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ስስዐ ሻዕብያ ኣብ ፈላማይ ድብያ 

ብተጋዳላይ ፅገ ሃይለማርያም( 

ደራሲ) 

       

 ብናተይ እምነት ኣብ ዕድመ ውድብ ተሓህት/ ህወሓት/ እቲ ስሩዕ 

ድብያ ዝብሎ እዚ እዩ፡፡ ምኽንያቱ ቅድሚኡ ዝነበሩ ውግኣት ሓፀርቲ 

መጥቃዕትታት እምበር ከምዚ ፈተንትን ምዱባትን ኣይነበሩን፡፡ እዛ 

ድብያ እዚኣ እንተኾነት እውን ብሃንደበት ዝተሓሰበት እያ ዝነበረት፡፡ 

ምስ ሻዕብያ /ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ/ እውን ዘተዓዛበት ድብያ፡

፡ 

ቀዳም 12 ሰነ 1968 ዓ/ም ኣብ ታሪኽ ወያነ ዓለም ክትምዝገብ 

ተዓዲላ ኣላ፡፡ ፀሓይ ዓለምና ምብራቓዊ ገፅትኣ ሓልያ ኣብ ቅርቅርቲ 

መሬት ሰሮ ክትበፅሕ ዝተረፉዋ ደቓይቕ ውሑዳት እዮም፡፡ ሓረስታይ 

ሰሮ ልቡን ቀልቡን ኣብ ኣዝመራን ክረምታዊ ዕዮኡን ተፀሚዱ ነበረ፡፡  

        ኣብ ሞንጎ ብዘትን እንትጮን እትርከብ ጣብያ ሰሮ ኣብ 

ምምካት ወፍሪ ራዛ ፕሮጀክት እውን ኣብ መዝገብ ታሪኽ ወያነ 

ተመዝጊባ እያ፡፡ ተሓህት ቅድሚኡ ንወፍሪ ወራር ፕሮጀክት ራዛ  

ብውሕልነት ክፍሸል ምስ ገበረት ኣብ ክልተ ኣንፈት ቃልሲ ተፀሚዳ 

ትረባረብ ነበረት፡፡  
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ብሓደ ገፅ ብምፍሻል ወራር ራዛ ዝተረኸበ ዓወት ንህዝቢ 

ኢትዮጵያ እናቃላሕኻ ህዝቢ ትግራይ ዕጥቁ ከስጥም ምግባርን ዕጡቕ 

ሓፋሽ ትግራይ /ወያናይ/ ምዕጣቕን ሓፀርቲ ስልጠናታት እናሃብካ 

ዝተጠናኸረ ሓራ መሬት ምስፋሕን እንትኸውን፣ እቲ ካልኣይ ኣንፈት 

ድማ መደበኛ ሰራዊት ደርግ ከይተጠናኸረ ኣብ ኣውራጃታትን ገለ 

ከባቢታትን ዝርከቡ ኣባት ጦር ብርጌዳት ደርግ  ፖሊስን ነጭለባሽን 

እናደምሰስካ ሃለዋትካ ምርግጋፅን እዩ፡፡  

ምስ ውድባት ጠርናፊት ኮሚቴ፣ ምስ ኢኣፓን ውድባት 

ኤርትራን ሰላማዊን ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ዝተመስረተ ርክብን ክህሉ 

ምቅላስ እውን ነቶም ኣብ ላዕሊ ዝተገለፁ ኣንፈታት ሓጋዚ ጉዳይ ኮይኑ 

ነበረ፡፡  

         ኣብ ተሓህት ከም ሚሳይል እናተወንጨፋ ብጀግንነት ህዝቢ 

ዘስደምማ ዘለዋ ኣርባዕተ ሓይልታትን ሓንቲት ጋንታን እየን ዘለዋ፡፡ 

ሓይሊ ወያነ 11፣ ሓይሊ ደደቢት 41፣ ሓይሊ 51ን 61 እንትኾና ጋንታ 

ጥሒሳ እውን ብተወሳኺ ክንዲ ሓንቲ ሓይሊ ዝምዘን ጉልበት ሒዛ 

ብቀለበት ታየ እናተመርሐት ተኣምረኛ ኣሃዱ ኮይና ትቕፅል ነበረት፡፡ 

ሽዑ ኣብ ወርሒ ሰነ 1968 ዓ/ም ኣብ ከባቢ ሰሮ ዝርከባ ኣሃዱታት ግን 

ሓይሊ 11፡ ሓይሊ 21ን ጋንታ ጥሒሳን እየን፡፡ ዕለት 11 ሰነ 1968 ዓ/ም 

ምሸት ኣብ እንትጮ ዝነበረ ኣባት ጦር ሰራዊት ደርግ ደምሲሰን ኣብኡ 

ዝርከብ ዕጥቂ ንወየንቲ ከዕጥቃን ህዝቢ እንትጮ ሓራ ክወፅእን ፅንዓት 

ተወዲኡ ኣብ ጥቕኡ በፅሓታ፡፡  

       ብወገን ግምባር ምብራቕ ዝንቀሳቀሳ ዘለዋ ሓይልታት 51ን 61ን 

እውን ንኸተማታት ውቕሮ ክልተ ኣውላዕሎን ዓዲ ግራትን ኣብ ወርሒ 
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ሓምለ ክቆፃፀራ ብጥልቀት የፅንዓ ነበራ፡፡ ኣብ ኣድያቦ እትርከብ ሓይሊ 

41 ከዓ ብጠርናፊ ኮሚቴ ኣብ ዝባን ህዝቢ ኣድያቦ ወየንቲን ዝበፅሕ 

ዝነበረ ግፍዕን ኣብ ልዕሊ ሓይሊ 41 ዝበፅሕ ዝነበረ ፅዕንቶን ብሰላማዊ 

መንገዲ እናኣለየት፣ ህዝቢ እናምሃረት ኣብ ሽረን ሰለኽለኻን ዝነበረ 

ሓይሊ ፀላኢ ናይ ምድኻም ተልእኾ ሒዛ ኣብ ምፅናዕን ምስ ጠርናፊት 

ኮሚቴ ዕርቀ-ሰላም ክወርድ ምስ ህዝቢ ሸራሮን ከባቢኡን ፃዕሪ ኣብ 

ምግባርን ኣላ፡፡  

        ንኹለን ኣሃዱታት ማዕረ ዝገብረን መደብ ግን በቢከባቢአን ዘሎ 

ውልቀ ዕጡቕ ማእኸል ብምግባር ካብ ፀላኢ ዝተመንዘዐ ብረት 

እናዓደልካ ወየንቲ ምፍራይን ሓፀርቲ ስልጠናታት እናሃብካ ክውደቡ፣ 

ወታሃደራዊ መልክዕ ዝተኸተለ ብመስርዕ፣ ጋንታ እናተወደበ ባዕሉ 

መራሕቱ መሪፁ ክጥርነፍን ተልእኾኡ ክዋፃእን ምግባር እዩ፡፡ በዚ 

ዘይቀንዓ ኣሃዱ የላን ክበሃል ይከኣል፡፡     

        ከም ኣብነት 1967 ዓ/ም ሓጋይ ኣብ ሽመልባን ማይኹሕልን 

ዝጀመረ ውዳበ ወየንቲ ኣብ ሸራሮ፣ ዝባን ገደናን ኣፅረጋን፣ ኣብ ኣስገደ፣ 

ዓዲ ዋዕላ፣ ዓዲ ሃገራይ፣ መደባይ፣ ጭላ፣ ዓዲ ኣርባዕተ፣ ኣሕሳኣ፣ እገላ፣ 

ሰብዓ ዳሞ፣ ኣሕፈሮም፣ ሓሓይለ፣ ነበለት፣ ፈረስማይ፣ ዓብዪ ዓድን 

ከባቢኡን፣ ኣብ ግንባር ምብራቕ ድማ ኢሮብ፣ ሶበያ፣ ደራ፣ ኣፅቢ ወዘተ 

ወየንቲ ብብርኪ መስርዕን ጋንታን ተወዲበን ኣለዋ፡፡ ስለዚ ውደባ ወየንቲ 

ንኹሎም ስራሕቲ ውድብ ከም ቁልፊ መቆላለፊ ሰንሰለት ኮይኑ 

ብምርካቡ ወየንቲ ዘይተሳተፍሉ ስራሕ ኣይነበረን፡፡  

          ናቑጣ ፀላኢ ኣብ ምፅናዕ፣ ሰንሰለት ውሽጣዊ ስርዒት ኣብ 

ምቑልላፍን ምዝርጋሕን፣ ንኳድረታት ብምትሕብባር ቀረብ ምግቢ 
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ኣሃዱታት ኣብ ምቕራብ፣ ኣብ መወዳእታ እውን ምስ ሓይልታት ኣቲኻ 

ናብ ናቑጣታት ፀላኢ መሪሕኻ ኣቲኻ ፀላኢ ኣብ ምድምሳስ ብፅሒት 

ወየንቲ ጎሊሁ ብምርኣይ ብማእኸላይ ኮሚቴ ተሓህት እውን ዓብዪ 

ኣፍልጦ ረኺቡ ክጠናኸር ዝግብኦ ስራሕ እዩ ኢሉ ኩሉ ተጋዳላይ 

ክረባረብ ይገብር ኣሎ፡፡  

       “ህዝብና እዩ ሓይልና” ዝብል ውድባዊ መስመር ተሓህት ኩልዕ 

ኢሉ ብተግባር ብምብርሁ ድማ ተጋደልቲ ኣብ ህዝባዊነቶም ክፀንዑ 

ገይርዋም እዩ፡፡  

       እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገለፀ ሃዋህው ዝፀለዎ ህዝቢ ትግራይ 

“ወያናይየ ወያናይየ ኣታ ወያናይ ትግረዋይ፣ ላሎየ ላሎየ እቲ 

እንሓብረሉስ ሎሚዶ ኣይኮነየ፣ ወሰን ወሰን ስገም ማእኸላ ሓወልቲ ኮኸብ 

ኣብ ግንባራ ወይዛ ለምለም ሰቲ ንቃለስ ኣለና ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ” 

ዝብሉ ወያናይ ደርፍታት እናደረፈ “ኣለኹ እየ” ይብል ኣሎ፡፡ ምስጢር 

ጀግንነት ተጋደልቲ ተሓህት እውን እዚ ንወያነ ቅሩብ ዝኾነ ህዝቢ ካብ 

ምዕዛብ ከይኮነ ኣይተርፍን፡፡ ኩሉ ተጋዳላይ ዕረፍቲ ዝበሃል ባህታ 

ህይወት ንዕኡ ዝምልከቶ ኣይመስሎን፡፡ 

 ዓቐበት ቁልቁለት እናደየብካ እናወረድካን ሓዲርካ እንትወግሕ 

ሃንደበት ኣብ ዝባን ፀላእትኻ ዓሊብካ ዓወት ምቑራስ ከም መለለይኡ 

ገይሩ ወሲድዎ ኣሎ። ሓይሊታት 11፡ 21 ኣብ ዕለት 11 ሰነ 1968 ዓ/ም 

ምሸት ኣብ እንትጮ ንዘሎ ሓይሊ ፀላኢ ክድርዕማ ቀለበት፣ ኣውዓሎም፣ 

ኣስገደ ከፅንዑ ሰዲደን ቀንየን፣ ተመሊሶም እቲ ፅንዓት ምስ ኣቕረቡ በቲ 

ፅንዓት መሰረት ናብቲ ከባቢ ቀሪበን እየን ዘለዋ። ተጋደልቲ ህዝባዊ 

ግንባርን ኢህኣፓን እውን ኣብቲ ውግእ ክሳተፉ ብምሕታቶም ንፅቡቕ 
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ዝምድና ክበሃል ኣብቲ ተጋደልቲ ተሓህት ዘፅንዕዎ መፅናዕቲ 

ተፀምቢሮም ክዳለዉ ተገበረ፡፡ 

ድሕሪ ከተማ እንትጮ ኣብ ወርሒ ግንቦት 1968 ዓ/ም ክትጥቃዕ 

ተሓሲቡላ ዝነበረት ከተማ ዓድዋ እያ፡፡ ካልኦት እውን ከምኡ፡፡ ይኹን 

እምበር ኣሃዱታት ተሓህት፣ ህግሓኤን ኢህኣፓን ኣሰላልፋ መጥቃዕተን 

ምስፈለጣ ሓደ ንሕርሲ ከተማ እንትጮ ዝቃወም ወረ ተሰምዐ፡፡ እንካብ 

ስሩዕ ሰራዊት መንግስቲ ደርግ ተወፃፂኦም ኣብ ማእኸል ሃገር ክስልጥኑ 

ዝፀንሑ ሻለቃታት ሰራዊት ደርጊ ብመቐለ ገይሮም ኣብ ዓዲ ግራት ከም 

ዝበፅሑ፣ ኣብ ከተማታት ዝርከቡ ስሩዓት ተሓህት ሓበሩ፡፡  

እዚ ወረ እዚ እንትስላሕ ልክዕ ዕለት 12 ሰነ 1968 ዓ/ም ኣብ 

እንትጮ ከም ዝበፅሑ ተገመተ፡፡ ብምዃኑ እውን ሓይሊታት 11፡ 21 

ጋንታ ጥሒሳን ንመጥቃዕቲ እንትጮ ከም ዝተሰረዘ ንውድባት ህግሓኤን 

ኢህኣፓን ኣፍሊጠን ናብ ሰሮ ተመለሳ፡፡ ምኽንያቱ እቲ ሰራዊት ደርግ 

እንትጮ እናተጠቕዐት እንተላ ከም ዘርክብ ግልፂ ብምዃኑ ንቐደም 

ንዕኡ ኣብ ሰሮ ብድብያ ክልብለብ ነይርዎ፡፡  

እዚ ወታሃደራዊ ትንታነ ዝተንተኑ ጀጋኑ መራሕቲ ተሓህት 

እንበዓል ሙሴ ሰዓት እቶ እቶ ምሸት ብፀልማት መድበይን መቕተልን 

ሰራዊት ደርጊ ቦታ ኣፅኒዖም፣ ኣብ ሰሮ ክኸውን ወሰኑ፡፡ በዚ መሰረት 

ሓይሊ 21 ብሓውሲ ደቡብ ገፅ ናብ ኣንፈት ኣሕፈሮም እምባ ዘሎ ቁልፊ 

ስፍራ ሒዛ ክትስወር ተኣዘዘት፡፡ ሓይሊ 11ን ጋንታ ጥሒሳን ድማ ኣብቲ 

መቕተሊ ቦታ ግምባር ንግምባር ሒዘን ሓውሲ ንታሕቲ ብቕርፂ “ገ” 

ረቢበን ምስ ኣድበያ ንሳተን እውን ቅርፀን ሰይረን ተሰወራ፡፡  
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 ልዕሊ 40 ዝኾኑ ወየንቲ እውን ኣብ ቀረባ ቦታ ተኸዊሎም 

ተፀበዩ። ኣብ ውግእ ድብያ ቁልፊ መመዘኒ ተሰዊርካ ንቡዝሓት ሰዓታት 

ምፅናሕ እዩ፡፡ ኣብ ውሽጢ ሰሮ ዘሎ ተጋዳላይን ወያናይን ተሓህት 

ቅድሚት ኣብቲ ከባቢ እናተንቀሳቐሰ ብምቕናዩ ካብ ማእኸል ሃገር 

ብናህሪ ተወርዊሩ መቐለ ኢሉ እውን ኣብ ዓዲ ግራት ምስ ኣተወ ካብ 

ምስጋእ ዓዲ ስለ ዘይወዓለ ኣቐዲሙ ስርዒት ልኢኹ ከረጋግፅ ተገደደ፡፡ 

ይኹን እምበር “ብዘይካ ኣብ ርሑቕ ዝነበራ ሓይሊታት ህዝባዊ ግንባር 

ኢህኣፓን ካልእ ድምፂ ይኹን ኣሰር ተጋደልቲ ተሓህት የለን” ዝብል 

ወረ ምስረኸበ  ጉዕዞ ካብ ዓዲግራት ከም ዝጀመረ ተረጋገፀ፡፡ ምምስሳል 

ማለት ትርጉሙ ንፀላኢ ኣዛቢዕኻ ወይ ዘይሃለኻ መሲልኻ ኣብ 

ዘይተገመተ ቦታ ምህላው ማለት እዩ፡፡ 

      እዚ ካብ ዓድ ግራት ናብ እንትጮ ኢሉ እውን ናብ ዓድዋ 

ኣክሱም ሽረ ክሰግር ደልዩ ዘሎ ምዱብ ዘመናዊ ሰራዊት ደርጊ፣ ዋላ እኳ 

ኣብታ እንትጮ እትጥቀዐላ መዓልቲ ክመፅእ እንተዘይተገመተ 

እናተዳለወ ከም ዝነበረ ግን ብመሪሕነት ተሓህት ይፍለጥ ነይሩ እዩ፡፡ 

ንዝበለፀ መረዳእታ ተጋዳላይ ሓየሎም ብሞተር ሳይክል ኣብ ከተማ 

ብዘት በፂሑ ኣጣሊሉ ተመለሰ፡፡  

      ኣዱታት ሰራዊት ነበልባል ደርግ ክግስግሱን ክሰልጡን 

ዝተገደድሉ ምኽያት ነይርዎም፡፡ ንሱ እውን ብወፍሪ ወራር ራዛ ክጠፍእ 

ዝነበረ ተሓህት ኣይጠፍአን  ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ምፍሻል ወራር 

ራዛ ብዘይካ ከተማታት ኣውራጃታትን ገለ ኣብ ጥቕአን ዝርከባ ውሑዳት 

ወረዳታት ካልእ ኩሉ መሬት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ተሓህት ኣትዩ ነበረ፡፡  
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እተን ኣብ ትሕቲ ደርግ ዘለዋ ከተማታት እውን "ኣባት ጦር 

ሰራዊት" ዝበሃል ዝዓረደለን ካብ ወረዳታት ትግራይ እናሃደመ ፖሊስን 

ነጭለባሻትን ዘፃበበን ከተማታት እየን ነይረን። ስለዚ "ኣብ ሓፂር ግዘ 

ኣብ ትሕቲ ተሓህት ንኽኣትዋን ኣብኡ ዝርከብ ምስ ዕጥቁ ኣብተን 

ከተማታት ተደናጊሩ ዘሎ ፖሊስን ነጭለባሽን ማሪኽኻ ክውይን ምግባር" 

ዝብል ግዘ ዘይህብ መደባት ተሓህት ዝተረድኦ ይመስል። 

 ትልሚ ወፍሪ ሰራዊት ደርግ ንቐደም ኣብ ከተማ ዓድዋ፣ 

ኣክሱምን ሽረን ምስ ዓረደ ኩነታት እናፅነዐ ኣብተን ከተማታት ዝርከብ 

ፖሊስን ነጭለባሽ  ከምኡ እውን ኣባት ጦር ብርጌዳት ምስ ኣጣነኸረ 

ብቀጥታ ናብተን ቅድሚኡ ብተሓህት ሓራ ናብ ዝወፅአ ቦታታት 

ምውፋር እዩ፡፡ እዚ ሓሳብ እዚ ብኣረኣእያ መንግስቲ ደርግ ካብ ሰነ 

ክሳብ መስከረም ክዛዘም ኣለዎ፡፡ 

       ብኣረኣእያ ተሓህትን ህዝቢ ትግራይ ድማ "እዚ ንዓና ክልብልብ 

ዝወፈረ ሓይሊ ብሓንቲት ፀሓይ ተለብሊቡ ዘመናዊ ኣፅዋሩ ኣዕጢቑና 

ኣብ መሬት ሰሮ ተገኒዙ ክቕበር ኣለዎ" ዝብል ኮይኑ፣ ነዚ ክትግብሩ 

ዝተሓረዩ ተጋደልትን ወየንትን ድማ ኣብ ተወሊዶም ዝዓበዩላ መሬቶም 

ሰሮ እናሃለዉ ዘየለዉ መሲሎም ተፀበዩ፡፡ በዚ መሰረት ኣሃዱታት 

ነበልባል ኣብ 6 ኣውቶቡሳትን 27 ወታሃደራዊ መካይን ኦራላትን 

ተፃዒኖም ብዘመናዊ ኣፅዋራትን መራኸቢ ወታሃደራዊ ሬድዮታት 

ተጠናኺሮም፣ ካብ ኣዲ ኣበባ፣ መቐለ፣ ኣስመራ ወታሃደራዊ ማእኸላት 

“ሄሎ የት ደረሳቹ። ዛሬ የግድ ዓድዋና ኣክሱም ሽሬ መድረስ ኣለባቹ፡፡ 

ግን ጠንቀቅ” እናበሉ ኣብ ሞገድ ኣየር ተዛረቡ፡፡  
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ብኸምዚ ከተማ ብዘት ሓሊፎም ኣብ ሰሮ ከም ዝተቓረቡ ድምፂ 

ሞተር መካይን ጋህዲ ገበሮም፡፡ ሰነ 12 ቀደም 1968 ዓ/ም እንካብ 

እትወግሕ ኣይቀለላን፡፡ ኣብ ቐትሪ ምድሪ ኣብ ሰሮ እንታይ ከም 

ዝፍፀም ተዓዚባ ታሪኽ ክትምዝግብ ከም ዝተሓረየት ፈሊጣ ፀጥ ዝበለት 

ትመስል፡፡ ድምፂ ሰብ ኣብዛ ዕለት ኣብ ቁሸት ሰሮ ከይህሉ ዝተወገዘ 

ክሳብ ዝመስል ፀጥ ብምባሉ እቲ ሞተር መካይን ልዒሉ ክስማዕ ሓገዘ፡፡ 

        ሓይሊታት 11፡21ን ጋንታ ጥሒሳን ትፅቢት በዚሑወን እዩ 

ነይሩ፡፡ ሕዚ ግን ምምስሳለን ክሳብ ክንደየናይ ምስጥራዊ ኮይኑ ከም 

ዝፀንሐ ካብቲ ኣመፃፅኣ ሰራዊት ነበልባል ተዓዚበን ብታሕጓስ ፀገባ፡፡ 

ካብ ሕዚ ንድሓር ብዝተውሃበን ንፁር ተልእኮ ስራሕኻ ሰሪሕኻ ምርኣይ 

እዩ፡፡ እዚ ሰራዊት ደርግ እዚ ተራ ሰራዊት ከም ዘይኮነ፣ ብስልጠና 

ዝላደየ ነባር ሰራዊት፣ ዘመናዊ ኣፅዋር ዝተዓጠቐ፣ ብትምክሕቲ ዓይነ-

ልቦኡ ዝዓወረ ብምዃኑ ብጣዕሚ ሓያል ፃዕሪ ውግእ ከም ዝገብር 

ተገሚቱ እዩ።  

ብኣንፃሩ ናይ ተጋልቲ ዓቕሚ ድማ ህዝባዊነትን ስልትን እምበር 

ዝተዓጠቕዎ ዕጥቂስ ኣቦ ገጭገጭ እዩ። ካልእስ ይትረፍ ነተን መካይን 

መቃፀሊ ቡንባታት እኳ ውሱናት እየን። ስለዚ ኣብዚ ውግእ እዚ 

ሸለልትነት ከይህሉ ብእኒ ሙሴ ተገሊፁ ዝሓደረ ብምዃኑ ተጋዳላይ ኣብ 

ተልእኾኡ ፀኒዑ ይፅበ ነበረ፡፡ 

     እንበዓል ተጋዳላይ ሓየሎም ኣርኣያ ዘፍረያ ሓይሊታት እንታይ 

ከም ዝገብራ ብቕዓተን ሕዚ ክርአ እዩ፡፡ ሓየሎም ምድቡ ህጁም እዩ። 

ምስ ጋንትኡ፡፡ ስለዚ እተን ዝርካበን ቡንቧታት ብባዕሉን ጋንትኡን 

እናተደርብያ ኣብ ዝባን ማካይን ሰራዊት ነበልባል ዓሊበን ሓውን 
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ፍንጫል ሓፂንን ኮይነን ነቶም ወታሃደራት እናቐርዳ ነተን መካይን 

እውን ከቃፅላ እየን፡፡ 

      ሰራዊት ነበልባል ምስ ሙሉእ ፅዕነቱን ጠያይቱን ቡንቧታቱን 

ኣብቲ መቕተሊ ስፍራ ኣትዩ ፅቡቕ መኣዲ መሰለ፡፡ ተኩሲ ብሓይሊ 11 

ተጀመረ፡፡ ዝጎዓዛ ዝፀንሓ ቀዳሞት ኦራላት ማካይን እንትቃፀላ እተን 

ዝስዕባ ዝነበራ መካይን በቢዘለውኦ ክቖማ ምስ ተገደዳ ንዕላማ ተጋደልቲ 

ተመዓራረያ ዝተብሃላ መሲለን ተሰርዓ እሞ ካብኣተን ዝዘሉ ዘለዉ 

ወታሃደራት እውን ገሊኦም ብምውዳቕ ገሊኦም ድማ ብናይ ተጋደልቲ 

ዓረር “ኣየይ፣ ወይኔ… ምንድነው!” እናበሉ ኣብቲ እግሪ ጎማአን ከም 

ዝተኸስተነት ደርሆ ፈርፈር እንትብሉ ተዓዘባ ዝተብሃላ መሲለን ፀጥ በላ፡

፡  

ንመጋበርያ ሰራዊት ነበልባል ዝኸውን ዕጥቂ፣ ቡንቧን ጥይትን 

ዝፀዓና መካይን ድማ ብዙሕ ትዕዝብተን ከይወድኣ ንባዕለን ብቡምቧ 

ተጋደልቲ እንትቃፀላ እቲ ዝፀዓንኦ ነገር ንባዕሉ እናተተኮሰ ንሰራዊት 

ነበልባል እንትልብልብ ተርኣየ፡፡ ሕልኾ ግጥም ወራር ነበልባል 

ብጀግንነት ተጋደልቲ እናተቓነየ ነዊሕ ሰዓታት ፀንሐ እሞ ኣጋ ምሸት 

ሰዓት 10 ግን ነቲ ሰራዊት ናይ መወዳእታ ንምድምሳስ “እጁም” ዝብል 

ወታሃደራዊ ቋንቋ ተጋደልቲ ኣብ ነፍሰ ወከፍ እዝኒ ተጋደልቲ ተሓህት 

በፅሐ፡፡ ሓይሊታት ተሓህት ከም ጥይት ንባዕለን ተተኲሰን ዳርጋ 

ምትሕውዋስ ኮነ፡፡ ሰራዊት ነበልባል ንዝቖሰሉ እናልዐለ ኣብ ዝባን 

ኦራላትን ማካይን ክፅዕኖም ጀመረ፡፡ እተን ዝተፀዓና ማካይን እውን 

ብሃጀምቲ ምስ ቁሱላተን ተቓፀላ፡፡ ኣብ ሞንጎ እዚ ንፈለማ ግዘ ኣብ 

ታሪኽ ተሓህት ተዋጋእቲ ነፈርቲ F-S ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ ካብ 
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ኣስመራ ነፊረን ኣብ ሰሮ ዓውደ ውግእ ኣትየን ንተኵሲ ትሕት ኢለን 

እትበራ ተርኣያ፡፡  

ይኹን እምበር ተጋደልቲ ተሓህት ዝወሰንዋ ቅዲ ውግእ ንዕአን 

ዝጥዕመን ኣይነበረን፡፡ እቲ ውግእ ብድብያ ፀላኢ ኣብ ማእኸል ሕቑፊ 

ተጋደልቲ ክኣቱ ዝተገበረ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ሕዚ እቲ ውግእ ብህጁም 

ክልቲኡ ሰራዊታት ተሓዋዊሱ፣ መካይን ዳርጋ ኩለን ተቃፂለን እየን፡፡ 

እቲ ሰራዊ እውን ተረፍ ዝሞተ ኢዱ ኣብ ምሃብ እዩ ዘሎ፡፡ ስለዚ 

ዕንወትን መቓብርን ሰራዊት ደርግ ተዓዚበን ብመሬት ክርከብ ዘይከኣል 

ዝነበረ ወረ ብኣየር ወረ ሒዘን ከይተኮሳ ናብ ኣስመራ እንትዕዘራ 

ተርኣያ፡፡ 

       ኣብ እንትጮ ከተማ ንዝነበረ ሓደ ብርጌድ ኣባት ጦርን ብዙሕ 

ፖሊን ነጭለባሽን ዝተሓሰበ ዓረር ንሰራዊት ነበልባለ ኾይኑ ዝተፈረደሉ 

ክመስል ብዘይ ሰዳዲ ወረ ሰዓት 11፡30 ኣጋምሸት እቲ ዘመናዊ ሰራዊት 

ተደምሰሰ፡፡ 50 ተማሪኾም 600 ዘመናዊ ብረት እውን ተመንዝዐ፡፡ ዳርጋ 

ፈለማ ግዘ ዘመናዊ ወትሃደራዊ ሬድዮ ርክብ ተረኸባ፡፡   

ካብ ኣስመራ ብዓድዋ እንትጮ እናበሉ ኣብ መንገዲ ዝወዓሉ 

ብኮሎኔል ብሽኡ ዝተመርሑ ክልተ በጠሎኒታት ሰራዊት ደርግ ድማ 

ምስ 6 ታንኪታቶም፣ ሓሙሽተ ኣየር መቃወምያ ዝፀዓና ኦራላቶም፣ 

ሰለስተ 106 ሚ.ሊ መድፍዕ ወዘተ.. ሒዞም ክረድኡ ኣብ ጥቓ ሰሮ 

በፅሑ፡፡ ንዕዓቶም ክትዓግት ብህፁፅ ዝተልኣኸት ኣብቲ ህጁም ዝወዓለት 

ናይ ሓየሎም ጋንታ ኮይና ንኮሎኔል ብሽኡ ምስ ሰበይቱ ቀቲላ እቲ 

ሰራዊት ከይስጉም ገበረቶ፡፡  
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 ዓወት ዝቐንዖም ተጋደልቲ ነቶም ንዝሞቱ ክሕግዙ ዝመፅኡ 

በጦሎኒታት ደርግ እውን ኣዳኺሞም ዓወቶም ክዕቅቡ መረፁ፡፡ ኣብ 

ውግእ ዝወዓላ ሓይሊታትን ጋንታት ወየንትን ተሓህትን ቑሱላተን 

ብኣገባብ ተሸኪመን ዝተመንዝዐ ንብረት ሒዘን ናብ ሓራ መሬት ከባቢ 

እገላ ወረዳ፡፡  

ንሓገዝ ካብ ኣስመራ ዝተልኣኹ በጦለኒታት እውን ምስ ወግሐ 

ዕለት 13 ሰነ ሰንበት 1968 እተን ዝተቃፀላ 6 ኣውቶፕሳት 27 ኦራላትን 

ብኣግራሞት ፈርሲ ሓፂን ኮይነን፡፡ ንሳተን ፅዒነንኦ መፂአን ኣብቲ ሜዳ 

ንዘለኣለም ዝደቀሱን በቲ ባርዕ ቃፀሎ ተተኳስን ተቓፂሎም ፀለሎ 

መሲሎም ዝተነፍሑ ወታሃደራት ኣሕዋቶም ተዓዚቦም ንብቑዕ ጀግንነት 

ተጋደልትን ንዕንወት ሰራዊት ነበልባልን  ክምስክሩ ታሪኽ ዝሓረዮም 

ክመስሉ ትዕዝብ ኣርፊዶም፣ ንሳቶም እውን ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ከምኡ 

ከይኾኑ እናፈርሑ ምርቅሕ ኢሎም እንትሃድሙ ወየንቲ ሰሮ ተዓዚቦም 

ወረ ሒዞም ናብ ተጋደልቲ ተሓህት ተፀምበሩ፡፡ 

           ንወያነ ትግራይን ንወየንትን ተጋደልትን ትግራይ ክልብልብ 

ዝወፈረ ሰራዊት ደርግ ንባዕሉ ተለብሊቡ ዘመናዊ ኣፅዋሩ ንፈለማ ግዘ 

ኣዕጢቑ፡፡ ስረ ወየንቲ ሰሮን እገላን ብዝበለፀ ክሰጥም ገይሩ፣ ውዕሎን 

ቅድን ውግእ ፈላማይ ድብያ ብንኡሽተይ ኪሳራ ንገዚፍ ሓይሊ ከም 

ዝምከት ንተጋደልቲ ተሓህት ኣሚሂሩ ፈሽሉ እንትተርፍ መንግስቲ 

ደርግ ከም እንደገና ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዓለም ተዋሪዱ ክተርፍ ግድን 

ገበረ፡፡ ብጋንታ ተወዲቡ በቢኸባቢኡ ዝቃለስ ዝፀንሐ ወያናይ ትግራይ 

እውን እዚ መስተንክራዊ ዓወት እዚ ሰኒቑ ካብ ድሕሪ ሕዚ ንዝመፅእ 

ወራር እውን ከምኡ ገይሩ ከምዝምከት እናመሓለ በቁሸቱ ክስስን ገበሮ፡፡ 

እንተ ሻዕብያ ግን ነተን 600 ዘመናዊ ብረት እውን 
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እንተዘይተማቐልናየን ኢሎም ግትር ድኣ በሉ፡፡ ንሽሙያ ኣብቲ ውግእ 

ተሳቲፍና ነይርና ብዝብል ሰበብ ብዘይ መስዋእቲ ዓወት ዝተመነየት 

ኢህኣፓ እውን ከምኡ፡፡ ተሓህት ድማ ዋላ ኣዝያ እንተተገረመት ንናይ 

ሓባር ፀላኢ ዝምክት ኣፅዋር ካብ ምክፍፋል ዝሓለፈ ለባም መልሲ ናብ 

ገርጨውጨው ኣይኣተወትን፡፡  

ንተሓህት ዘምሃራ ነገር እንተነበረ ጣዕምን ሳይንስን ወታሃደራዊ 

ድብያ እዩ፡፡ ብውሑድ ሓይሊ ገዚፍ ፀላኢ ምድምሳስ፡፡ ካብዚ ዳርጋ 

ፈላማይ ዝኾነ ድብያ እዚ ዝተምሃረት ተሓህት/ህወሓት/ ከምናይ ሑሞራ 

ባዕኸር ዝኣምሰሉ ድብያታት ዓበይቲ ዓወታት ሓፊሳ እያ፡፡ ስስዐ 

ሻዕብያን ኢህኣፓን በዚ ኣየብቅዐን፡፡ ድሕሪ ምምካት ወራር ነበልባል  

ኣብቲ ከባቢ ዝነበራ ሓይሊታ 11ን 21ን ብቀለበት ትምራሕ ጋንታ 

ጥሒሳ ጥራሕ ገዲፈን፣ ናብ ርሑቕ ክወፍራ ብኹነታት ምዕራብ ትግራይ 

ስለ ዝተገደዳ፣ ሰራዊት መንግስቲ ደርግ ኣብ እንትጮ ኣዕሪፉ እዩ ቐንዩ፡

፡ 

          ሓይሊታት ተሓህት ካብ ከባቢ እንትጮ ምስረሓቓ ግን ነቲ  

ብተሓህት ዝተፀንዐ ወታሃደራዊ ትልሚ ተጠቒሞም ዕለት 12 ሓምለ 

1968 ዓ/ም ውድባት ህግሓኤን ኢህኣፓን በይኖም ኣጥቅዕዎ። ብዘይ 

ፍቓድ ተሓህት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብምዃኑ ተጋደልቲ ተሓህት 

ተገረሙ፡፡ ኣብቲ ከባቢ ዝፀንሐ ጅግና ተጋዳላይ ተኽሉ ሃዋዝ ኣብኡ 

ኣሎ፡፡ ኣብ ከባቢ እገላ ዝፀንሐ ጅግና ተጋዳላይ ቀለበት እውን ጋንታ 

ሒዙ ብናህሪ ተወርዊሩ፣ እቲ ውግእ ክሳብ ዝዛዘም ኣብ ከተማ እንትጮ 

በፂሑ “እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና?” በለ እናተገረመ፡፡ ህዝቢ ከተማ 

እንትጮ ድማ እቲ መጥቃዕቲ ብሓይሊታት ተሓህት ዘፍፅም ዘሎ 
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መሲልዎ፣ ብታሕጓስ ኣብቲ መጥቃዕቲ ኣትዩ ንብረት ፀላኢ እናኣከበ 

ንውድቡ ከረክብ ይፅበ ነበረ፡፡ 

       ኣብዚ ኹነታት እናሃለወ እቲ ውግእ ብዓወት ህግሓኤን ኢህኣፓን 

ተኸምቢቱ ነቲ ህዝቢ "ነዓ ዕጥቅን ስንቅን ኣክብ" ኢሎም እንትእዝዝዎ 

ግን ህዝቢ እንትጮ እውን ፈሊጦም። “ወይለይ ናትና ግዲ ኣይኾኑን” 

ዝብል ጉዝምዝም እናስመዐ ዝተብሃሎ ፈፀመ፡፡ ኣብዚ ሞንጎ እዚ 

ተጋዳላይ ተኽሉ ሃዋዝን ቀለበትን ኣብ ሕምብርቲ ከተማ እንትጮ 

ተራኺቦም፣ ሓደ ግዘ ዘይህብ ምህዞ ክምህዙ ተገደዱ፡፡ እቲ ዝመሃዝዎ 

ምህዞ እውን ነታ ጋንታ ጥሒሳን ንህዝቢ እንትጮን ብሚስጢር ነገርዎ፡፡ 

እንትጮ ዓዲ መሃዛይ ባሻይ ኣውዓሎም እያ፡፡ ስለዚ ባሻይ ኣውዓሎም  

ኣብ ካልኣይ መፋርቕ 19 ክ/ ዘመን ኣብ ውግእ ዓድዋ ኣብ ልዕሊ 

ሰራዊት ጣልያን ዝፈሓስዎ ፍሕሶ ሕዚ እውን እንበዓል ቀለበት 

ብዝፈሓስዎ ሜላ ብህዝቢ እንትጮ ክድገም፣ ሕቡእ መልእኽቲ 

ተመሓላለፈ፡፡ 

        ኣብቲ ከተማ ብቶም መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ውድባት ዝተማረኸት 

ናይ ግብርና ማኪና   በቲ ዝተገደደ ህዝቢ ኣፅዋር እትትፀዓን ተዓዘብዋ። 

ናብ ፆረና እተብፅሖ ኣፅዋርን ጥይትን ተፃዒና ጥርፍፍ በለት፡፡ እቲ ካብ 

ማኪና ዝተረፈ ድማ ብህዝቢ ተፃዒኑ ኣብ ፆረና ክኣቱ ተወሲኑ ነበረ፡፡ 

መጀመርያ እታ ማኪና ቅድሚ ምንቅስቓሳ እኒ ቀለበትን ተኽሉ ሃዋዝ 

ሽኮርን ጨውን፣ ናብ ሞተራ ክኣትዋ ተበለሓቱ። ቀንዖም ድማ። ማኪና 

ካብ ከተማ እንትጮ ፈለኽ ኣይብልን በለት እሞ፣ ንሱ እውን ብጉልበት 

ህዝቢ እንትጮ ክጎዓዝ ተኣዘዘ፡፡ ህዝቢ እውን ከም ፃፀ እናደራረበ 

ብሓቦን ፅንዓትን ተሸኪሙ ጉዕዞ ጀመረ፡፡ ናበይ ከም ዝጎዓዝ ግን ልቡ 
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ነጊርዎ እዩ፡፡ ባዕሉ ንባዕሉ እናተሓባበረ፣ ተጋደልቲ ህግሓኤን ኢህኣፓን 

ከይነቕሕሉ፣ መንገዱ ኣስለጠ፡፡   

በቲ እኒ በዓል ተኽሉን ቀለበትን ዝተወሃቦ ስዉር መልእኽቲ 

ዝተሸከሞ ዕጥቂ ሒዙ ነናብ ገዝኡ ተሰወረ፡፡ ንፀገም ዕጥቅን ስንቅን 

ክፈትሑ፣ ተጋደልቲ ተሓህት ዘፅንዕሎም ንተሓህት ከየፍቀዱ ዝፈፅምዎ 

መጥቃዕቲ፣ ዋላ እኳ ነቲ ናይ ሓባር ፀላኢ ዝኾነ ሰራዊት እንተሰዓሩ 

“ዕጥቅና ካብ ፀላእትና” ዝብል ጨርሖ ተሓህት ግን ብሳላ መሃዝነት 

ተጋደልትን ህዝቢ እንትጮን ተግባራዊ ኮነ። እቲ ዕጥቂ ብስርዓት ብእኒ 

ቀለበት ምእንቲ ክዕጠቕ ህዝቢ ብመልእኽቲ ዕጥቁ ሒዙ፣ ኣብ ሳልስቱ 

መፂኡ ንውድብ ኣረኪቡ፣ ብወግዒ ተዓጢቑ ወየነ። እንተ ሓይልታት 

ህግሓኤን ኢህኣፓን ግን ተገሪሞም ናብ መዋፈሪኦም ከባቢ ፆረና 

ተመለሱ፡፡ ስስዐ ሻዕብያ እምበኣር ኣብዚ ወቅቲ እዩ ዝጀመረ፡፡ 

ፍልፍል መፃሕፍቲ 

1. ወ/ገብርኤል ታደሰ     / መርትዖ 2002  ዓ/ም ቤት ሕትመት 
ዘመናዊ  መቐለ / 

2. ፀጋይ ጠማለው      /ይንገር ዘነበረ የርድእ ዝቐበረ 2000 ዓ/ም 
መቐለ/ 

3.  ሰለሞን ገ/ኣረጋዊ     /ዳግም ኣሉላ 2006 ዓ/ም ቤት ሕትመት 
ደስታ መቐለ/ 

4. ኣስገደ ገ/ስላሰ      /ጋህዲ ሓደ     2000 ዓ/ም/ 


