
‘ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፈለየ ኲናት ‘‘ኣየ ምጽዋዕ“ ስርሒት
ፈንቕል ብጸላኢ እንክ̀ዝንቶ! ……40 - 41 ክፋላት

……..ካብ ክፋላት 24ን- 25ን ዝቐጸለ………

ሰነ 04, 2017 ዓም ፈረንጂ

ትርጉም ካብ ኣምሓርኛ ናብ ትግርኛ ፡ ድምጻዊ ጊደዎን በራኺ

ጸሓፋይን ተሓታታይን ናይዚ ቀሪቡ ዘሎ ታሪኽ፡ ሓለቃ ሚእቲ ታደሰ ቴሌ ሳልቫኖ ።

፠፠፠፠፠፠፠



****ስእሊታት ደራሲ`ዛ መጽሓፍ ወትሃደር *ሓለቓ ሚእቲ ታደሰ ቴሌ ሳልቫኖን
[ላዕለዋይ ስእሊ] ብሪጋዴር ጀነራል ተሾመ ተሰማን [ታሕተዋይ ስእሊ]
………………….

 *** ሓጺር መብርሂ፡ ‘‘ኤርትራን ከኢትዮጵያ የነጠለ ጦርነት፣ ኣይ ምጽዋ‘‘
ብትግርኛ ድማ “ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝፈለየ ኲናት፣ ኣየ ምጽዋዕ‘‘
ዝተባህለት መጽሓፍ ደራሲኣ ሓለቓ ሚእቲ ታደሰ ቴሌ ሳልቫኖ ይበሃል። እዚ ናይ
ቀደም ኣባል ደርጋዊ ኢትዮጵያዊ ወትሃደር ነበር፣ ብጀጋኑ ሰራዊትህዝባዊ ግምባር
ሓርነት ኤርትራ [ህ.ግ.ሓ.ኤ]ብ ‘‘ስርሒት ፈንቕል‘‘ዝብል ስም ኣንጻር ባዕዳውን
መግዛእታውን ወራሪ ስርዓት ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ሃንደበታውን በርቃውን
መጥቃዕቲ፣ ክጅመር ኣትሒዙ ስጋብ ብዓወት ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ
[ህ.ሰ.ሓ.ኤ] ዝዛዘም፣ ካብቲ ውግእ ዝተረፉ ንሱ ደሚርካ ኣሽሓት ምሩኻትን
ቁሱላትን ዝኾኑሉ ዝነበረ ኩነታት ብናቱ ትዕዝብቲ ኣብዛ ዝተጠቕሰት መጽሓፍ
ሰኒዱዎ ኣሎ። እዛ ጽዋ [ዛንታ] መጽሓፍ እዚ‘ኣ ኣብ ክሊ ብሪጋዴር ጀነራል ተሾመ
ተሰማን ኣብ ላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያን ውትሃደራቶምን ዝነበረ ናይ
ኲናት ሃዋህውን ሕንፍሽፍሽን ብፍላይ ከምኡውን ብወገን ኣሃዱታት ህዝባዊ
ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ [ህ.ሰ.ሓ.ኤ] ኣብ`ቲ ብጽኑዕ ተሃዲሙ ዝነበረ ወትሃደራዊ
ዕርድታት ጸላኢ ዝካየድ ዝነበረ ሃንደበታውን በርቃውን መጥቃዕቲ ድማ ብሓፈሻ፣
ብዝርዝር ገሊጹዎ ኣሎ።

ብሪጋዴር ጀነራል ተሾመ ተሰማ [ታሕተዋይ ስእሊ ኣብ ላዕሊ ተመልከት]፣ እቲ
ንሰላማዊ ህዝቢ ባጽዕ ጅሆ ሒዙ ኣብ ሞንጉኦም ተሓቢኡ ስጋብ መጨረሽታ
ዝተዋግኣን ጠንቂ ዘየድሊ መስዋእትን ህልቂት ህዝብን ወትሃደራትን ዕንወት
ወደባዊት ባጽዕ ዝኾነን ኣብ መወዳእታ ድማ ብኻላሽኑ ነብሰ-ቅትለት ዝፈጸመን
ኣረሜናዊ ሰብ እዩ። በወገን ኢትዮጵያውያን ከም ባህላዊ ርድኢቶም ከም ሃጸይ
ተዎድሮስ [ናይ ቀደም ስሙ ራስ ካሳ] ጀግና ኢሎም ይሰምይዎ እዮም። ብወገነይ
ክምኡ`ውን ብዓለማውን ብሰብኣዊን ትዕዝብቲ ግን፣ ለባማት ኣቦታትና ከምኡ ምስ
ረኣዩ ``ኣድግሲ መሬት ብድሕረይ ዳንዴር ኣትብቘላ በለት‘‘ ክብሉ ዝመሰሉዎ፣
ሰብኣዊ ርሕራሔ ዘይብሉ ጨካን ሰብ ኔሩ ኢለ ይገልጾ። በቲ ሓደ ወገን ብወትሃደራዊ
ዓይኒ፣ ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ዘይነበሮ ቃልዕ ይኹን በረኻ ጎበታትን ከምኡ‘ውን ጎላጉል
ኣንጻር ጸላኢኡ እናተዋግኤን ከም ሓላፊ እናዋግኤን ምስ ዘይሰልጦ ማለት ኣብ ኢድ
ተጻይ ናይ ምውዳቕ ወይ ምምራኽ ሓደጋ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ከምኡ እንተዝገብር
ኔሩ፣ ኣነ‘ውን ብዘይቀልዓለም ካበየናይ ወገን ብዘየገድስ ጅግና ምበልኩዎ ኔረ።
ከምኡ ግን ኣይነበረን።

ሓያሎይ ክፋላት ናይ`ዚ ትረኻ‘ዚ ካብ ገጽ-መጽሓፍ ክዓቚሮ ቀንየ እየ። ኣብ‘ዚ
ብዙሕ ኽቡር መስዋእትን መውጋእትን ዝተኸፍለሉ ከቢድ ሰብኣውን ስነ-
ኣእምሮኣውን ነገራውን ዕንወት ዝተኸሰተሉን ብድምር ናቱ ድማ መበል 26



ዓመታት ክቡር ነጻነትና እነኽብረሉ ዘሎና ሃዋህው እምበኣር፣ ንመዘኻኸሪ ካብ`ቲ
ዓቚረዮ ዘሎኹ ጽሑፋት ንኸተምብብዎ ምእንታን ብድምር ክፋላት መዓልታዊ
ክሰደሉም እየ።ሰናይ ንባብ!!!

መተሓሳሳቢ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ገጽ-መጽሓፍ ዘሎ ክፋላት ብዝሑ ዛጊት 39
ይኹን ደኣ እምበር፣ እቲ ጽሑፋት ኣብ ውሽጢ`ዚ 25 ክፋላት ጨቢጠ ብምሉኡ
ሰዲደዮ ኔረ። እንሆ ድማ ሎሚ ካብቲ̀ ናይ ቅድም ልሙድ ክፋላት ወጺኤ
መቐጸልታቲ̀ ዛንታ፣ ብክፋላት 40ን 41ን ኣሃዱ ኢለ ብምጅማር ይሰዶ ኣሎኹ።
እንደገና ሰናይ ንባብ ክቡራት ኣሓትን ኣሕዋትን!!!

ጽባቐ ትሽዓተ ብሄራትና፠፠፠፠፠፠፠፠፠ሕላገት ጽኑዕ ኤርትራዊ ሓድነትና!!!

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንስውኣትና፣ ክብሪ ድማ ንጀጋኑ ናይ ሓርነታዊ ኲናት ስንኩላን
ብጾትና!!!

ሞሳን ክብርን ነቶም ደኺምና ሕጅስ ከነዕርፍ ከይበሉ ከይተሓለሉ ስጋብ ሎሚን
ቀጻልን ብጽንዓት ሃገር ኣብ ምሕላውን ምህናጽን ምምዕባልን ዝቃለሱን ዘቃልሱን
ዝሰርሑን ዘሎዉ ጀጋኑ ኤርትራውያን ኣሕዋትናን ኣሓትናን!!!

ዓወት ንሓፋሽ!!!

***ሓውኹም ብርሃነ ሃብተማርያም [ጸሓፊ-ናይ‘ዚ ሓጺር
መብርሂ]

ተወሳኺ-ኣብ`ዛ ክፋል እዚ`ኣ ቁሩብ ናይ ፊደላትን ቃላትን ነጥብታትን መኣረምታ ጌረ
ኣሎኹ።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠



 እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ሻዕብያ ኣዘዝቲ ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊትና ኣብ`ቲ
ዓበይቲ ኣባይቲ ወደብ ምጽዋዕ ተዓቚቦም ዘለዉ ስለ ዝመሰሎም፣
እቶም ኣባይቲ ዉሽጢ-ባጽዕ ቐንዲ ዒላማ ከቢድ-ብረት ሻዕብያ ኮኑ።
ስለዚ ድማ እያ እታ ትማል ብዉቑባት ኣባይቲ ዝተማላኽዔት ዓለም
ለኻዊት ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ፡ ኣብ`ቲ ሽዑ እዋን እቲ ኹሉ ኣባይቲ
እታ ከተማ ፈራሪሱ፡ ሓድሽ ኣባይቲ ንክትሃንጸላ ዘራገፍካላ ኩምራ
ኣእማን እትመስል ዝነበረት።

ግን እቲ ሓቒ እዚ ኮይኑ እንከብቅዕ እቲ ኹሉ ፈተነታት ደብዳብ ከቢድ-
ብረት ሻዕብያ ንኾንቱ ኢዩ ነይሩ። ኣነ ከም ዝመስለኒ ላዕለዎት ሓለፍቲ
ሻዕብያ እዚ ቕዲ-ኩናት'ዚ ወላ ሓንቲ ዉጽኢት ከም ዘየምጽእ ስለ
ዝተገንዘቡ ኢዮም ኣብ ከባቢ ሰዓት ሓደ ናይ ለይቲ ምሉእ ብሙሉእ
ደብዳብ ከቢድ-ብረት ጠጠው ዘበልዎ።



፠፠፠፠፠

ጄነራል ተሾመ ተሰማ በቲ ተረኺቡ ዝነበረ ግዝያዊ ዓወት ተዛንዮም፡ ኣብ ዓለም ለኻዊ
ወደብ ምጽዋዕን ኣብ ዝተፈላለየ ኣባይቲ ውሽጢ ባጽዕን እንዳ ዞሩ ንኣብዮታዊ ጦር-
ሰራዊትና ሞራልን ሓቦን ዝህብ መደረ ኣስሚዖም ዳግማይ ዉደባ ገበሩ።

እቶም ኣባላት ሓይሊ-ባሕሪ ኣብዮታዊት ኢትዮጵያ ድማ ንመጥቃዕቲ ካብ እተን ተዋጋእቲ
ጃልባታት ሻዕብያ ዝፍኖ ብኣጋ ንምምካት ኣ'ኣብ ሰሰለስተ ሜትሮ ተፈንቲቶም ኣብ እቲ
ደንደስ ቀይሕ-ባሕሪ ክዓርዱ ተገብረ።

፠፠፠፠፠

ጀነራል ተሾመ ድሕሪ እቲ ዳግማይ ዉደባን ሓድሽ ናይ ምክልኻል ቕዲ-ኩናት ንኣብ እቲ
ዝተፈላለየ ቦታታት ዓሪዶም ዝነበሩ ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊትና ትእዛዝ ድሕሪ ምሃቦም፣ ኣብ
ከባቢ ሰዓት ኽልተ ናይ ለይቲ ናብ ቤተ-መንግስቲ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ተመልሱ።

እቲ ህንጻ ቤተ-መንግስቲ ብሰሜን ካብ ቅርዓት ሓይሊ-ባሕሪ ብምዕራብ ካብ ዕዳጋ
ብዝተወንጨፉ መዳፍዕ ከቢድ-ብረትን፥መዳፍዕ ታንክታት ሻዕብያ ከም ሕሱም
ተደብዲቡ፡ እቲ ኣባይቲ ሙሉእ ብምሉእ ዓንዩ ኣብ ፈቆድ'ኡ ባርዕ ተፈጢሩ ትኺ ክተከኽ
ጸንሖም።

ብምዕራባዊ ሸነክ እቲ ኣብ ሞንጎ እቲ ቤተ-መንግስቲን፥ ኣብ ሞንጎ ዕዳጋን ዝርከብ ኣካል
ቀይሕ-ባሕሪ ማያት፡ ርሕቀቱ ካብ ሓደ ኺሎ-ሜትር ዝነዉሕ ኣይኮነን። ከምኡ'ዉን
ብሰሜናዊ ሸነኽ እቲ ኣብ ሞንጎ ቤተ-መንግስቲን ኣብ ሞንጎ ቅርዓት ሓይሊ-ባሕሪን ዝርከብ
ኣካል ቀይሕ-ባሕሪ ማያት ርሕቀቱ ካብ 600 ሜትሮ ዝነዉሕ ኣይኮነን። ስለዚ ኢዩ ድማ እቲ
ካብ ሓጺር ርሕቀት ዝተወንጨፈ መዳፍዓት ሻዕብያ ኣብ ኣባይቲ እቲ ቤተ-መንግስቲ ዓቢ
ማህሰይቲ ዘዉረደ።

ጀነራል ተሾመ ተሰማ ብኣግርሞት ኣፎም ከፊቶም ንኹሉ ድሕሪ ክዕዘቡ ምጽንሖም ገጾም
ናብ ሓለቓ ሚእቲ ታደሰ ቴሌ ሳልቫኖ መሊሶም፣

"እዚ ታሪካዊ ዝኾነ ጥንታዊ ህንጻ ቤተ-መንግስቲ ኣብ ዉሽጢ ናይ ቛሕ-ሰም ግዜ ናብ
ሓሙኽሽቲ ተቐይሩ ማለት ድዩ! " በሉ።

"እወ! ጎይታይ" በለ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ታደሰ'ዉን ብግዲኡ በቲ ዘጋጠመ ኩነትታ እንዳ
ተገረመ።

ቐጺሉ ድማ "ግን ኸኣ! ካብ መዓኮር 'ዶ ጥዑም ጨና ትጽበይ ኢካ። ጸላኢኻ‘ኸ ጠስሚ
ጤል'ዶ ክለኽየካ ትጽበይ ኢኻ? ኣባይካ‘ኸ መዓር-ጽጌና ኣልሒሱ'ዶ ጥሕሎ ከኾልሰካ
ትጽበይ ኢኻ?"



"ኤረ ብስሩ-ብስሩ‘ኸ ካብ ኲናት ብዘይካ ዕንወትን ሞትን ካልእ'ዶ ትጽበይ ኢካ!" ኢሉ
ኣዕሚቑ ኣስተንፈሰ።

ኣስዒቡ ድማ "ግን እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ነገር እቲ 'ባቡር-ኲናት' ኣብ ክንዲ 'ከሰል' እቶም
ዝበለጹ ምሩጻት ዜጋታትን፡ እቲ ዝበለጸ ሃብቲ ሃገርን እንዳ ኣቓጸለ ጉዕዞ'ኡ ዝቕጽል ምዃኑ
ኢዩ" ኢሉ ሓሳባቱ ደምደመ።

እቲ ፍልስፍናዊ ትሕዝቶ ዘለዎ መልሲ ሓለቓ ሚእቲ ታደሰ ቴሌ ሳልቫኖ (ጸሓፋይ እዚ ዛንታ)
ንጀነራል ተሾመ ካብ እቲ ሽዑ ዝተሰምዖም ሕማቅ ስምዒት ብሰሪ እቲ ሕሱም ትርኢት
ሳዕቤን እቲ ዝሓደረ ደብዳብ ዝተፈጥረ ኣውጺኡ ኣቓልብኦም ሙሉእ- ብምሉእ ሰሓበ።

"ሓደ ሓደ ግዜ እኮ እተንቅሎም ሓሳባት ምስ ዕድሜኻን ደረጃ ትምህርትኻን ኣነጻጺረ
እንክርእዮም ከለኹ ኣዝዩ እዩ ዝገርመኒ። እቲ ሕጂ ጨቢጥካዮ ዘለካ ርድኢት ኣብ ኲናትን
ሳዕቤናቱን ኣዝዩ ተንካፊን ብሱልን ኢዩ። ስለዚ ሓደራ እንከይ ተሓለልካን እንከይ ሰልከየካን
ኣብ መዓልታዊ መዘኽር መጽሓፍካ ኣስፍሮ።"

"መን ይፈልጥ! ምናልባሽ ፍቃድ እግዝኣብሄር ኮይኑ ካብ እዚ ኲናት ብሂወትካ እንተ
ወጺእካ፣ ጽባሕ ሓደ ታሪኻዊ መጽሓፍ ጽሒፍካ ምስክር ናይ እዚ ንሓልፎ ዘለና መሪር እዋን
ክትከዉን ትበቕዕ ትከዉን። መን ይፈልጥ ብዛዕባ ጽባሕ! በጀካ ሓደ እግዚኣብሄር " በሉ።
ሓለቓ ሚእቲ ታደሰ ነቲ ሓሳብ ጀነራል ተሾመ ዝበቅዕ መልሲ ስለ ዘይነበሮ ትም ክብል
መረጸ። ትም-ትም ኸኣ ኮነ።

፠፠፠፠፠

ጀነራል ተሾመ ድሕሪ እቲ እዋናዊ ኩነታት እቲ ቤተ-መንግስቲ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ
ደቂቅ መጽናዕቲ ምግባሮም፣ ንሻለቃ ሃይሉ ኣየለ ንእቶም ኣብ ፈቀዶ'ኡ ተበታቲኖም
ዝዋግኡ ዝነበሩ ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊትና ኣብ ሓደ ጠርኒፉ ንኲናት ኢድ-ብኢድ ከዳልዎም
ኣዘዙ።

ሻለቃ ሃይሉ ኣየለ ብመሰረት ትእዛዝ ጀነራል ተሾመ ንሓለቃ ሚእቲ ታደሰን፥ ንሓለቓ ሚእቲ
ሃይማኖትን፥ ንሻምበል ባሻይ ኣማረን ኣጸዊዑ፣ ንእቲ ኹሉ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዓሪዱ
ዝነበረ ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊትና ኣብ ቤተ-መንግስቲ ክጥርንፍዎ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ።

እቲ ትእዛዝ ብቕጽበት ተፈጸመ። ሓደ 650 ዝኾኑ ወትሃደራት ኣብ እቲ ቐጽሪ ቤተ-መንግስቲ
ተኣኻኸቡ።



እዞም ብሓባር ቁጽሮም 650 ዝኾኑ ወትሃደራት በብሚኢትን ሳላሳን ሰባት ተመቓቒሎም
ናብ ሓሙሽተ መስርዕ-ሻምበላት ተመቓርሑ። ንነብሲ ወከፍ መስርዕ-ሻምበል ድማ ሓደ
ኣዛዚ ተመደበላ።

እታ ነብሲ ወከፍ መስርዕ-ሻምበል ድማ በብኣርብዓን ሰለስተን ሰባት ተመቓቒላ ሰለስተ
ሓይልታት ሻምበል ኣቖመት። ንነብሲ ወከፍ ሓይሊ-ሻምበል ድማ ናይ ሓለቓ ሚእቲ
ማዕርግ ዘሎዎ ኣዛዚ ተመዘዘላ።

፠፠፠፠፠

እዚ ኩሉ ስርርዕ ዝስራሕ ዘሎ ኣብ ከባቢ ሰዓት ሰለስተ ለይቲ ኢዩ ነይሩ። መቸም ንኹሉ
ቁሩብ መንቓሕቃሕታ ዉትህድርና ዘለዎ ሰብ፡ ኣብ ድቕድቅ ዝበለ ጸልማት ኮይንካ
ንዝተበታተኑ ወትሃደራት ዳግማይ ዉደባ ክትገብር ምፍታን፡ ስጋዕ ክንደይ ከቢድ ሙዃኑ
ይርድኦ ኢዩ ኢለ'ይግመት።

እቶም ኣብ ፈቐዶ'ኡ ተረኺቦም ዝተኣኻኸቡ 650 ወትሃደራት ኣባላት ዝተፈላለየ ክፍለ ጦር-
ሰራዊታት ኢዮም ዝነበሩ። ገሊኦም ኣባላት ናይ 21ኛ፥ 83ኛ፥ 113ኛ፥ 505ኛ፥ ኣጋር ክፍለ-
ጦር ሰራዊት ክኮኑ እንከለዉ፣ገሊኦም ድማ ኣባላት ሜካናይዝድ ብርጌዳት ክፍለ-ጦር 31ኛ፥
32ኛ፥ 33ኛ፥ 34ኛ፥ ነበሩ። ገሊኦም ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ብዝተፈላለየ
ምምሕድራዊ ጽፍሕታት ዝሰርሑ ኣብ ሻድሻይ ነበልባል ክፍለ-ጦር ሰራዊት ነበሩ።

እዞም እኩባት ወትሃደራት እዚኦም ሕድሕዶም ቅድሚ'ኡ ዘይፋለጡ፡ ብብሔር ይኹን
ብሃይማኖት ምትእስሳር ዘይብሎም ክንሶም፣ ስለ ኢትዮጵያዉያን ዝኾኑ ጥራሕ ሓቢሮም
ክስውኡ ዝወሰኑ ጀጋኑ ብጾት ኢዮም ነይሮም።

እቲ ሽዑ ዝነበረ መሪር እዋን ካልእ ይትረፍ ኣስማት እቶም ወትሃደራት ተመዝጊቡ ኣባላት
ኣየነይቲ ክፍለ-ጦር ሰራዊት ምንባሮም ክስነድ ዘፍቕድ እዋን ኣይነበረን። ስጋብ እቲ ክዳን
ወትሃደር ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊት ዝተኸደነ ሰብ ኣባል ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊትና ኢዩ። በቓ
እቲ ክዳን ወትሃደር ምልባስ ኢዩ መለክዒ ኣባልነት ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊት ዝነበረ ንእቶም
ሓድሽ ስርርዕ ገይሮም ዳግማይ ዝዉድቡ ዝነበሩ መኮንናት።

ኣብ እዚ ክርሳዕ ዘይብሉ ነጥቢ ግን ብሓፈሻ ኣብ መላእ መሬት ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብ
ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ፡ ኣስማቶም ኣብ መዝገብ ታሪኽ ብግቡእ ዘይተመዝገቡ ኣዝዮም
ብዙሓት ማእለያ ዘይብሎም ኣፍቀርቲ ሓድነት ንህላዌ ዓባይ ኢትዮጵያ ሂወቶም ከም
ዝወፈዩ ከም ዘለዉ ኢዩ።

፠፠፠፠፠

እቲ ሽዑ እዋን ጀነራል ተሾመ ተሰማ ንእቶም 650 ዘማቶ ወትሃደራት ዘስምዕዎ መደረ
ከምዚ ይንበብ።



"ኢትዮጵያውያን ብዉልቒ ይኹን ከም ህዝቢ ኣብ ዓለም ንፍለጠሉ ነገር እንተ ሃልዩ
ጀጋኑን ሰራሕቲ ቕያን ምዃንና ኢዩ። ኣብ ኹሉ ኲናት ምስ ጸላእትና ዝተገብረ ወትሩ
ምስ ተዓወትና ኢና። ኣብ ምድሪ ኢትዮጵያ ጅግና ብጅግና እንዳ ተተክኤ ካብ
ዝቕጽል ልዕሊ 3000 ዓመት ኣቕጺሩ ኣሎ።ገና እዉን ክቕጽል ኢዩ..."

" ከምዚ ስለ ዝኾነ ኸኣ ሕጂ ንሕና በዚ በቲ ኣሎኒ ዝብሎ ዓቅሙ ጠራኒፉ ዘጥቅዓና
ዘሎ ሻዕብያ ኣይንደሃል ኣይንሰናበድ። እዚ ኸኣ ንክጃሃርን ክፍክርን ኢለ ዘይኮንኩ
ዝብሎ ዘለኹ፡ እቲ ትማል ብግብሪ ኣብ ምድምሳስ እቲ ንዓለም ለኻዊ ወደብ
ምጽዋዕ ተቆጻጺሩዎ ዝነበረ ሻዕብያ ዝተራእየ ቕያ ጥራሕ ንምዝኽኻር ኢየ።"

"ንሕና ስረ ዘየዝለቕና ኣብ ድነ-ሞት እንርከብ፡ ሰብ ምዓንጣ በታኻት ወትሃደራት
ኢና። ሕጂ'ዉን እንተ ኾነ ምርጫና ኣብ ዉሽጢ-ባጽዕ ይኹን ኣብ ወደብ ምስ
ሻዕብያ ክሳድ ንክሳድ ተሓናኒቕና ብጅግንነት ምስዋእ ኢዩ።"

"ኣጆኩም ብጾት!። እቲ ረዳኢ ሓይሊ ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊትና ኣብ መገዲ ኢዩ ዘሎ።
ጽባሕ ንግሆ ኣብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ደበኽ ክብል ኢዩ። እቲ ሕጂ ዘሎና ብድሆ
ከመይ ገይርና እዛ ለይቲ ክብርናን ድፋዓትናን ብሻዕብያ እንከየድፈርና ትወግሕ
ኢዩ።ስለዚ ሎሚ ለይቲ ናይ ሞትን-ሕየትን ኲናት ኢና ከነካይድ።" "ዓወት ንሰፊሕ
ህዝቢ ኣብዮታዊት ኢትዮጵያ!" ዝብል ነበረ።

፠፠፠፠፠

ድሕሪ እቲ መደረ ጀነራል ተሾመ ተሰማ ምዝዛሙ፣ ኽልተ ሓይልታት ሻምበል ናብ ኣፍ-ደገ
እቲ ድልድል ንዕዳጋን ንዉሽጢ ባጽዕን ዘራኽብ ክቖጻጸራ ተላእካ። ሓንቲ ሓይሊ ሻምበል
ኸኣ ኣብ ዙርያ እቲ ቤተ-መንግስቲ ኮይና ነቲ ቅርዓት እንዳ ሓለወት፡ ንእቲ ብኹሉ ሸነክ
ዝመጽእ መጥቃዕትታት ከተበርዕን ተመደበት። እተን ዝተረፋ ኽልተ ሓይልታት ድማ
ብጀነራል ተሾመ ተሰማ ተመሪሔን ንዓለም- ለኻዊ ወደብ ምጽዋዕ ክቖጻጸራ ተላእካ።

፠፠፠፠፠

ሻዕብያ ልኽዕ ሰዓት ኣርባዕተ ለይቲ ብሓድሽ 'ቕዲ-ኲናት' ኲናት ገጠመና። እቲ ምሉእ-
ብሙሉእ ተቛሪጹ ዝጸንሔ ደብዳብ ከቢድ-ብረት ሻዕብያ፡ ብዓይነቱን ብብዝሑን
ብተዓጻጻፊ ቑጽሪ ተራቢሑ ቐጸለ።

ብሸነክ ምብራቅ ዉሽጢ ባጽዕ ካብ እተን ተዋጋእቲ ጃልባታት ሻዕብያ ኣብ ቀይሕ-ባሕሪ
ዝንሳፈፋ ዝነበራ ማእለያ ዘይብሉ መዳፍዕ ቢ-ኤም ተወንጨፈልና። ብእቲ ሸነክ እቲ
ምድራዊ ዉሽጢ-ባጽዕ ድማ ብመዳፍዕ ታንክታትን፥ ብመዳፍዕ ሓጸርትን፥ ማእከሎትን፥
ነዋሕትን ከቢድ-ብረት ሻዕብያ ከም ሕሱም ተደብደብና።



ኣብ እታ ህሞት እቲኣ ኣጋር ተዋጋእቲ ሰራዊት ሻዕብያ እቲ ሽፋን ተጠቒሞም፡ ካብ ዕዳጋ
ነቒሎም 'ቐጣን-ጥዋለት' በቲኾም ንሓንቲ ጎዛዉቲ ዉሽጢ-ባጽዕ ተቖጻጸሩ።
እግሪ እግሪ እዚ ድማ እቲ ካብ ቅርዓት ሓይሊ-ባሕሪ (ናቫል-ቤዝ) ካብ ታንክታትን ድሩዓት
ናይ ጽዕነት መካይንን ሻዕብያ ዝዉንጨፍ ዝነበረ መዳፍዓት ከቢድ-ብረት፡ ንእቲ ኣብ
ዓለም-ለኻዊ ወደብ ምጽዋዕ ዝተላእከ ኽልተ ሓይልታት ሻምበል ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊትና
ኣብ ሓደ ተኣኪቡ ዝጓዓዝ ዝነበረ ኣዝዩ ሃሰዮ። እቶም ብዙሓት ብጾት ብሓንቲ ህሞት ኣብ
ናይ 'ቛሕ-ሰም' ግዜ ብሃንደበት ትንፋሶም ሓለፈት። እወ! ከም እታ 'ቓል' ዝኣተዉላ
ንወላዲት ሃገር ኣብዮታዊት ኢትዮጵያ ብጅግንነት ተሰዊኦሙላ ሓለፉ።

እቲ ኩነታት ቐጣን-ጥዋለትን ወደብ-ምጽዋዕን ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከሎ ብሸነክ ቤተ-
መንግስቲ ምጽዋዕ ኸኣ ኣጋር ሰራዊት ሻዕብያ ካብ ድፋዓቶም ወጺእዮም መብረቃዊ
ቅልጡፍ መጥቃዕቲ ኸፈቱ። ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊትናን ሻዕብያን ድማ ኢድ-ንኢድ
ተጠማጠሙ።

ኣብ ኹሉ ግንባራት ኲናት ህልኽ ዝመልኦ ኲናት ኢድ-ብኢድ ግጥም ተኻይዱ ጽሓይ ምስ
በረቐ ጎደናታት ዉሽጢ-ባጽዕ ሬሳ ኣብ ልዕሊ ሬሳ ተኾሚሩ ተራእየ። እወ! እቲ ፈቐዶ
ማርቻፔዲ ዉሽጢ-ባጽዕ ብቅንጥብጣብ ስጋ ሰብን ደምን ጨቐወ። እቶም ግዳም ሓደር
ኣኽላባትን ደማሙን ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ድማ ንዝመረጽዎ ሬሳ ኽጎቱ ይርኣዩ ነብሩ።
ኣብ ሓደ ሓደ ቦታ ኸኣ ናይ ሰብን ኣኽላባትን ዓስከሬን ብመዳፍዕ ከቢድ-ብረት ዝተበጃጀለ
ይርኤ ነበረ። ግን እቲ ኣብቲ ሽዑ እዋን ኣዝዩ ዝዝግንን ዝነበረ ትርኢት፡ እቲ መዳፍዕ ከቢድ-
ብረት ዝመታተሮ ስጋ ሰብ ወዲ ኣዳም፡ ከም ሓደ ንጨረታ ኣዉድ-ኣመት ዝተዳለወ ስጋ-
ጉዚ ብዕራይ ክመስል ተጨሪሑ እንክትርእዮ ከለኻ ኢዩ። ብትዕዝብተይ እቲ ሽዑ ኣብቲ ቦታ
ዝነበረ ፍጡር ማለት ሻዕብያ ይኹን ኣባል ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊትና ወይ ኸኣ ሰለማዊ-ሰብ
ሂወት ካብ እንቃቕሖ ንላዕሊ ተነቃፊትን ተቀዛፊትን ምዃና ተዓዚቡ ይኸዉን ዝብል ግምት
ኣሎኒ።

ይቕጽል.......

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠



 14 ለካቲት 1990 ዓመተ ምሕረት ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ፣ ንሻዕብያ ዕለት-
ልደቱ ንኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊትና ድማ ዕለተ-ሞቱ ኾይና ኢያ ዝወዓለት።

ከመይ'ሲ ሻዕብያ ኣብ 1978 ዓመተ-ምሕረት ፈረንጂ ምስ ጀብሃ
ተሓባቢሩ ንኹሉ ከተማታትን ገጠራትን ኤርትራ ሓራ ኣዉጺኡ እዩ። ኣብ
ኣፍ-ደገ ኣስመራ በጺሑ እንከብቅዕ፣ ነዛ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ግን
ክቆጻራ ኣይከኣለን ነይሩ። ኤረ! ኣይኽኣሉን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ እቲ
ኩምራ ጨዉ ሳሌና ተሸኪሉ፡ ኣብቲ ጨዉ ሓቂቑ እዩ እምበር ተሪፉ
ነይሩ። ስለዚ ሎሚ ሕልሙ ድሕሪ ናይ 22 ዓመታት ምርብራብ ጋህዲ
ኮይኑ እንክርእዮ እንከሎ፡ ሻዕብያ ከመይ ዕለት-ልደቱ ኣይቖጽሮን !

፠፠፠፠፠

ኣብ`ቲ ዝነበረ ዛንታ ክመልሰኩም።ጀነራል ተሾመ ተሰማ ኣብ 14 ለካቲት ኣብ ከባቢ ሰዓት
ሸዉዓተን ፈረቃን ንግሆ፡ ኣብ ርእሰ-ምድሪ ዝተባህለ ቦታ ክፋል ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ
ቦታ፡ ኣብ ኣፍደገ ሓደ ህንጻ ብመዳፍዕ ከቢድ-ብረት ዝፈራረሰ ኮይኖም ንመኮንናት
መግለጺ ሃቡ። እቲ ናይ ሽዑ መግለጺ ከምዚ ይንበብ....

"ኣብዚ እዋን እዚ ሻዕብያ ዘለዎን ዘይብሉን ዓቕሙ ኣኻኺቡ ምስ ኣብዮታዊ ጦር-
ሰራዊትና ኲናት ኢድ-ብኢድ ገጢሙ ይርከብ ኣሎ። ሻዕብያ እቲ ደብዳብ ከቢድ-
ብረት ኣቛሪጹ ብኣጋር ሰራዊት እቲ ኲናት ክዛዝሞ ዝወጠነ ኢዩ ዝመስል ዘሎ። ኣብዚ
እዋን'ዚ ሻዕብያ ካብ ዝተፈላለየ ግንባራት ተወሰኽቲ ተዋጋእቲ ሰራዊቱ ናብ ዕዳጋ



የግዕዝ ኣሎ።ስለዚ ሻዕብያ እቲ ዝሕተቶ ዋጋ ከፊሉ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ
ንክቖጻጸር ቆሪጹ ተላዒሉ ከም ዘሎ ኢዩ ዝሕብር።"

"ኣነ እቲ ንሃገረይ ዝኣተኹላ መብጽዓን፥ እቲ ኣብ መዓስከር ታዕሊም ኣብ ቅድሚ
ባንዴራ ኣብዮታዊት ኢትዮጵያ ዝፈጸምክዎ ማሕላን በቲ ዝግባእ መዳይ ፈጺመዮ
ኢየ ዝብል"

"እንሆ እቲ ምስ ሻዕብያ ክካየድ ዝቐነየ ናይ ሞትን ሕየትን ኲናት፣ ድሮ ትሽዓተ
መዓልታት ኣቁጺሩ ኣሎ ። ኣነ ኣብዘን ዝሓለፋ ጽንኩራት ቕንያት ነቲ ኣዕናዊ ተልእኮ
ሻዕብያ ንኸበርዕን ኹሉ ዝከኣል ዘበለ ነገር ገይረ ኢየ። ስለዚ ኣነ ድሕሪ ደጊም ንኹሉ
ክብሪታተይ ዓቂበ ብገዛእ ኣእዳወይ ነብሰ-ቕትለት ፈጺመ፡ ነቶም ብሕጂ ዝመጽኡ
ኢትዮጵያዉያን ወለዶታት ኣብነት ጅግንነት ክኸዉን ኢየ ዝደሊ። ጅግንነት ማለት
እኮ ንጸላኢኻ ኣብ ኹሉ ቦታ ኩርኻሕ ሙዃን ማለት ኢዩ። ጅግንነት ማለት እኮ
ኣንጻር ባህጊ ጸላኢኻ ምዃን ማለት ኢዩ።"

"ኣነ ሎሚ ኣብ ደንደስ ቀይሕ-ባሕሪ ኣፍ-ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዓለም-ለኻዊ ወደባዊት
ከተማ ምጽዋዕ ኮይነ፡ ጥይተይ ሰትየ ነብሰ-ቕትለት ክፍጽም ብምዉሳነይ፡ እቲ
ዝስምዓኒ ዘሎ ሓበንን ኩርዓትን ብቃላት ክገልጾ ዝከኣል ኣይኮነን። ምኽንያቱ ኣነ
ወላ-እኳ ብሞት እንተ ተሰዓርኩ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ግን ኣይተሰዓርኩን። ንጸላኢ
ኢትዮጵያ ኣይተንበርከኽኩን።"

" እወ! ኣነ ኣሰር ሃጸይ ቴዎድሮስ ምኽታለይ ኣዝዩ ኢዩ ዘኽርዓኒ። ኣነ ከም እኒ ጀነራል
ጥላሁን ክፍሌን፥ ጀነራል ዓሊ ሓጂን ምሩኽ ሻዕብያ ኮይነ የዕንቲ መራሕቲ ሻዕብያ
ብሕፍረት እንካብ ዝርኢ ሞት ኢየ ዝመርጽ።"

"ሃጸይ ቴዎድሮስ ኣብ ዘበኖም ብሃጸይ ዮውሃንስ ተጠሊሞም ብእንግሊዛውያን
ተማሪኾም ካብ ዝዋረዱ ሞት መሪጾም ትንፋሶም ብገዛእ ኣእዳዎም ኣብ 'መቕደላ'
ናይ ጎንደር ክፍሊ-ሃገር ዋና ከተማ ኣሕለፉ"

"ኣነ ኸኣ ኣብ ዘበነይ ብጀነራል ጥላሁንን ጀነራል ዓሊን ተጠሊመ ከብቕዕ ዓቅመይ
ብዘፍቀዶ መጠን ሓደራ ህዝብን ሓደራ ሃገርን ንኽሕሎ ተዋጊኤን ኣዋግኤን፡
ንሻዕብያ ኩርኳሕ ኮይነዮ ጸኒሔ ኢየ። ሕጂ ግን እቲ ካብ ህዝብን መንግስትን
ኢትዮጵያ ዝተዋህበኒ ማዕርግ ጀነራልነት እንከየራኽስ ምስ ክብሪታተይ ክስዋእ
ኢየ። እወ! ክቡር ሞት ክመዉት ኢየ።"

"ኣብዘን ሒደት ደቃይቕ ኣብ ዕምረይ ተሪፈናኒ ዘለዋ ዝብሎ እንተሎ 'ሓደራ' ኢዩ።
እዚ ናይ ሓደራ መልእኽተይ ፍቃድ ኣምላኽ ኮይኑ ሓደ ካባኻትኩም ብሂወት እንተ
ተሪፉ፡ ሓደራ ናብ ህዝብን መንግስትን ኣብዮታዊት ኢትዮጵያ ኣመሓላልፉለይ"



"ሎሚ-መዓልቲ ሻዕብያ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ተቖጻጺረያ ኣለኹ ኢሉ፡ ንዓለም-
ለኻዉያን 'ናይ ዜና ማዕከናት' ከናዉጸን ኢዩ። እዚ ድማ ንህዝብን ሃገርን
ኣብዮታዊት ኢትዮጵያ ዓቢይ ዉርደት ኢዩ "

"እቶም ትማል ንኢትዮጵያ ንክወሩ ኣብ ቀይሕ-ባሕሪ ገጽ-ንገጽ ምሳና ኲናት
ገጢሞም ተደጋጋሚ ስዕረት ተሸኪሞም ዝተመልሱ ምዕራባዉያንን፥ ኣዕራብን
ሃገራት፣ ሎሚ ከበሮ ሓምሓም ክሃርሙ ኢዮም። ዓቢይ ጽንብል ክጽንብሉ ኢዮም።
ምኽንያቱ እቲ ትማሊ እሶም ክገብርዎ ዘይኽኣሉ፡ ሎሚ ብኢድ-ኣዙር ሻዕብያ ስለ
ዘተግበርዎ።"

" ምናልባት'ዉን ሻዕብያ ካብ ሕጂ ንንየዉ ቀይሕ-ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነን
ክትብል ትኽእል ኢያ። በዚ ድማ ኢትዮጵያ ኣፍ-ደገ ባሕሪ ዘይብላ ዕጽዉቲ ሃገር
ክትከዉን ኢያ። እዚ ድማ ንኢትዮጵያውያን ኽልተ ሞት ኢዩ። እቲ ንዘመናት ደም
ኣቦታትና እንዳ ተኸፍሎ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝተመሓላለፈ ኣፍ-ደገ ባሕሪ፡ ሎሚ
ኣብ ዘበንና ክንምንዛዕ እንከለና፡ እወ! ኽልተ ሞት ኢዩ።"

"ኣነ ዋላ-እኳ ጽባሕ ካብ መቓብረይ ተንስኤ ክርእዮ ዘይኽእል እንተ ኾነ፡ ግን ህዝቢ
ኢትዮጵያ እቲ ዝሕተቶ መስዋእቲ ከፊሉ እዚ ኣፍ-ደገ ባሕርና ክዕቅቦ ምዃኑ ቅንጣብ
ጥርጥር የብለይን"

"ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሓይልታት ኢምፔራሊስትን ኣዕራብን ኣይኽንብርከኽን ኢዩ።
ብግምጣል እዚ እንተ ኮይኑ ግን ኣዕጽምቲ ኣሉላ ኣባነጋን፥ ኣዕጽምቲ ናይ እቶም
ኩሎም ኣብ መሬት ኤርትራ ተቐቢሮም ዘሎዉ ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊትናን፥
ኣዕጽምተይን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክኸሶ ኢዩ"

"ግን ሃገረይ ኢትዮጵያ ካብ ጥንቲ ኣትሒዛ ዓይኒ-ማይ፡ ፈልፋሊት ጀጋኑ ሃገር ስለ
ዝኾነት 'እቲ ግዜ ነዊሑ ድዩ ሓጺሩ ኢዩ' እቲ ሕቶ ክኸዉን እንበር ቀይሕ-ባሕሪ
ዳግማይ ኣብ ቑጽጽር መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ክነብር ። ብፍጹም ህዝቢ ኢትዮጵያ
ኣፍ-ደገ ባሕሪ ተመንዚዑ ደቂሱ ኣይኽሓድርን ኢዩ" ኢሎም ትንፋሶም ኣዕሚቆም
ንዉሽጢ ሰሓቡ።

፠፠፠፠፠

ኣብታ ህሞት እቲ`ኣ ኣዒንቲ ጀነራል ተሾመ በርበረ መሲሉ፥ ከንፈሮም ብጽምኢ ማይ ሓሪሩ
ተቀራሪፉ፥ ከብዶም ብጥምየት ምስ ሕቖ'ኦም ተላጊቡ፥ ኣብ ግንባሮም ጨዉ ጸርዩ ዝነቐጸ
ርሃጽ ተለጣጢፉ፡ ካብ ጉድጋድ ፊሒርካ ዘዉጽኣካዮ ሰብ ይመስሉ ነበሩ።

፠፠፠፠፠



እቶም ኣኬበኛታት ድማ በቲ ናይ 'ቐቢጸ-ተስፋ' ዝተሳዕረ መንፈስ መሰናበቲ መደረ ጀነራል
ተሾመ ተሰማ ተሰናቢዶም ኣእዛኖም ወዲቁ ሞራሎም ባይታ ዘቢጡ ተኪዞም ነበሩ። እቲ
ሽዑ እዋን ኣብቲ̀ ቦታ ንቑሩብ ደቓይቕ ከቢድ ስቕታ ነጊሱ ነበረ። እቲ ሽዑ ዝነበረ ስቕታ
ግን ሃንደበት በቲ ዝቐጸለ መደረ ጀነራል ተሾመ ንእቲ ዉሽጣዊ ሕርቃኖም ዘቓልዕ ቓና
ተሰበረ።

''ብጾት! ሓንቲ ኣብነት እትኾነኩም ዕላል ከዕልለኩም ኢየ። ሓደራ ተገዲስኩም ብጽሞና ጽን
ኢልኩም ተኸታተሉኒ" ኢሎም ብነድሪ መደረ ቐጸሉ።

እዛ ኹላ ኣእዛና ኣዉዲቓ ክሳዳ ኣድኒና ዝጸንሔት መኮንን ኣብዮታዊት ኢትዮጵያ፡ ካብ እቲ
ጥሒላቶ ዝነበረት ባሕሪ-ሓዘን ወጺኣ ኣእዛና ጸለወት።

ጀነራል ተሾመ ''ሓደ ሰብ ንመንበሪኡ ዝኸዉን ገዛ ክሰርሕ እንከሎ ናይ ግድን
መስኮትን ማዕጾ ዘለዎ ቤት ኢዩ ዝሰርሕ። እቲ ቤት ዝሰርሔ ሰብ ኸኣ ምስ ሞተ ኣብ
መስኮትን ማዕጾ ዘይብሉ መቓብር ኢዩ ዝቕበር። ስለዚ መስኮትን ማዕጾን ምልክት
ሂወት እዩ።"

"እዚ ከም ኣብነት ዘቕረብክዎ ዉልቐ-ሰብ ምስ ሃገር ኣዛሚድና እስከ ንርኣዮ። ሃገርና
ኢትዮጵያ ዛጊት ስጋብ እዛ ህሞት እዚኣ ኣፍ-ደገ ባሕሪ ስለ ዘለዋ ሂወት ዘለዋ ሃገር
እያ።"

"ግን ድሕሪ ደጊም እቲ ኣፍ-ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ 'ቀይሕ-ባሕሪ' ብሻዕብያ ተመንዚዑ
ኢትዮጵያ ባሕሪ-ኣልቦ ሃገር እንተ ኮይና፣ ሃገረ ኢትዮጵያ ንነብሲ-ወከፍ ኢትዮጵያዊ
መቓብር ኢያ።"

"ምኽንያቱ እቲ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ብሓደራ እንዳ ተቐባበለ ዝመጽኤ ቅርጺ ዓባይ
ኢትዮጵያ ምቕያሩ ገዲፍካ፡ እቲ ኢትዮጵያ እተፍርዮ ናይ ሰደድ ፍርያት ብልዑል ናይ
ወጻኢ ሸርፊ ብዶላር ንሃገረ ኤርትራ ኸፊላ ስለ እትሰዶ፡ ከም ዉጽኢት ናይ`ዚ ድማ
ህዝቢ ኢትዮጵያ ንዘልኣለም ኣብ ድኽነት ኢዩ ክነብር።"

"እቲ ሓቂ እዚ ስለ ዝኾነ ኸኣ ሃገር ብዘይ ነጻነት ዋጋ የብላን። ሓንቲ ሃገር ብዘይ ኣፍ-
ደገ ባሕሪ ልምዓታዊ ዕብየት ከተረጋግጽ ኣይትኽእልን ኢያ። ስለዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ
ኣፍ-ደገ ባሕሪ ተመንዚዑ ደቒሱ ዘበት ኣይኽሓድርን ኢዩ።"

"እቶም ብሕቡእ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ኾይኖም ዝድግፉ ይኹኑ፥ እቶም ብቃልዕ
ንሻዕብያ ዝሕግዙ ሓይልታት፥ ኩሎም ሞት ናይ ሃገረ ኢትዮጵያ ዝብህጉ እዮም። "

"ሕጂ እቲ ኽከዉን ዘለዎ ኹሉ ኮይኑ ኢዩ። ኣነ ኣብ`ዛ ሰዓት እዚ`ኣ ቀይሕ-ባሕሪ
ዘልኣለማዊ ቤተይ ክትከዉን ወሲነ ብጅግንነት ንመስዋእቲ ድልዉ ኮይነ ኣለኹ።



በዚ ኣጋጣሚ እንኮ እዚ ዕድል ዘጋጦሞ ሕጉስን ዕድለኛን ጀነራል ኣብዮታዊት
ኢትዮጵያ ሙዃነይ ክገልጸልኹም ይፈቱ"ኢሎም ሓደ ሰብ ኣብ ጥቓ'ኦም ከይጽጋዕ
ኣጠንቂቖም ናብ እቲ ደንደስ ቀይሕ-ባሕሪ ገጾም ንበይኖም መረሹ።

እቲ ርሕቀት እቲ ደንደስ ቀይሕ-ባሕሪ ብግምተይ ሓደ ሱሳ ሜትሮ ካብ እቲ ኣኼባ
ዝተገብረሉ ስፍራ ነበረ።

ጀነራል ተሾመ ተሰማ እታ ተዓጻፊት ካላሽኖም የዔሚሮም ኣብ እቲ ደንደስ ቀይሕ-ባሕሪ
በጽሑ። እቶም ኩሎም ኣኼበኛታት ዝሕዝዎን ዝጭብጥዎን ጠፊእዎም ኣፎም ከፊቶም
እቲ ፍጻሜ ይዕዘቡ ነበሩ። ገለ ገሊኦም ድማ ኣሰር ጀነራል ተሾመ ተሰማ ክስዕቡ ካላሽኖም
የዕምሩ ነበሩ።

ጀነራል ተሾመ ተሰማ ኣብ ለካቲት 14 ንግሆ ሰዓት 8:10 ዝባኖም ንቀይሕ-ባሕሪ ሂቦም
ገጾም ንዉሽጢ-ባጽዕ ገይሮም። እታ ኣፈ-ሙዝ ካላሽኖም ኣብ ኣፎም ተኺሎም ቓታ
ሰሓብዋ። ድምጺ እቲ ጥይት ክስማዕን ጀነራል ተሾመ ተሰማ ንጥንቅልዒት ኣብ ማያት
ቀይሕ-ባሕሪ ክንሳፍፉን ሓደ ኮነ።

ብኡ-ንብኡ ኣሰር ጀነራል ተሾመ ተሰማ ስዒቦም ሓደ 150 ዝኾኑ ኣባላት ኣብዮታዊ ጦር-
ሰራዊት ኢትዮጵያ ነብሰ-ቕትለት ፈጸሙ። ገለ ንምጥቃስ ሻለቃ ሮሪሳ ዳዲ ብቡንባ-ኢድ፣
ሻለቓ ሽዋንታዮ ዓለሙን፥ ሻምበል ኣዲሱን ብማካሮቭ ሽጉጥ፣ ሻምበል ባሻይ ኣማረ ናጂ
ብካላሽን ሂወቶም ከም ዘሕለፉ ሽዑ እዝክር።

ይቕጽል.......
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