
 

 ስርሒት ፈንቅሌ መንጉዲ ምኩሓት ዜሰበረ 
መዲርግቲ ኣሌቦ ኤርትራዊ ቅያ : 

ተዲሇወ ብመድሃኔ ተስፋኣሇም 

 
     ነቶም ኣብቃሌሲ ተወሉድና ኣብ ቃሌሲ ዜዒበና ፡ ንምረት መግዚእቲ ብዋንጫ’ቶም  
ኣረሚን ቀሰብትና ክሳብ ዑፍ ዜብሇና ዜጨሇጥናን ፡ ንዜተጏናጸፍናዮ መስተርሆት ናይ መሊእ ሓርነት 
ዲግማይ ምሩጽ ሂወት ፡ ኣብዚ ፍትሒ ዜተነፍጋ ዒሇምና ፡ ብኩለ እንተታት ከነስተማቕር ዜተዒዯሌና ፡ 
ስርሒት ፈንቅሌ 30 ዒመት ዜተገብረ ፍጻሜ ይኮነስ ፡ ናይ ትማሉ ስርሒት እዩ እንተበሌና’ውን 
ኣይዯፈርናን ፡ መኽንያቱ እቲ ስርሒት ጌና ህያውን ፡ ሂወት እናነስዏ ብሂወት ዜነብርን ስሇዜኾነ ፡ 
`` ፈንቅሌ መንህብ መሊእ ሓርነት `` አማን ብኣማን መግሇጺኡ እዩ ፡ 
  ኣብ 17-19 መጋቢት 1988 ምድምሳስ ናዯው እዜ ፡ ጸሓፍቲ ታሪኽ ዒሇምና "መና ድያን-
ቢያንፉ ´´Dhiyan-Biyanfu´´ ኢልም ጠመቕዎ ፡ ንስርሒት ፈንቅሌ እውን 
መና'ቲ ኣብ ካሌኣይ ኰናት ዒሇም ኣብ መንጎ ናዙ ጀርመንን ፡ ወትሃዯራት ሩስያ ኣብ ፔተርስቡርግ 
Petersburg ዜተኻየዯ ኰናት እዩ ፡ ክብለ ክኢሊታት ናይ ስነ/ኰናት መግሇጺ ዜሃብለ ናይ ዕዉታት 
ዕዉት ኤርትራዊ ቅያ ስርሒት እዩ ፡ 
 ስርዒት ዯርግ ንስርሒት ፈንቅሌ ኣብ’ቲ እዋኑ ክገሌጾ እንከል ፡ በቲ ቃለ ፡ 2ይ ኣብዮታዊ 
ሰራዊት ኢትዮጵያ ፡ ምለእ ብምለእ ኣብ ከበባ ኣትዩ ንሞት ከምዜተፈርዯን ፡ ስዕረቱ ይተርፍ 
ምዃኑን ፡ ንባዕሊ ነታ ኢትዮጵያ እትብሃሌ ሃገር'ውን ፡ ኣብ ጏሮርኣ ሽኻሌ ከምዜተነድሊን ፡ ከምሃገር 
ትቕጽሌዶ ኣይትቕጽሌን ኣብ ምሌክት ሕቶ ኣትያ ኣሊ እናበሇ ፡ ተጠሌዐ እናአውየየ ዜህቦ ዜነበረ 
መርድእ የኻኽረና ፡ 
 እዝም ክኢሊታት ተንተንቲ ናይ ዒሇምና በሃሌቲ ፡ ክግረሙ ገዯዶም ፡ ኣብቲ ካብ 15 ሇካቲት 
1982 ክሳብ 20 ሰነ 1982 ን95 መዒሌትታት ዜተኻየዯ እዉጅ ወፍሪ 6ይ ወራር ፡ ዯጊም ብድሕሪ ሕጂ 
ሰውራ ኤርትራ ዜበሃሌ አሽንይዶ ክሰርር ጨንኡ’ውን ኣይክርከብን’ዩ ኢልም ብናይ ሽዐ መዯረ 
መራሒ ዯርግ ( መንግስቱ ሃይሇማርያም ) ርዑዶም ከምቃሇ ቡራከ ዜኣመኑን ንፍትሓዊ ቃሌሲ ህዜቢ 
ኤርትራ ብምኽሓድ ፡ ንወረ ክጥዕሞም ብርዖም ኣዋዱዶም ንሞትና ተጸብዮም : 
 ሕልምምን  ኣብ ባይታ ዜነበረ ክውንነትን ነንበይኑ ስሇዜነበረ’ዩ ፡ ተጋዲሊይ እቲ እንኮ 
ንቕሓትን  ጽንዒትን ዜኾነ ዜናሩ ፡ ኣብነብሱ ተሞርኪሱ ፡ ከምሬሳ ዒጃቦ ይበዜሕ ፡ ሰረቱ 
ኣብ ሓፋሽ ህዜቡ ንጸፈ ፡ በዒሌ ንጹር ዕሊማ ፡ ን 6 ወርሒ መመሊእታ ብጅግንነት ምስ ሰራዊት ዯርግ 
ገጢሙ ፡ ነታ ``ፊሌማዊት ከተማ ናቕፋ ሓራ ምስ ኣውጽአ`` ፡ ሰራዊት ዯርግ ከም ጡብ ኣዱኡ ዜቐበጻ 
`` ከቦታ ናቕፋ ፡ ከመኪና ኢፋ ያጥፋሌኝ ጌታ`` ፡ ኢለ ክሳብ ዜጽሉ ዜባህረረ እምብኣር ፡ ጏይትኡ 
ክሳብ ዒንቀሩ እናኣዕጠቐ ፡ ንናቕፋ ክሕለ ወግሐ ጸብሐ ክሌእኮን ፡ ኣብ ድፍዒት ሳሕሌ ክህንኯትን 
ከም ገዜሚሌ እናፈቐድካ ንሓሙሽተ ወራራት ዜሓምሸሸ ፡ እቲ እንኮ መዲርግቲ ኣሌቦ 
ጅግና ተጋዲሊይ ህ.ግ ኮይኑ ፡ ኣብዙ ሜዲ ኰናት ዜተሳሕሇ ዲንጋ ፡ ዜተጠረ ሃገራዊ ኒሕን ንቕሓትን ፡ 
ንተወፋይነት ተጋዲሊይ ክሳብ ጥርዘ ኣብጺሑ ፡ ንዯርግ ናን ናይ ዒሇምና ርእሰ ሓያሊን ፍ ፡ 
ናይ ወትሩ ቀጻሌነት ሰውራና መስከረን ዕዉት ገድሉ ህዜቢ ኤርትራ እዩ ፡ 
 እዙ ሓቅታት እዙ ነቲ ድሕሪ ወፍሪ 6 ይ ወራር ዜተኻየዯ ኮንቱ ወራራት : ጸሊእቲ ህዜቢ 
ኤርትራ ምስክር ስዕረቶም ከብርህ ክኢለ ፡ እምኣርከስ ሰራዊት ዯረግ ዒንዱሕቖኡ ኣብ መጥቃዕቲ 
ግምባር ናዯው ምስተሰብረ ፡ ኑዚዛኡ ኣብ ስርሒት ፈንቅሌ ክኸውን ግድነት እዩ ፡ 
 
 ብዘሓት ጠቢባንን ተመራመርትን ፡ ነቲ ኣብ ዯጀን ህ.ግ ተርጊሑ ል ምሓውር ሰውራ 
ብምዕዚብ ፡ ብሰሊማዊ መንገዱ እንተይኮይኑ ብወትሃዯራዊ መንገዱ ንምፍትሑ ዜግበር ብወገን 
ኢትዮጵያን ዒንገሌቱን:  ንሃሌክን ድርብ ክሳራን እንተይኮይኑ ምጽኦ ፋይዲ ከምየል ካብ ሽዐ 
ኣትሒዝም ምኽሮም ካብ ምሌጋስ ኣየቋረጹን ፡ ኮይኑ ግን ከምቲ ዜተመሰሇ ፡ `` ምዑድካን ኣይንእዜኒ ፡ 
መዊጽካን ኣይንስኒ `` ጸሊኢ ዜፈሌጣ ቋንቋ ብጀካ ውግእን ወረውግን እንተይኮይኑ ካሌእ እንዶ 
ስሇይነበሮ ክሳብ ካብ ሱሩ ንሓውሩ ተቦንቂሩ ብጋላዶ ዜቕበር ፡ ተሇቂሑን ኣማሉደን ንኰናት ዒይኑ 
ዒሚቱ ክቕጽል እዩ መሪጹ ፡ ተጋዲሊይ ህ.ግ ግን ፡ ካብ መትከለ ምዕይ ከይበሇ ፡ ከመ’ቲ ዜነበረ 



ጭርሖኡ ``መሬትን ሰብን በብቁሩብ ሓራ ምውጻእ`` ንመጻኢ’ውን እንተኾነ ካብቲ "ኩሩዕ ታባ" ጀጋኑ 
ሳሕሌ ኣትሒዘ ፡ መሓውር ሰውራ ኣዯሌዱለ ንመጻኢት ሃገረ ኤርትራ ዒንዱማእከሌ ዜኾንዋ ፡ እን 
ናይ ልሚ ትካሊት መንግስቲ ንርእየን ልና ካብሽዐ ዜተተኽሊን እናማዕበሊ ዜመጻ ክኾና እንከሇዋ ፡ 
ልሚ ብዯረጃ ምኒስትሪ ንሃገርን ህዜብን ገሌግሊ ሇዋ ትካሊት ህዜብን መንግስትን እየን ፡ 
 ስሇዙ ከሊሽን ተጋዲሊይ እምብኣር ክሌተ ስራሕ እናፈጸመት እያ ኣብ ዒወት ክትበጽሕ ክኢሊ ፡ 
በቲ ሓዯ እናተዋግአት ፡ በቲሓዯ ክኣ ኣብኩለ ጽሊት ማእቶታዊ ዕማማ ሰሊሰሇት ፡ ሻምብቆ ሓርነትን 
ሓቅን ርትዕን እያ ፡ ስሇዜኾነ ስርሒት ፈንቅሌ እኩብ ድምር ናይ ዜሓሇፈ ተሞኰሮን ፡ ርብርብ ምስ 
ጸሊእን ፡ ነቲ ብኣየርን ሓይሉ ባሕርን ጸብሇሌታ ዜነበሮ ብዒሰርተታት ኣሽሓት ዜቑጸር ወትሃዯር ጸሊኢ 
ምስተዯረብቲ መከናይዙድ ብርጌታቱ ፡ ኣብ ጏሊጐሌ ሰምሃር ፡ ታንክ ብታንክ መከናይዜድ 
ምስመካናይዜድ ፡ ሓዯ ተጋዲሊይ ንዒሰርተ ሰራዊት ዯርግ ጽሓይ ኣብሪቑ ቦታ መሪጹ ፡ ኣብ ዒሇም 
ሒዯት መዲርግቲ ሇዎ ኤርትራዊ ጅግንነት ተመስኪሩ ፡  
`` ኣብ ሓዯ ኣጋጣሚ ናይሽዐ ዋ/ጽ ህ.ግ.ሓ.ኤ ፡ ናይልሚ ክቡር ፕረዜዯንት ሃገረ ኤርትራ ዜበል ቃሌ 
ኣኻኺሩኒ ፡ ምስ ጸሊኢ ማዕረ ታንክን ወትሃዯራዊ ዕጥቅን እንተዜወሃበና ፡ ንጸሊኢ ረፍዱ 
ኣይመጽናሕናዮን ዜበል ፡ እቲ ምስጢሩ ኣብስርሒት ፈንቅሌ ተጋሂደ `` ፡ እቲ ንዒመታት ጏብሇሌ 
ቀይሕ ባሕሪ ዜነበረ ሓይሉ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምስ ከክንዱ እምባዯንዯን ዜኾና ናይ ውግእ መራኽቡ ፡ 
በተን ንኣሽቱ ፈጣናት ጀሊቡ ህዜባዊ ሰራዊት ምለእ ስዕረት ክቐስማ ፡ ኣብ ስርሒት ፈንቅሌ 
ዜተመዜገበ ጅግንነት እዩ ፡ ቀጣን ገበይ ስጋሇት ፡ እታ ብ1978 ንተጋዯሌቲ ህዜባዊ ሰራዊት እምቢ 
ኣየሕሌፈኩምን ኢሊ ኣቕቢጻ ምስ ጸሊእቲ ሻረወት ክትመስሌ ፡ ኣብ ስርሒት ፈንቅሌ ግን ምለእ 
ብምለእ ብዋናታታ ትሓሪራ ፡ንካሌኦት ቦታታት ወዯብ ባጽዕ ከተሕሌፍ ካብቲ ቀንዱ ውራያ ዜነበረ'ዩ ፡ 
 
 እወ ! ሌክዕ ብሌክዕ ባጽዕ ሓራ ኮይና ፡ ዯወሌ መሊእ ሓርነት ተዯዊሊ ፡ ንጸሊኢ ክኣ 
ናይ ሓዋሩ ሞት መርድእ ኣርዱኣ ፡ እቲ ንዒሰርተታት ዒመታት ብኖት ዜውነን ዜነበረ ቀይሕ ባሕሪ 
ናይ ዋናታቱ ኮይኑ ፡ ስርሒት ፈንቅሌ እምብኣር ፡ በሪ ናይ መሊእ ሓርነት ዜኸፈተ ስርሒት ጥራይ 
ይኮነ ፡ ነጥበ መቐይሮ ናይ ቀይሕባሕርን ከባቢኡን እንተበሌናዮ’ውን ምግናን ኣይኮነን ፡ መኽንያቱ 
ስርሒት ፈንቅሌ ጩራ ናጽነት ዜበረቐሊን ፡ ታሪኻዊ መቐይሮ ናይ ከባቢና መዃኑ እናጏሌሐ ዜመጽእ 
ል ሓቂ’ዩ 
ስርሒት ፈንቅሌ ኣማን ብኣማን መንህብ መሊእ ሓርነት ! 
ሌኣሇማዊ ክብርን መጏስን ንጃጋኑ ሰማእታትና ፡ 
ዒወት ንሓፋሽ ! 
ተዲሇወ ብመድሃኔ ተስፋኣሇም 07.02.2020 

 
ኣማን ብኣማን ስርሒት ፈንቅሌ በሪ መሊእ ሓረነት ዜኸፈተ መዲርግቲ ኣሌቦ ዕዉት ኤርትራዊ ቅያ ፡  
 


