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ምርብራብ ኣብ ኣንፊ ናጽነት

ጥዑምዝጊ ተስፋይ
ኣብ 30 ዓመት ድልያ ናጽነት፡ ክንደይ
ዓበይትን ንኣሽቱን ናይ ምርብራብ
ውግኣት ተኻይዶም እዮም። መብዛሕትኡ
ናይ ምርብራብ ውግእ፡ ንነዊሕ ግዜ
ዝቕጽልን ዕረፍቲ ዘይህብን ብምዃኑ፡
ብኡ መጠን፡ ምረቱ ልዕሊ ዓቐን እዩ።
ህዝባዊ ግንባር፡ መጥቃዕቲ ፈንዩ፡ ብፍላይ
ኣገደስቲ ትሕዝቶ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ
ዝቆጻጸረሉ እዋን፡ ናይ ምርብራብ ውግእ
ክስዕብ ግድን እዩ። ኣብ ከም’ዚ ዝበለ
ፍጻመ፡ ኣዘዝቲ ስርዓት ደርግ፡ ሃሞምን
ቀልቦምን ናብ’ቲ ብቕልጽም ተጋደልቲ
ዝተሓድግዎ መሬት ጥራይ እዩ ዝዕዘር።
ካብ ግንባራት ኤርትራን ካብ ውሽጢ
ኢትዮጵያን፡ ዝከኣሎም ዓቕሚ ሰራዊትን
ኣጽዋርን ብምጉራት ናብኡ የቕንዕዎ።
ካርታ ዘርጊሖም፡ ኣእምሮኦም ጸሚቘም፡
ናይ ውግእ ስትራተጂ ይሕንጽጹ። ኣብ
እዋን ኲናት፡ ከይፈተዉ ምስ ተጋደልቲ
ምምቓሎም ዘይተርፍ፡ ፈቐዶ ሃገራት
እናዘሩ፡ ሓገዝ ናይ ኣጽዋር ይሓትቱ ወይ
ይሽምቱ። ነቲ ድሮ ብናይ ተጋደልቲ
ስልቲ መጥቃዕቲ ዝተሰናበደ ሰራዊቶም፡
ናብ ንቡር ክመልስዎ ናይ ሕልሚ ጐስጓስ
የብዝሑ። ሰራዊቶም ከበሮ እዝኑ ክሳብ
ዝቕደድ፡ ብጭርሖታት የጽምምዎ።
ድሕሪ ነፍሲ-ወከፍ ውግእ፡ ኣብ ኣእምሮ
ሰራዊቶም ከስርጽዎ ዝፍትኑ ሕልሚ ከኣ፡
ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ዝገብሮ መጥቃዕቲ
ይኹን ናይ ምክልኻል ውግእ ከም
ዝተዳኸመ ወይ ዓቕሙ ከም ዝጸንቀቐ
ብምግላጽ፡ ናብ ዳግማይ ህልቀት ከም
ዝወፍር ምግባር እዩ። በዚ እንተ ዘይኣሚኑ
ወይ ዘይተተባቢዑ’ውን፡ ውጽኢት ይረኸብ
ኣይረኸብ፡ “ግባ” እናበሉን ብድሕሪት
ኣፈሙዝ ብረት ኣቕኒዑም እናኾብኮቡን
ከዋግእዎ ከም ዝኽእሉ እምነት ኣለዎም።
ብዝዀነ ይኹን መንገዲ ንሰራዊቶም
ናብ መጉሃር ካብ ምጥባስ ዝዓግቶም
የለን። ዓቕሚ ሰራዊቶም ክሳብ ዝጽንቀቕ
ይፍትኑ። መመሊሶም ካበየ ቦታኡ ሰራዊት

እናኣኻኸቡ፡ ክሳብ ትልኽ ምባል ዝስእኑ፡
ናይ ዓቕሊ ጽበት ፈተነ ካብ ምግባር ዓዲ
ኣይውዕሉን። ኲናት ምርብራብ፡ ሂወት
ሰባት ኣህሊቑን ዓቢ ዕንወት ኣስዒቡን
ዘፍ ይብል። ንኻልእ መጥቃዕቲ፡ ንኻልእ
ናይ ምክልኻል ውግእ ድማ ብድሮኡ
ክኣኻኽቡ ሸበድበድ ይብሉ።
ኣብ ዕድመ ገድሊ ኤርትራ፡ ሓያሎ
ንኣሽቱ፡ ማእከሎትን ዓበይትን ናይ
ምርብራብ ውግኣት ተገይሮም እዮም። እቲ
ውግእ፡ ሓዲኡ ወገን ኣላሽ ከይበለ ደው
ዝብል ኣይኰነን። ወግሐ-ጸብሐ ውግእ፡
ሞት፡ መውጋእቲ፡ ዕንወት. . . ባህርያት
ናይ ምርብራብ ውግእ ኰይኖም ይቕጽሉ።
ንሰዓታት፡ ንመዓልታት፡ ንኣዋርሕ፡ ትንፋስ
ዘይህብ ጥምጥም ይቕጽል።
ናይ ምርብራብ ውግእ፡ ንተጋደልቲ’ውን
ኣመና መሪር እዩ። ሰራዊት ኢትዮጵያ፡
ቁጽሪ ተጋደልቲ ከም ዘይዳረጎ ስለ
ዝፈልጥ፡ ሎሚዶ- ጽባሕ ይውድኡ እናበለ፡
በብእዋኑ ሓይሊ እናደረበ ትንፋስ ዘይህብ
ኲናት ይቕጽል። ዓቕሚ ተጋደልቲ፡

ብመስዋእቲን መውጋእቲን ኣመና ምስ
ሰሓወ፡ ገለ ቦታ ይቆጻጸር’ሞ፡ ተስፋ ሰኒቑ
መጥቃዕቲ ይደራርብ። ግንባር ነቕነቕ
ምስ በለ፡ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር፡ ዘለዎ
ዓቕሙ ይመቓቕል። ካብ ክፍልታትን

መንገዲ ሰዓታትን መዓልታትን ካብ ዝዓረዳ
ሓይልታትን ቁንጣሮ ረዳት ክርከብ እንተ
ተኻኢሉ፡ ዳርጋ ድልዱል ሓይሊ ከም
ዝተረኽበ። ሓይልታት፡ ኣብ ሓድሕደን
ይሸፋፈና። እቲ ‘ደሓን ኣለኹ’ ዝበለ
ሓላፊ፡ ወላ’ውን ንገዛእ ርእሱ ኣብ ወጥሪ
እናሃለወ፡ ካብኡ ናብኡ፡ ናብ’ታ ኣመና
ተሃስያ ዝበላ ኣሃዱ፡ እንተ ክልተ እንተ
ሰለስተ ሰብ ይሰድድ። ንሱ ድማ፡ መሪሕ
ኰይኑ በቶም ዝርካቦም ኣባላቱ ክሳብ
መወዳእታ ይከላኸል። ተወጊኦም ኣብ
ሕክምናታት ፋሕ ዝበሉ ተጋደልቲ፡ ጥራይ
ክስጉሙ ይኽእሉ እምበር፡ በቶም ኣብ
መሪር ውግእ ዝገደፉዎም ብጾቶም ደቂሶም
ኣይሓድሩን። ካብ ሕክምና እናመሎቑ፡ ምስ
መውጋእቶም
ግንባር

ይበጽሑ።
ገለ ድማ ክዋግኡ ኣብ ዘይክእልሉ ኩነት
ክሳብ ዝበጽሑ፡ ናብ ሕክምና ምኻድ
እናኣበዩ፡ ብውጉኣቶም መሊሶም ይዋግኡ።
ካልኣይ፡ ሳልሳይ፡ ራብዓይ . . . መውጋእቲ!
ከምኡ’ውን መስዋእቲ! ኣብ ተጋደልቲ
ልሙድ ኰይኑ ቀጺሉ።
ምርብራብ፡ ከም ስሙ መን ኣሕመቐ

እዩ። ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዝኣተወ ትሕዝቶ
ጸላኢ፡ እንደገና ንጸላኢ ኣሕሊፍካ ምሃብ፡
ኣብ ዝስዕብ ኩነታት ጽልዋ ስለ ዝህልዎ፡
ነኺስካ ምክልኻል እዩ። ተጋደልቲ፡ ኣብ
ምርብራብ ዘሕለፉዎ መሪር ውግእን

ሂወትን፡ ጥርዚ ናይ ሕሰም እውን ዝዳረጎ
ኣይኰነን። ብዘይካ መስዋእቲን ተደጋጋሚ
መውጋእቲን፡ ጽምኢ፡ ጥሜት፡ ዕርቃን፡
ዋሕዲ፡ ስእነት ድቃስ. . . ደረት የብሉን።
ደቂ-ኣንስትዮ ተጋደልቲ፡ ነቲ ንቡር
ባህርያዊ ጸገመን ዝኸውን ማይ ከይረኸባ፡
ንሰሙናትን ኣዋርሕን ባሩድ ክዕጠና፡
ተጋዳላይ - ኣብ ርእሲ ዋሕዱ፡ ውጉኣት
ከውጽእ ብጽንፊ ዓቕሙ ሃለኽለኽ ክብል፡
ሰራዊት ጸላኢ ናብ ዝጸዓቐሉ ቦታ የማን
ጸጋም ክጓየ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ እዋን
ዝወደቑ ብጾት ክ ቐ ብ ር ፡
ቀ ት ሪ ን

ቡምባታትን ሰፊሕ ቦታ ዝሽፍን ርሳሳትን
እናኸዓዋ፡ መሬት ሓዊ እናተፍአት፡
ኣኻውሕ ናብ ስኩጆ እናተቐየሩ፡ ቈጣቑጢ
ካብ ሱሮም ተጎልጒሎም ኣብ ህዋ
እናንሳፈፉ፡ ተመን መኣትዎኡ ጠፊኡዎ
እናተዓዃለለ፡ ድሃይ ኣዕዋፍ ፈጺሙ ኣብ
ዝሃጠመሉ፡ ተጋዳላይ ኣብኡ ነይሩ። ክሳብ
መወዳእታ ይረባረብ። ስጋ ብጻዩ ከም
ዶ ሮ ና
ኣብ ህዋ እናተበተነ፡ ምስ
መስርዑ
ጸኒሑ

ለይቲን ኣዒንቱ ከይከደነ ጸላኢኡ ከቋምት.
. . ሰብ ምዃኑ ምስ ዘኽሕዱ ብድሆታት
ሕጊግ እናበለ ይገጥም። ብሓቂ፡ ምርብራብ
ክፉእ ገጽ ናይ ውግእ! ብፍላይ ድማ፡ ከም
ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ዝኣመሰለ ገጂፍ
ሓይሊ።
እታ “ጎሮሮና” ዝበሉዋ ከተማ ምጽዋዕ
ሓራ ምስ ኰነት፡ ማዕረ ሕርቃኖም
ብነድሪን ብዝሒን ውግእ ከፊቶም።
ምጽዋዕ ኣብ ኢድ ተጋደልቲ ምእታዋ፡
መሪርን ነዊሕን ምርብራብ ንኽስዕብ ከም
ዝድርኽ ከኣ ፍሉጥ ነበረ። ስርዓት ደርግ፡
ልዕሊ ዝዀነ ይኹን እዋን፡ ናብ ስዕረት
ገጹ ከም ዝቐረበ ግዲ ተሰዊጡዎ፡ ናይ
ሞትን ሕየትን ፈተነ ንምግባር፡ ካብ ጽባሕ
ስርሒት ፈንቅል ኣትሒዙ፡ ደርማስ ሓይሊ
ኣሰሊፉ’ዩ ወፊሩ። ስፍሪ-ኣልቦ ሰራዊትን
ኣጽዋርን ናብ ግንባር ጊንዳዕ ፈሲሱ። ኩሉ
ናይ ፕሮፓጋንዳ መናፍሕ፡ ናብ ባጽዕን
ቀይሕ ባሕሪን ዘይሩ። ካብ ደንጎሎ ክሳብ
ጋሕቴላይ ሓራ ዝገበረ ሰራዊት ህዝባዊ
ግንባር፡ ኣብ’ቲ ስርሒት ዝኸሰሮ ዓቕሚ
ከይተከአ ከሎ፡ ብብዝሒ ሰራዊትን ኣጽዋርን
ክህረም ተወጢኑ። ድፋዓት ግንባር ጊንዳዕ፡
ጋሕያት፡ ዓዲሮሶ፡ ኩቤ፡ ጸላም፡ ሩባ ማይ
ኣድከሞም. . . ዳርጋ ነብሲ ወከፍ ሜትሮ
ዝሽፍን ከበድቲ ኣጽዋር ፈሲሱዎም።
ክፍላተ-ሰራዊት ወታሃደራዊ ስርዓት
ደርግ፡ ብዘይዕረፍቲ እናተበራረያ ጽዑቕ
መጥቃዕቲ ፈንየን። ተጋደልቲ ህዝባዊ
ግንባር፡ ኣብ’ቲ መኸወሊ’ኳ ዘይተሰርሖ
ሓድሽ ግንባር፡ ንኣይሂ ተተኮስቲ፡ ብጥርዚ
ጽንዓት ኣብ ዝባኖም እናጽሓዩ ተረባሪቦም።
መውጋእቲን መስዋእቲን ዕለታዊ ክስተት
ኰይኑ። ውጉኣት፡ ገና ከይሓወዩ ናብ
ኣሃዱታቶም ተጓየዩ። ተጋደልቲ፡ በቲ
ሓደ፡ ምስ ዋሕዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ
ከቢድ ጥምጥም እናገበሩ፡ በቲ ሓደ ኸኣ፡
መስዋእቲ እናኸፈሉ መከላኸሊ ክሰርሑ፡
ለይትን ቀትሪን ብዘይዕረፍቲ ሃሊኾም።
ምርብራብ መመሊሱ ተሪሩ። ተጋዳላይ፡
ነቲ ዝተቘጻጸሮ ትሕዝቶ ኣሕሊፉ ንጸላእቱ
ንኸይህብ፡ ክረግጽዎ እናተሃንደዱ፡ ካብ
መከላኸሊ መስመሩ ነቕ ከይበለ መኪቱ።
ኣብ ዝዓረደሉ መሬት ተሰዊኡ። ነፈርቲ
ኲናት፡ ዓይኒ ማይ ፍሒሩ ዘፈልፍል

በይኑ እናተረፈ፡ ኣብ ሓይሊ ጸኒሑ መስርዕ እናተረፈ፡ ጸላኢኡ - ናብ ዕርዱ
እናተወተፈ፡ ክሳብ ሞት ጸኒዑ!!!
ምርብራብ ግንባር ጊንዳዕ፡ ካብ ኣንፊ
ናጽነት ምምላስን ዘይምምላስን ዝውስን
ከም ዝኸውን ዝተገንዘበ ስርዓት ደርግ፡
ውጥናቱን ሕልምታቱን ንኽመልእ
ሎሚ-ጽባሕ ንኽብል እውን ግዜ
ኣይነበሮን። ዝኸሰረ ይኽሰር፡ ብቕልጡፍ
ባጽዕ ኣብ ኢዱ ንኸእቱ ተጓይዩ። ብኡ
መጠን፡ ዓቕሙ ነጊፉ ተወስ ምባል ክሳብ
ዝስእን፡ ካብ ምክርኻር ከም ዘየቋርጽ
ግሁድ ስለ ዝነበረ፡ ተጋደልቲ፡ ነቲ ነዊሕ
ናይ ምርብራብ ውግእ፡ ብናይ ነዊሕ
እዋን ጽንዓት ክገጥምዎ ነበሮም። ወዲ
ሰብ ዘይጸሮ ከቢድ ናብራ፡ ብጽንዓት
ነቢሮሞ። ኣብ ዐዕለቱ እናጎደሉ፡ ኣብ
ዐዕለቱ ብጽንዓት እናደልደሉ፡ ንዋሕዶም
ብጽንዓትን ተወፋይነትን እናመልኡ፡ ነቲ
ሕሱም ናብራ ብተስፋ ናጽነት እናበለሉ፡
ንመስዋእቲ በጃ ህዝቢ ምዃኑ እናኣመኑ፡
ካልእ ንኽነብር ክንነብር ከይበሉ. . . ነቲ
ንሓንቲ ሰዓት እፎይ ዘይበሃሎ ኣዋርሕ፡
ካብ ሰብ ምዃን ወጺኦም ሓሊፎም። ልዕሊ
ዓቕሚ ሰብ ተመጢጦም ክኢሎሞ። ሳላ
ጽኑዕ እምነቶም፡ ሳላ ሂወት ኣስዲዑዎም
ሸተት ዘይምባሎም፡ ሳላ ንመስዋእቲን
ስቓይን ብትብዓት ምቕባሎም፡ ተረባሪቦም
- ኣረብሪቦም። ትንፋሳት ቀቢሮም፡ ምድሪ
ኣትሪፎም።
ደርማስ ሓይሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ
ተጸንቂቑ፡ ናይ ዓቕሊ ጽበት ፈተነ ክገብር
ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በጺሑ። ናብ ባጽዕ
ናይ ምቕጻል ውጥን ግዜኡ ሓሊፉስ፡
ተጋደልቲ ናብ ኣስመራ ንኸይቅጽሉ ኣብ
ስግኣት ኣትዩ። ሳላ ጽንዓት ኣብ ምርብራብ።
ግንባር ጊንዳዕ ጸጥ ምስ በለ፡ ንተጋደልቲ
ተዛማዲ እፎይታ ኰይኑ። ንሰራዊት ደርግ
ግን፡ ዘይቅዱው ጸጥታ ነበረ። ብመጠን
ኣልቦ ሰራዊትን ኣጽዋርን ዘይሰዓር ሓይሊ፡
ካልእ ቅያ ክሰርሕ ብቕዓት ከም ዘለዎ
ኣጸቢቑ ምስ ተረደኦም፡ ነብሶም ኣብ
ምሕላው እውን ምትእምማን ሰኣኑ። ብኡ
ኣቢሉ ምርብራብ ግንባር ጊንዳዕ ኣብቀዐ።
ህዝባዊ ሰራዊት ከኣ፡ ከይረብረበ ናብ ደቡብ
ገጹ ኣቋመተ።

