
‘ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፈለየ ኲናት ‘‘ኣየ ምጽዋዕ“ ስርሒት ፈንቕል
ብጸላኢ እን`ክዝንቶ! ……42 - 43 ክፋላት

……..ካብ ክፋላት 40ን- 41ን ዝቐጸለ………

ሰነ 15, 2017 ዓም ፈረንጂ

ትርጉምካብ ኣምሓርኛ ናብ ትግርኛ ፡ ድምጻዊ ጊደዎን በራኺ

ጸሓፋይን ተሓታታይን ናይዚ ቀሪቡ ዘሎታሪኽ፡ ሓለቃሚእቲታደሰ ቴሌ ሳልቫኖ ።

፠፠፠፠፠፠፠

****ስእሊታት ደራሲ`ዛመጽሓፍወትሃደር *ሓለቓሚእቲ 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 ደራሲኣሓለቓሚእቲታደሰቴሌሳልቫኖ
ይበሃል። እዚ ናይ ቀደም ኣባል ደርጋዊ ኢትዮጵያዊ ወትሃደር ነበር፣ብጀጋኑ
ሰራዊት ህዝባዊ 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።

ብሪጋዴርጀነራልተሾመተሰማ [ታሕተዋይ ስእሊ ኣብ ላዕሊ ተመልከት]፣
እቲ ንሰላማዊ ህዝቢ ባጽዕ ጅሆ ሒዙ ኣብ ሞንጉኦም ተሓቢኡ ስጋብ
መጨረሽታ ዝተዋግኣን ጠንቂ ዘየድሊ መስዋእትን ህልቀት ህዝብን
ወትሃደራትን ዕንወት ወደባዊት ባጽዕ ዝኾነን ኣብ መወዳእታ ድማ
ብኻላሽኑ ነብሰ-ቅትለት ዝፈጸመን ኣረሜናዊ ሰብ እዩ። በወገን
ኢትዮጵያውያን ከም ባህላዊ ርድኢቶም ከምሃጸይተዎድሮስ [ናይቀደም
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 እምበር፣ እቲ ጽሑፋት ኣብ ውሽጢ`ዚ 25 ክፋላት ጨቢጠ
ብምሉኡ ሰዲደዮ ኔረ። ኣብ ዝሓለፈ ሕታም ካብ`ቲ ናይ ቅድም ልሙድ
ክፋላት ወጺኤ መቐጸልታ`ቲ ዛንታ፣ ብክፋላት 40ን 41ን ከም ዝሰደድኩዎ
ይዝከር። እንደገና ክፋላት 42ን-43 ድማ ይስዕባ። 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!!!

***ሓውኹምብርሃነ ሃብተማርያም
[ጸሓፊ-ናይ‘ዚ ሓጺርመብርሂ]

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

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



 ድሕሪ መስዋእቲ ጀነራል ተሾመ ተሰማ፣ እቶም ኣባላት ኣብዮታዊ ጦር-
ሰራዊትና ከም ''ሹም-ንህቢ'' ዝጠፍኦ ዕስለ ንህቢ ተበታቲኖም፡
ብዉልቕን ብእኩብን ዘይ'ተወደበን ዘይ'ተወሃሃደን ዝተፈላለየ
ስጉምትታት ወሰዱ።

እቶም ዝበዝሑ ኣባላት ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊትና ኣሰር ጀነራል ተሾመ
ተሰማ ተኸቲሎም ነብሰ-ቕትለት ፈጸሙ። እቶም ገለ ክፋል ካብ`ቶም
ዝተረፉ ኣባላትና ድማ ብብስጭትን ሕርቃንን ተጠቒዖም ስምዒቶም
ክቆጻጸሩ ስለ ዘይኸኣሉ፡ቦንባ-ኢድ እንዳ ደርበዩን፥ ደዉ ኢሎም ካላሽኖም
እንዳ ኣነቐዉን፥ ናብ እቲ ሻዕብያ ዝዓረደሉ ድፋዕ ጠኒኖም ብምእታዉ
ድራር ጥይት ሻዕብያ ኮኑ። ከም ሳዕቤኑ ድማ እቲ ኣከባቢ ኣብ ሒደት
ደቓይቅ ሬሳ ኣብ ልዕሊ ሬሳ ተኾመረ።

፠፠፠፠፠



ድሕሪ እዚ ኹሉ ሕንፍሽፍሽ ግን ኣዛዚ ሳልሳይ ሜካናይዝድ ኣብዮታዊ ኽፍለ ጦር-ሰራዊት
ነበር፡ ኰረኔል በላይ ኣስጨናቂ እቶም ተረፍ መረፍ መኮንናትን ኣጋር ኣብዮታዉያን ጦር-
ሰራዊትን ጠራኒፉ፡ ካብ እቲ ብሻዕብያ ተከቢቦሙሉ ዝነበሩ ስፍራ ፈንጺጎም ክወጽኡ
ፈተናታት ተገብረ።

እቲ ቀዳማይ ጉጅለ 300 ጦር-ሰራዊት ዝሓቖፈ ብሓለቓ ሚእቲ ታደሰ ቴሌ ሳልቫኖ (ጸሓፋይ
እዚ ዛንታ) ተመሪሑ፡ ጸሊም ጽርግያ መገዲ ኣስመራ ሒዙ ክፍንጽግ ፈተነ።ግን እቲ ኩናት
ኣብ ጸጣሕ ጎልጎል ስለ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊትና ብዙሕ ጉድኣት ወረደ።

እቲ ካልኣይ ጉጅለ ብኰረኔል በላይ ኣስጨናቒ ዝተመርሔ ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊት ግን ካብ
ወደብ ምጽዋዕ ነቒሉ፡ ንፋብሪካ በረድ ኣብ ጥዋለት እትርከብ ተቖጻጺሩ፡ ድፋዕ ሻዕብያ
ፈንጺጉ ብምስጋር ንሆቴል ቀይሕ-ባሕሪ ተቖጻጸረ።

እዚ ግዝያዊ ዓወት'ዚ ግን ንኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊትና ድሕሪ ናይ ሓጺር ናይ ሓጎስ ደቃይቕ
ናብ ምድራዊ ሲኦል ገጹ መርሖ።

እቲ ኣብ`ቲ ከባቢ ሻዕብያ ኣካኺብዎም ዝነበረ ማእለያ ዘይብሎም፡ ኣዕሪፎምን ተዛንዮምን
ትእዛዝ ሓለፍቶም ክጽበዩ ዝጸንሑ ኣጋር ሰራዊት ሻዕብያ ንሆቴል ቀይሕ-ባሕሪ ወረርዎ።
ከም ዉጽኢቱ ድማ ካልኣይ 'ትራጀዲ' ተኸሰተ።

፠፠፠፠፠

ኰረኔል በላይ ኣስጨናቂ እታ ቐያሕን፥ብጫን፥ቐጠልያን፥ ዝሕ̀ብራ ባንዴራ ኢትዮጵያ
ተጎልቢቦም፣ ኣብ ሓንቲ ናይ ላኻ-ወንበር ኮፍ ኢሎም ንኣብ ጥቓ'ኦም ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ
ሰባት መልእኽቲ የመሓላልፉ ነበሩ።

እታ መልእኽቲ ''ሓደ ጅግና ክመዉት እንኸሎ ኣእላፍ ጅግና ከም ዝዉለዱን፥ ታሪኽ ጽባሕ
ብዛዕብ'ኦም ይዛረብ እምበር እሶም ባዕሎም ብዛዕባ ነብሶም ዝዛረብዎ ነገር ከም ዘየለ"
እዚ ትሕዝቶ'ኣ ሓጻር መልእኽቲ እያ ዝነበረት።

ኰረኔል በላይ ኣስጨናቂ እታ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ምስ ወድኡ፡ ሓንሳብ ክሳዶም
ናብ ሸነኽ ቤተ-ክርስትያን ቕድስተ-ማርያም ኣዚሮም ዳዊት-ደገሙ። ድሕሪ እዚ ኣፈ-ሙዝ
ሽጉጦም (ፒስቶል) ኣብ ኣፎም ተኺሎም ቓታ ሰሓብዋ። ኣብ እታ ኮፍ ዝበልዋ ናይ ላኻ-
ወንበር ንጥንቕልዒት ተዘሪሮም ንዘልኣለም ተጋደሙ። እቲ ዝተጎልበብዎ ባንዴራ
ኢትዮጵያ ድማ ብቐይሕ ደም ጨቐወ።

እዚ ትርኢት'ዚ ሻዕብያ ዳግማይ ንሆቴል ቀይሕ-ባሕሪ ምስ ተቖጻጸሮ፡ ብተንቐሳቃሲ ስእሊ
ቪድዮን፥ ብንቑጽ ስእሊን ተሰኒዱ እዩ።



ሓደ ሓላፊ ሻዕብያ ጅባ ስረን ካምቻን ኰረኔል በላይ ኣስጨናቂ ፈትሹ ዝረብሕ ሓበሬታ ስለ
ዘይረኸበ፣ ብሕርቓን ገጹ በርበረ መሲሉ እቲ ተጎልቢቦሞ ዝነበሩ ባንዴራ ኢትዮጵያ ገፊፉ
ኣብ ባይታ ብምዉርዋር ብኽርቢት ኣቓጸሎ። ንእቲ ኣብ እታ ላኻ-ወንበር ተዘሪሩ ዝነበረ
ሬሳ ኰረኔል በላይ ኣስጨናቒ'ዉን ከም ክዕሶ ካልቾ ቀሊዑ ዓለዎ። ልኽዕ ኣብ እታ ህሞት
እቲኣ በየን መጽያ ዘይተባህለት ጥይት ነቲ ሓላፊ ሻዕብያ ግንባሩ ወቅዓቶ። እቲ ሓላፊ
ሻዕብያ ኣብ ርእሲ ሬሳ ኮሮኔል በላይ ተጸጥሔ። እወ! ብሓንቲ ጥይት ከም እዛ-ዋዛ
ንዘልኣለም ተደፊኡ ተረፈ ዓረፈ።

እታ ፍጻሜ እቲኣ ነቲ ብተዛማዲ ሃዲኡ ዝነበረ ቶኽሲ ኣጎሃሃሮ። ኣባላት ሻዕብያ ተሰናቢዶም
ንነብሰ-ወከፍ ኣባይቲ ዝፈረሰን ዘይፈረሰን ብጥንቓቀን ብደቒቅን ክፍትሹ ጀመሩ። እቲ
ሽዑ ዝተረኽበ ኣባል ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊት ድማ ጥዑይ ይኹን፥ ዉጉእ ኲናት፥ ብዘየገድስ
ከም በጊዕ ተጎሲሱ ወጺኡ ተረሸነ።

ኣብ እታ ህሞት እቲኣ ገለ-ገለ "ከም ቐደም መሲልዎም ዉሕጅ ዝወሰዶም" ሓንቲ ጥይት
እንከይ'ቶኮሱ ብሰላም ኣእዳዎም ናብ ሻዕብያ ዝሃቡ ነይሮም። ገለ ገሊ'ኦም ኸኣ እንዳ
ተታኾሱ ነብሶም ኣዉጽእዮም፡ ንዉሽጢ-ባጽዕን፥ ንወደብ ምጽዋዕን፥ ገጾም ሃደሙ።
እዚ ጸሓፋይ እዚ መጽሓፍ ምስ እቶም ንዉሽጢ-ባጽዕ ገጾም ዝሃደሙ ጦር-ሰራዊት ስለ
ዝነበረ ገለ ገለ ካብ ናይ ሽዑ ትዕዝብትታቱ......

ሓደ ሰራሕተኛ ኣብ ቤት-ጽሕፈት መምርሒን ሓበሬታን ሻድሻይ ክፍለ ጦር-ሰራዊት ዝነበረ
ብጻይ፡ ዕድሜኡ ብግምት 45 ዓመት ዝኸዉን፡ ማዕርጉ ሓለቓ ሓምሳ ወትሃደር፣ ኤም-14
ጠበንጃ ተዓጢቑ ኣብ ከባቢ ወደብ ኣዝጊቡ ነበረ። ናይ ዜሮ ሰዓት ኣኺላ ሻዕብያ ክማርኽዎ
ቐሪቦም ከም ዘለዉ ምስ ኣረጋገጸ፣ "ዘራፍ! ዘራፍ! ወዲ ጎንደር ንሞት ኣይፈርሕን።"
"ዘራፍ! ዘራፍ! ወዲ ጎጃም ንሞት ኣይፈርሕን" "ዘራፍ! ዘራፍ! " ኢሉ፣ ስምዒቱ ምቑጽጻር
ስኢኑ ሓፍ ኢሉ ክትኩስ እንከሎ ብጥይት ሻዕብያ ተቖሊቡ ተረፈ።

ብተምሳል ኣማዉታ እዚ ሓለቓ ሓምሳ ወትሃደር ብኣማኢት ዝቑጸሩ ወትሃደራት ኣብዮታዊ
ጦር-ሰራዊትና ሞቱ። ልዕሊ ሚእትን ሓምሳን ዝኾኑ ወትሃደራት ድማ ምስ ዕጥቖም ኣብ
ቀይሕ-ባሕሪ ዘዘሊሎም ኣትዮም ጥሒሎም ሞቱ።

፠፠፠፠፠

ኣብ እቲ እዋን'ቲ ማያት ቀይሕ- ባሕሪ ብሰሪ ብዝሒ ዝንሳፈፍ ሬሳታት ኣብዮታዊ ጦር-
ሰራዊትና ሓምላይ ሕብሪ ለቢሱ ስለ ዝነበረ፡ ንሓደ ኣብ ርሑቕ ኮይኑ ዝጥምት ሰብ "እቲ
ማያት ቀይሕ-ባሕሪ'' ሓደ ሰፊሕ ግራት ኣብ እዋን ክራማት መሲሉ ምስ ተረኣዮ ነይሩ።

ቀይሕ-ባሕሪ እቲ ማያቱ ማይ-ጨዉ ስለ ዝኾነ እቲ ባሕሪ ኣዝዩ ጽሩይ ኢዩ። ንኣብነት
ሓሙሽተ ሳንቲም ኣብቲ ባሕሪ ደርቢኻያ ስጋብ ታሕቲ እቲ ምድሪ-ባሕሪ ትትንኽፍ
ብኣዒንቲ ሰብ ክትርእያ ትኽእል ኢካ። ስለዚ እቲ ፍጻሜ ሕልፈት ትንፋስ ናይ እቶም



ብጾትና፣ከም ኣብ ግዳም ቐላዕ ቦታ ዝርኤይ መሕዘኒ ናይ 'መድረኽ -ትያትር' እንዳ ነባዕና
ኢና ንርእዮ ዝነበርና።

እቶም ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊትና ዘዘሊሎም ኣብ ቀይሕ-ባሕሪ ይኣትዉ'ሞ እቲ ማይ-ጨዉ
ባሕሪ ምስ ወሓጡ ብዓቕሊ-ጽበትን ብጭንቐትን ተዋሒጦም ስጋብ እታ ኽብርቲ
ትንፋሶም እትሓልፍ፡ ብኣእዳዎም ነቲ ማይ ጨብረቕረቅ ከብልዎ ይጸንሑ'ሞ፣ እታ ትንፋስ
ምስ ሓለፈት ከምቅጽበት ንታሕቲ ዉሽጢ ባሕሪ ዘጢጦም ይሰጥሙ።
ኣብ ገለ ዝተወሰነ ዕምቖት ዉሽጢ-ባሕሪ ምስ በጽሑ ጠበናጅ'ኦም ይፍንዉዎ'ሞ እቲ
ጠበናጁ ኣብ ላዕሊ ወጽእ'ዩ፡ ኣብ ዝባን ማያት ቀይሕ-ባሕሪ ጸንበለል ይብል ነበረ። ድሕሪ
ናይ ሓደ 'ዓሰርተ ደቃይቕ ዝኸዉን ግዜ' ድማ እቲ ሬሳ ነብሲ-ወከፍ ተነፊሑ፡ ጽሓይ ክጽሎ
ዝወዓለ ከበሮ ሓም-ሓም ክመስል ጸንበለል ኢሉ፡ ኣብ እቲ ባሕሪ ይንሳፈፍ ነበረ።

፠፠፠፠፠

እቶም ኣብ ዉሽጢ-ባጽዕን፥ ወደብ ምጽዋዕን፥ ኣብ ድፋዓቶም ዓሪዶም ዝነበሩ ወትሃደራት
ኣባላት ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊት ድማ ብስነኪ ነብሲ-ቕትለት ጀነራል ተሾመን፡ ኰረኔል በላይ
ኣስጨናቂን ካልኦት ኣዘዝትን፡ ዘወሃህዶምን ዝመርሖምን ስኢኖም ዕንይንይ ይብሉ ነበሩ።
ብግምጣል እዚ ድማ ሻዕብያ እቲ ዝነበረ ድኽመታት እቶም ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊትና
ብግቡእ ገምጊሞም፣ ኣብ ርእሲ እቶም ኣብ ዉሽጢ ባጽዕ ዝነበሩ ሰራዊቶም ተወሰኽቲ ሓደ
ሽሕ ዝኮኑ ኣጋር ተዋጋእቲ ሰራዊት ካብ ዕዳጋ ናብ ዉሽጢ-ባዕጽ ኣግዒዞም፡ እቲ
መጥቃዕታዊ ኩናት ብዝሓየለ መዳይ ቐጸልዎ። እቲ ኩናት ኣብ ሓጺር ግዜ ብዓወት ሻዕብያ
ተዛዘመ።

፠፠፠፠፠

ድሕሪ እዚ ምጽዋዕ ካብ 'ዞባ ኩናት' ናብ 'መዓስኸር-ሙሩዃት' ተቐየረት።
ሻዕብያ ነተን ብቡጽሓት ለይለይ ዝብሉ ኣጓብዝ መንእሰያት ዘቖመን ናይ ኮማንዶ ብርጌዳት
ኣዋፊሩ፣ ንነብሲ-ወከፍ ወትሃደር ኣብዮታዊት ኢትዮጵያ ገዛ-ገዛ እንዳ ኣተወ ብተፍትሽ
ለቐሞ።



እቲ ኣገባብ ምምራኽ ከምዚ ዝስዕብ ነበረ....

 መጀመርያ ኹሉ ዝዓጠቕካዮ ብረታዊ ዕጥቒ ፈቲሕካ ከተረኽብ ትግደድ።
 ድሕሪ'ኡ ብደቒቅ ብጥንቓቐ መላእ ሰብነትካ ትጉርጎር (ትፍተሽ) ገለ ዝሓባእካዮ

ቐታሊ ነገር እንከይህሉ ከም እኒ ንእሽቶ ሽጉጥ፥ ሳንጃ (ካራ) ወ.ዘ.ተ...
 ኣብ መጠረሽታ በጀካ እተን ዝለበስካየን ክዳን'ምበር ካልእ ኹሉ ንብረትካ ይህገር።

ማለት ናይ ኢድ-ሰዓት፥ ናይ ቓል-ኪዳን ካቲም፥ ወርቒ ካቴና ናይ ክሳድ፥ ጥረ-
ገንዘብ፥ ቑልፊ ናይ ስረ፥ ካልሲ እግሪ፥ መረጽየን መነጽር-ዓይኒ፥ዉልቓዊ መዘኽር
ደብተር፥መምርሒ ፍቓድ መኪና (ፓይተንቲ)፥ ናይ መንነት ወረቐት (ታሴራ)፥
ፊልድ-ጃኬት፥ ክዳን ወትሃደር፥ እስክሪቢቶን ጻዕዳ ወረቐትን እንከይተረፈ'ዉን
ንብረት እቶም ምሩካት ኹሉ ይህገር።

እቶም ኣጋር ሰራዊት ሻዕብያ ሕሉፍ ሓሊፍዎም ነቲ ሬሳታት ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊትና
ለቢሶሞ ዝነበሩ ኣስካርባን፥ ፊልድ-ጃኬትን፥ ካልእ ካልእን፥ ንኽወርሱ ሕድሕድ ክቐዳደሙ
ይርኣዩ ነበሩ።

፠፠፠፠፠

እቶም ምሩዃት ኣባላት ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊት ብዘይ ኣስካርባ ጥራሕ እግሮም ክጎዓዙ
ስለ ዝተገደዱ መብዛሕትኦም ሓንኸስከስ እንዳ በሉ ኢዮም ዝጐዓዙ ዝነበሩ። ምኽንያቱ እቲ
ኣስካርባ ዝለመደ ከብዲ እግሪ ዕርቓኑ ስለ ዝወጽኤ፡ ብዝተሰባበረ መረጽየን መስኮት
ኣባይቲን፥ ብዝተፈናጨለ ሓጺነ-መጺንን፥ ብዝተፈላለጸ ዕንጨይቲን፥ እሾኽን ሑጻ-ባሕሪን
ስለ ዝቖሰለ።



፠፠፠፠፠

ኣብ መወዳእታ ሻዕብያ በዚ ኣገባብ'ዚ ነቶም ኹሎም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝማረኾም
ምሩዃት ኣባላት ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊት ኢትዮጵያ፡ ኣብ ወትሃደራዊ ወደብ ምጽዋዕ
ሓበሶም።

እቶም ምሩዃት ኣባላት ፖሊስን፥ ሓይሊ-ባሕሪን፥ ሕዝባዊ ሰራዊትን (ምልሻ-ስርናይ)፥
ሰለማዊያን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣባላት ኢ.ሰ.ፓ.(ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ)
ነበሩ።

እምብኣርከስ ድሕሪ እዚ ኹሉ ናይ ዉረድ-ደይብ "ቕነ-ኩናት" ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ
ሓንሳእን-ንሓዋሩን ኣብ ሙሉእ ኢድ ቑጽጽር ሻዕብያ ኣተወት። ብመሰረት እቲ ፍጻሜ'ቲ
ኸኣ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ንምሩዃት ኣባላት ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊትና ስቓይ፥
ንኣባላት ሻዕብያ ድማ ናይ ፈንጣዝያን ዳንኬራን መድረኽ ኮነት።

ይቕጽል....

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



 ሻዕብያ ኣብ ታሪኽ ኣብ ዕለት 14 ለካቲት 1990 ዓመተ-ምሕረት ፈረንጂ፡
ኣብ ከባቢ ሰዓት ሰለስተ ድሕሪ-ቐትሪ ኢያ፡ ንመጀመርያ ግዜ ንዓለም-
ለኻዊ ወደብ ከተማ ምጽዋዕ ሙሉእ-ብምሉእ ተቖጻጺራታ።



ስለዚ ኣብ እቲ ሽዑ እዋን፡ እቶም ኩሎም ኣባላት ሻዕብያ ተንበርኪኾም
ንባይታ ክሳለሙን፥ ሕድሕድ ተሓቛቂፎም ብሓጎስ ክሰዓዓሙን፥ ናይ
ሓጎስ በኽያት ክበኽዩን፥ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ ነበረ።

እወ! እቶም ሰብ ቑምጣ-ስረ ተራ ኣጋር ተዋጋእቲ ሰራዊት ሻዕብያ!። እወ!
እቶም 'ጨጓር-ዳንጋ' ትማል ኣብ ጽንኩር ኲናት ኣብ ሞንጎ ሞትን-ሕየትን
ተጸሚዶም ዝነበሩ! እወ! እቶም ብዓይኒ-መርፍእ ሓሊፎም ንእስክላ ካብ
ሞት ዝተረፉ ዕድለኛታት ሰባት!።

እቶም ዕድለኛታት ኣባላት ሻዕብያ ኣብ`ቲ ሽዑ ናይ ዓወት እዋን መግለጺ
ሓጎሶም ጥይት ንላዕሊ እንዳ ቶኮሱ ኽስዕስዑን ኽዘሉን እንኽትርእዮም
እንከለካ፡ ቲፎዞ (ሰዓብቲ) ናይ ሓንቲ ኣብ ዓለም ለኻዊ ክዕሶ-እግሪ ዋንጫ
ዝጨበጠት ሃገር'ምበር፡ብዓይኒ-መርፍእ ክሓልፉ ዝተገደዱን ብሓዊ
ዝተፈተኑን ወትሃደራት ኣይመስሉን ነበሩ።

እቶም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሻዕብያ'ዉን ኣብ ጂፕ-ዋዝ መኪና ተወጢሖም ኣእዳዎም
እንዳ`ኣዉለብለቡ ምዉቕ ሰላምታ ነቶም ኣጋር ተዋጋእቲ ሰራዊት ሻዕብያ ይህቡ ነበሩ። ገለ
ገሊ'ኦም ድማ ካብ መኪና ወሪዶም፡ ከም ቖልዓ እንዳ ነብዑ ምስ እቶም ተራ ኣጋር ተዋጋእቲ
ሻዕብያ ሓጎሶምን ዓወቶምን ይካፈልዎ ነበሩ።

፠፠፠፠፠



ኣነ ከም ዝመስለኒ! መብዛሕት'ኦም ኣባላት ሻዕብያ፡ እቲ ኣብ ምሕራር ምጽዋዕ
ዝተሰምዖም ስምዒት-ሓርነት፡ ኣብ ሓርነት መላእ ኤርትራ ኣብ 1991 ዓ.ም. ዳግማይ
ዝተሰምዖም ኣይመስለንን። ብትዕዝብተይ እቶም ኣባላት ሻዕብያ ማለት ሓለፍቶም ይኹኑ
ተራ-ወትሃደራት፡ ኣብ እቲ ሽዑ እዋን እታ ነጻነቶም ዝኣወጁ! ኤርትራ ነጻ ሃገር ዝኮነት! ኮይኑ
ኢዩ ተሰሚዕዎም ነይሩ።

ኣብ`ቲ ሽዑ እዋን ሓደ ጸግዒ-ኣልቦ (ላንጋ-ላንጋ) ዝኮነ ጉጅለ ይኹን ዉልቐ-ሰብ ብማዕዶ
ኮይኑ ይዕዘብ እንተ ዝነብር፣ እዞም ሰባት እዚ'ኣቶም! ንሓርነት ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ
ድዮ'ም ዝጋደሉ ነይሮም'ሲ! ወላ'ስ ንመላእ ሓርነት ሃገረ ኤርትራ ኢዮም! ኢሉ ንነብሱ ምስ
ሓተተ ነይሩ! ኢለ ሕጂ ይሓስብ። ግን እቲ ሓደ ብግቡእ ነቲ ወትሃደራዊን፥ ፖለቲካዊን፥
ቑጠባዊን፥ ዓወት ሻዕብያ ዝገምገመ ባእታ! እቲ ምስጢር ሓጎስ ነብሲ-ወኸፍ ኣባል ሻዕብያ
ክፈልጥ ኣይምተሸገረን ነይሩ።

እቲ ሽዑ-እዋን ዋግኡ ብብልዮናት ናይ ኣሜሪካ ዶላር ዝትመን ንብረት መንግስትን፥
ንብረት ሰለማዉያን ሰባትን፥ ኣብ ዓለም ለኻዊ ወደብ ምጽዋዕ ተዓሺጉ ዝነበረ፡ ድሕሪ
ምሕራር ወደብ ምጽዋዕ ብኡ-ንብኡ ተሃጊሩ ንብረት ሻዕብያ ኢዩ ኮይኑ።

ኣብ ሞንጎ እቲ ብሻዕብያ ዝተሃገረ ንብረት፡ ማእለያ ዘይብለን ንብረት መንግስቲ ዝኾና
ወትሃደራዊ ድሩዓት ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይንን፥ ማእለያ ዘይብለን ንብረት ገባር ዝኾና
ናይ ጽዕነት መካይንን፥ ንእቲ ብለገስቲ ሃገራት ረድኤት ዝተለገሰ ከም እኒ
ስርናይ፥ፊኖ፥ዘይቲ-ብልዒ፥ መሳርሒ ሕክምና ምስ ዝተፈላለየ መድሃኒትን ዝጻዓና እዉን
ምስ ጽዕነተን ተሃጊረን እየን።

ኣብ ርእሲ እዚ'ዉን ኣብ ኮንተይነራት ተዓሺጉ ዝጸንሔ ተወሳኺ ንብረት፡ ብምልዮናት ናይ
ኣሜሪካ ዶላር ዝትመን መድሃኒት-ሰብን፥ መድሃኒት- እንስሳታትን፥ ኣቕሓ መንበሪ
ኣባይትን፥ ኣቕሓ ቤት-ጽሕፈታትን፣ ከምኡ'ዉን ብናፍታን ብቤንዚንን ዝሰርሓ ዓበይትን
ማእከሎትን መመንጨዉቲ ጽዓት ኤለክትሪኽ ጀነሬተራትን ኔረን።

ኣብ ርእሲ እዚ'ዉን ብተወሳኺ እተን ኣብቲ ደንደስ ቀይሕ-ባሕሪ ኣንኳር ሸኪለን ዘንሳፍፋ
ዝነበራ ንኣሽቱን ማእከሎትን ጃልባታት ባሕሪን፥ እተን ተበላሽየን ኣብ ምጽጋን ዝነበራ
ዓበይቲ መራኽብን ንብረት ሻዕብያ ኮና።

እቲ ኣብ መዕቖሪ ነዳዲ ገንኢ 'ኣጂፕ' ተኸዚኑ ዝጸንሔ ዕቑር-ነዳዲ'ዉን ብግዲኡ ተወሳኪ
ሓይሊ ጽዓት ኮይኑ ንሻዕብያ ሓድሽ ሓይሊ-ጽዓት ኮይኑ ተደርዖ።

፠፠፠፠፠

እቲ ዓወት ሻዕብያ ኣብ ወትሃደራዊ መዳይ ጥራሕ ኣድሂብና ክንርእዮ እንተ ኮይና'ዉን!
ኣብተን ዝሓለፋ ትሽዓተ ናይ ኩናት ምዓልታት ጥራሕ.....



እቲ ነብሲ-ወከፍ ብረታዊ-ዕጥቒ ምሩኽን፣ እተን ልዕሊ ሱሳ (60) እብረ ታንክታትን፥ እቲ
ኣብ ነብሲ-ወከፍ ኽፍለ ጦር-ሰራዊት ዝነበረ መካዚኖ ስንቕን ጥይትን፥ እቲ ብኣማኢት
ዝቑጸር ከበድትን ማእኮሎትን ሞርቶራት መዳፍዕን፥ እቲ ነዊሕ ዝዉንጨፍ ጸረ-ነፈርቲ
ኡዚ-21'ን፣ ኣብ ርእሲ'ዝ'ዉን ካብ 15 ሽሕ ዘይ'ዉሕድ ፎኮስትን ማእኸለዎትን ብረታትን
ምስ ጠያይቱን፥ ከምኡ'ዉን ማእለያ ዘይብሉ ወትሃደራዊ ሬድዮ ርክባትን፡ ካልእ
ዝተፈላለየ ወትሃደራዊ ኣቕሑን ብሻዕብያ ተማሪኹ ኢዩ። ግን ልዕሊ እዚ ኹሉ ንዋታዊ
ዓወት`ዚ ዝትመን ብዓይኒ ወትሃደራዊ-ዓወት ክርኤይ ከሎ፡ እቲ ሻዕብያ ነቲ ማእከላይ
ቤት-ጽሕፈት ሻድሻይ ነበልባል ኣብዮታዊ ኽፍለ-ጦር ሰራዊት ምስ እቲ ኹሉ ኣዝዩ ተኣፋፊ
ምስጢራዊ ወትሃደራዊ ሰነዳቱ ምቑጽጻሩ ኢዩ።

ከምኡ'ዉን ካብ`ዚ ብዘይዉሕድ ወትሃደራዊ ሚዛን፡ ነቲ ኣዝዩ ዘበናዊ ዝኾነ ቐዳማይ ኣብ
ኣፍሪቃ "መዓስከር" መሰልጠኒ ሕጹያት ኣባላት ሓይሊ-ባሕሪ ምስ ምሉእ ንብረቱ እዩ።

፠፠፠፠፠

ብተወሳኺ'ዉን ንብረት ዝተፈላለየ ቤት-ጽሕፈታት መንግስቲ፡ንኣብነት ከም እኒ ቤት-
ጽሕፈት ምሕደራን፥ ኢሰፓን፥ ሃገራዊ ድሕነትን፥ፖሊስን፥ ኣገልግሎት ወደብን፥ ወዘተ
ተሃጊሩ ንብረት ሻዕብያ ኮነ።

፠፠፠፠፠

ስርሒት-ፈንቕል! ኪኖ እቲ ዝዓበየ ኽፋል ምድሪ ኤርትራ ምሕራሩን፥ ኲኖ`ቲ ነቲ ጽንኩር
ማዕጾ ኣፍ-ደገ ንነጻነት ምርሓዉን፥ ኲኖ`ቲ ፖለቲካዊን ወትሃደራዉን ዓወታት
ምግንጻፉን፥ ኲኖ`ቲ ስነ-ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ኣብ ኣእምሮ ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊትና
ምስራጹን....

"ስርሒት-ፈንቕል" ኣብ ብዝሕን ዓይነትን፥ ኣብ ሰብን ንብረትን፥ ንሻዕብያ ኣብ ክብ ዝበለ
ሓድሽ መሳለል ኽብረ-ወሰን ዘደያየበ ኣጋጣሚ ነበረ።

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

መተሓሳሳቢ፡

ዛንታ እታ ባዕለይ ዝሰየመኽዋ "ስርሒት ፈንቕል! ብጸላኢ ክዝንቶ ከሎ።" ኢለ። ኣብ እዚ
ኣብቒዑ ኣሎ።

ግን! እቲ ዛንታ ድሕሪ ሻዕብያ ምሉእ-ብሙሉእ ንወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ምቑጽጽራ......
ግን! እቲ ዛንታ ናይ ቕብጸት ደብደብ ሓይሊ-ኣየር ኣብዮታዊት ኢትዮጵያ.....
ግን! እቲ ዛንታ ሓለቓ ሚእቲ ታደሰ ቴሌ ሳልቫኖ ገና ክቕጽል ኢዩ።



ግን! ከም እቲ ልሙድ ክንገብሮ ዝቐነና ኣብ ፌስ-ቡኽ ወይ ኣብ ''ኢንተርነት'' ኣይኮነን።
ኣበይ ድኣ! ኣብ መጽሓፍ እዩ።

፠፠፠፠፠

እወ! እዛ ከም ዋዛ ዝጀመርክዋ ስራሕ ምትርጓም፣ እቲ ተቐባልነታ ሰማይ ዓሪጉ ብደረጃ
''መጽሓፍ'' ኣዳልየ ክዝርግሓ ብተደጋጋሚ ካብ ኣንበብቲ ተሓቲተ እየ። ኣነ'ዉን እቲ ሓሳብ
ቅዱስ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዓኒ ርዒመዮ እየ።

ግና! ዋላ-እኳ እቶም ናይ ሎምዘበን ኢትዮጵያዉን ስነ-ጥበኛታት ኣሕዋትና፡ ንመሰል-
ደረስቲ ስነ-ጥበባዉያን ኤርትራ ተጋሲሰ'ሞ እንተ ሃለዉ፣ ብፍላይ ከኣ ድሕሪ ኲናት ኢትዮ-
ኤርትራ፣ እቲ ጌጋ ብጌጋ ስለ ዘይእረም ግን መጀመርያ ሰናይ ፍቓድ ሓለቓ-ሚእቲ ታደሰ
ቴሌ-ሳልቫኖ ክሓትትን፥ ፍረ-ረሃጹ ክኸፍልን፥ ኣሎኒ።

፠፠፠፠፠

ድሕሪ'ኡ መጽሓፍ ካብ ምሕታሙ ጀሚርካ ስጋብ ኣብ ህዝቢ ምኽፍፋሉ ረዚን ንዋታዊ
(ገንዘባዊ) ዓቕሚን፥ ሓያልን ስጡምን መርበብ (Network) ስለ ዝሓትት፣ ኣብ እዚ
ዝተሓጋገዙኒ ዉልቐ-ሰባት ይኹኑ እኩባት ሰባት ክረክብ ኣሎኒ።

ኣብዚ ኣጋጣሚ'ዚ ብዉልቒ ይኹን ብማሕበር፡ እዚ ዛዕባ ተገዲስኹም ክትምዉሉ
እትደልዩ'ን፥ሓገዝን ርእይቶን እተበረኽቱን፣ ብክብረትኹም ኣብ እታ ዉልቓዊት ሳንዱቔይ
ኣድራሻኹሙን ቴሌፎንኩምን ግደፉለይ። ተመሊሰ ክድዉለልኹም እየ።
እቶም ሓፈሻዊ ርእይቶ ዘለኩም ድማ ኣብ ቃልዕ ርእይቶኩም ከተቐምጡ ይዕድመኩም።

ጠጥዕሙንን! ሰሰናዩን! ንዓኹም።

ዘልኣለማዊ ኽብርን ሞጎስን ንስዉኣትና።

ስነ-ጥበባዊ ጊደዎን በራኺ።

ዕለት 15-02017።
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