ ዓጽዋራት ካብ መዓስከር ኣበርገለ ክሳብ ዘምጽ 
ብተጠንቀቅ ክትጸንሕ ኣዘዘ። ኣብ ሞንጎ ግን ኣባላት ናይቲ ሰራዊት ብዘሎ ዕጥቂ መጥቃእቲ ክገብር ኣፍቀድ፣ 

ምስ ተፈቅደሉ 11:20  መጥቃእቲ ጀሚሩ ማአከል ከተማ ዝርኸብ <ታባ ወያናይ  ጽናዓት> ተባህለ ወሳኒ 
ቦታ ምስ ተቆፃጸረ  ናይ ሰራዊት ደርግ  ኣዘዝቲ ምህዳም ጀመሩ። እቲ ውግእ  ተጉዋሓሂሩ ቀጺሉ ኣብ 



መወዳእታ መብዛሕቱ ናይ ደርግ ሰራዊት ኢዱ ሂቡ። ክሃድም ዝፈትነ እዉን ብህዝባዊ ሰራዊትን ምልሻን 

እናተከበበ ተማረከ።" 

ሉዓላዊነትን ዲሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ (ገጽ 139 ናብ ትግርኛ ተቶርጊሙ) ገብሩ አስራት   

አምበኣር መራሕቲ ሻዕብያ ሰብ ኣይተማሕረን ታሪክ ኣይፈልጥን እዩ ካብ ዝብል ኽቱር ንዕቀት ዘይተፈጸመ 
ጅግነነት፣ብሓሶት ኣብዚ ሓዲሽ ወልዶ ከስርጹ ይፍትኑ ኣለዉ። እቲ ኣሉታዊ ጎኒ ገዲፍና ናብቲ ዕዎታዊ 

ክንመጽእ: ወዲ ኤፍሬም ካብቲ ሕላገት መራሕቲ ሻዕብያ ዝሆነ ብደዐ: ትምክሕቲ :ጃህራ :ምቁንጻብ ወጺኡ 

ጅግነንት ተጋደልቲ ወያነ ትግራይ ኣብ  ምሕምሻሽ 3ይ አብዮታዊ ሰራዊትን ምምራኽ ኣዛዚዓ ኮረኔል ሰረቅ 
ብርሃን ብሓቅነትን ብዘይ ምዝባእን  ኣቅሪቡ እዩ። ሓለቃኻ  ክኩርየልካ እዩ እምበሪ እቲ ሓቂ ምቅማጥካ 
ክትምስገን ይግበዐካ።   

ኻሊዐ ሻዕብያን ሰዓብቱን እንተላይ ተቃወምቱ ናጽነት ኢሎም ዝገልጹዎ መዓልቲ ክትሰምእ ከለኻ ሰሃቅ እዩ 

ዝቅድመካ።  ናጽነት ማለት እንታይ እዩ? ናጽነት ማለት ልእሊ 3000 ዓቅሚ ሰብ ኣብ concentration 

ካምፕ ክዐሰር ኸሎ ማለት ድዩ? ናጽነት ማለት ዝሰርሕ ሓይሊ ሰብ ሙሉ ብ ሙሉ ብዝባሃል ደረጃ ካብ ሃገር 

ክሃድምን ኣብ ክንድኦም ኣረጋውያን ጠበንጃ ሒዞም ዓዲ ኽህልውን ኽሀንጹን ማለት ድዩ? ናጽነት ማለት 
መንሰይ ዘበለ ኣብ ጽርግያታት ቴልኣቪቭን  ሮማን ግዳም ሓደር ክኸውንን ብ ዓለም ደረጃ ካብ ዝስደዱ  

ህዝብታት ኣብ ቀዳምነት ክትስራእን፣ ዜናታት መቅዘፍቲ ባሕሪ መግለጺ መንእሰያት ትዓዲ ክኸወን ከሎ ድዩ? 
ትርጉም ናጽነት እዚ ተኾይኑ ኤርትራ ኣብ ዓለም ናጽነታ ዝዓቀበት እንኮ ሃገር እያ ክንብል ንኽእል።  

 

ሰናይ ከሰተ  

ግንቦት 2016 

አለክሳንድርያ ቪርጂኒያ 


