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መልእኽተ
ውራይና
ንቕድሚት ክንዲድላይካ ክትስጉም ከም ህዝቢ ኮነ ከም
ውልቀ ሕሉፍ ድሕረ ባይታ ምፍላጡን ኣብ ግምት ምእታውን
ግድን እዩ። ሕሉፍ ተሞኩሮ ተፈቲሹ ብኣውንታን ብኣሉታን
ተንተርቲሩ ካብ ክልቲኡ ጎኒ ትመሃረሉ። ከም ህዝቢ ሕሉፍ
ታሪኽካ ዘኹርዕ እንትኾን ትዕድልቲ እዩ። ህዝቢ ትግራይ
በቢመድረኹ ኣይኮነን ንዓና ንኻሊእ ለባም እውን ዘሕብን
ስራሕቲ እንዳስርሐ ዝመፀ ምዃኑ ንሕና ዕድለኛታት ኢና።
እቲ ንዘበናት በቢ ትውልዱ እናተፈፀመ ዝመፀ ከም ምንጪ
ኩርዓትና (source of pride) ክንጥቀመሉ እንኽእል
ብተግባር እውን ዓበይቲ ኣሕዋትና ዝተጠቐምሉ ገዲፍካ
ትማሊ ዓበይቲ ኣሕዋትና ኣብቲ እዋን ንዝነበረ ኩለ መዳይ
ወፅዓ ንምፍታሕ ዝኸድዎ ስራሕ ሐዚ ኣብ ዘሎ መድረኽ
ንዝህሉ ገለ ፀገማት ንምፍታሽን መፍትሒ ንምንዳይን ከም
ተሞኩሮን ንቐፃሊ ድማ ከም ምንጪ ኩርዓትን ካብቲ ከምኡ
ዝመሰለ ኣንፀባራቒ ዓወት እናተበገስና ተደማራይ ዝኾነ
ህንፀት ዓድና ክነሰጉም ኣዕርዪ ኣገዳሺ ረብሓ ዘለዎ እዩ።
ካብ ርኡይ ብሄራዊ ወፅዓን ደርባዊ መፅቀጥቲን ብውሕዱ
ንምንጋፍ ኢሎም ገለ መንኣሰይ ትግራይ እቲ ብረታዊ
ቃልሲ ምስ ጀመርዎ፤ እቲ ጉዕዞ ቃልሲ ብቢ መድረኹ
ዘጋጥሞ ፈተናታት ብብልሓት እንዳሰገረ ኣብ ብቐሊሉ
ክኹለፍ ዘይክእለሉ ብርኪ ምስ በፅሐ ካብ ስቕ ኢልካ ኣብ
ዓውደ ውግኣት ዝገርም ዓወታት እናመዝገብካ ጅግንነትካ
ምቑፃር ሰጊሩ ናብ ብሓፂር ግዘ ንፀላኢ መሊእኻ ስዒርካ ንቲ
ውፁዕ ህዝብኻ ካብቲ ወፅዓ ምንጋፍ ዘኽእል ኣተሓሳስባን
ተግባርን እንትሰጋገር ዝነበረ መድረኻዊ ፍተናታት
ብኸመይ መንገዲ፣ በየናይ መፅናዕቲ፣ በየናይ ኣተገባብራ …
ከም ዝተኸየደ ዝትንትን ፅሑፍ ካብ ብኣካል ንቲ መድረክ
ብመፅናዕቲ ኣብ ምፍታሕ ዝነበሩን ብመሪሕነት ዘተግበሩን
ቀዳማይ ኢድ መረዳእታ ኣብዚ ፍሉይ ሕታም ሒዝና ኣለና።
ብቐንዱ ሓደ ናይ ሕብረተሰብ ፀገም ከመይ ተለልዮ፣
መፍትሒ ኸ ከመይ ተናዲ ዝብል ኣብዚ ፅሑፍ እንረክቦ
ቁምነገር እዩ። ናብ ናይ ባዕልና ጭቡጥን ህልውን ነገር
ከመይ ነተኣሳስሮ ድማ ንዓና ይምልከት። መፂሄት ውራይና
አገዳስነት ኣብ ሞንጎ ትውልዲታት ክህልው ዝግበኦ ዉርርስ
ተሞክሮ፣ፍልጠትን ታሪኽን እትርዳእ መፅሄት እያ እንብል፤
ካብቲ ዘለናዮ ተደማራይ ብዝኾነ ክንዘለል ከም መንጠሪ
ዝጠቅም ፅቡቅ ጉዝጓዝ ከም ዘለና ስለ ንርዳእ እዩ። ግድን
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ፀገማት ንምፍታሕ ዘይኮነስ ኣብ መንገዲ ዓወታት ኮይንካ
እውን ከመይ ዝበለ ዝላ እንዳመዝገብካ ምኻድ ከም ዝከኣል
ካብ ተግባራዊ ተሞኩሮ ከምህሩና ዝክእሉ ወለዲን ዓበይቲ
ኣሕዋትን ከምዘለው ብምእማን እዩ። በዚ መሰረት እዚ እዉን
እዩ አብዛ ሕታም እዚአን አብ ዝሐለፋ ሕታማታትናን ስብ
ብዙሕ ተሞክሮን ልምድን ዝኾኑ ዓበይቲ ተጋሩ እነቕርብ ዘለና።
እዚ ፅሑፍ እዚ ዘለኻዮ መድረክ ገምጊምካ ከመይ ቀልጢፍካ
ካብኡ ተደማራይ ዓቅሚ ፈጢርካ ናብቲ ዝቅፅል ትኸይድ
ዝብል ንባህርያዊ ሕብረተሰባዊ ግስጋሰ ብቲ ቅኑዕን ክኸዶ
ዝግባእን ንምምራሕ ዘየማትእ ተሞኩሮ እትህብ እያ።
አብ ዙርያ ታሪኽ ክነተኩር እንተለና አብ ዝሓለፈ ነገር
ተሰፊና ንክንነብር እንተይኮነስ ንቕድሚት ንዝንገብሮ
ግስጋሰ ይጠቅም እዩ ብዝብል አረዳድአ እዩ። መንኣሰይ
ካብ ዓብይቲ ጀጋኑ ተሞክሮን ፍልጠትን ዘለዎም ወለድና
ክንመሃር ድማ ንጀጋኑና ብዝለዓለ ተበግሶ ተሳትፍ ውራይና።
ካብቶም ኮኾባት ጀጋኑና ሓደ ዝኾነ ጀ. ፃድቃን ሎሚ
ኣቕሪቡልና ዘሎ ፅሑፍ ብዋናነት ኣብቲ ኣብ ሓደ መድረኽ፤
ንሱ እውን ካብ ተራ ተጋዳላይ ክሳብ እቲ ዝለዓለ ፀፍሒ
መሪሕነት ኮይኑ ዝተሳተፈሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ ብረታዊ
ተጋድሎ እዩ ዘካፍለና ዘሎ። እዛ ፅሕፍቲ ድማ ከም
መጀመርታ ኮይና (ግድን እውን እቲ ዝሰርሖን ዝተሳተፈሉን
ታሪክ ንቀደም ምክፋሉ ኣገዳሺ ስለ ዝኾነ) ንቕድሚት ግን
ብቐፃልነት ዘለዎ ተሞኩሮ መሰረት ገይሩ ኣብቲ ዝኒሀናሉ
መድረኽ ዘሎዎ ግንዛበን ርዲኢትን ከም ዘካፍለና እሞ
ንረብሓ ህዝቢ ኣብ ምውዓል ከም ዝሕግዝ ተስፋና
እዩ። ንሎሚ ንቲ ዘቕረበልና ኣዙይ ፅምቆት ዘለዎ ፅሐፉ
እናመስገና ንኩሉኹም ብፅሞና ክተንብቡ ንዕድም ናብ
ኩነታተኩምን ህልው ኩነታትን እንዳላገብኩም ረኣይዎ።
መንኣሰይ ድማ ካብዚ እንዳተበገስና ንህዝብና ኩሉሻዕ ዋላ
ኣብ ፅቡቅ መንገዲ ይሃሉ፤ እዚ ዘለናዮ መድረኽ እንታይ
እዩ ዝመስል ዝብል መደምደምታ ንምሃብ መፅናዕትን
ዝግባእ ኣስተብህሎን ግድን ከይኑ (ኣይኮነን ሐዚ ብዙሕ
ምንፅርፃራት ኣብዘሉሉ ግዘ) ካብቲ ዘለዎ ናብ ዝሓሸ ክሰጋገር
ግድን ስለ ዝኾነ ብስፍሓት ተሞኩሮ ኣብ ምቕሳምን ናይ
ባዕልና ሓዱሽ ኣተሓሳስባ ኣብ ምምፃእን ክንነጥፍ ይግባእ።
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ዘናስሕ፡
አይሰራሕናን!!
ብፃድቃን ገ/ትንሳኤ (ሌ/ጀነራል)

መእተዊ
ኣብ ታሪክ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ
(ብህወሓት ዝተመርሐ)1 ክፅብፀቡን
ክኽተቡን ዝግብኦም፣ ህዝቢ ትግራይ
ክሕበነሎም፣ ንቐፃላይ ወለዶ’ውን ናይ
መንነቱ መግለፂን ንመፃኢ ስርሑ ኣንፈት
መትሓዚ ክኾኑ ዝክእሉ ብዙሓት
ፍፃሜታት እኳ እንተሃለዉ፤ ኣነ ኣብዚ
ፅሑፍ እዙይ ብዛዕባ ምስ ምስረታ
ማሌሊት (ማርክስ ሌኒናዊ ሊግ ትግራይ)
እዚ ፍፃመ ምስ ዘስዓቦም መሰረታዊ
ለውጥታትን ተተሓሒዞም ኣብ ዝለዓሉ
ጉዳያት ክፅሕፍ መሪፀ ኣለኹ፡፡ ብዛዕባ
እዙይ ንምፅሓፍ ዘምረፀኒ ዋና ምኽንያት
ብህወሓት እናተመርሐ ይካየድ ንዝነበረ
ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዓወቱ
ንምብፃሕ ግድን ምዃኑ ብጭቡጥ
ዝለወጠ ፍፃመ ስለዝኾነ እዩ፡፡ ናይዚ
ለውጢ እዙይ ሩኡይን ግሉፅን መግለፂ
ኣብቲ ወታደራዊ ስራሕትና ዝተርኣየ
ለውጢ እዩ፡፡ እቲ ለውጢ ግን ኣብዙይ
ጥራሕ ዝተሓፀረ ኣይነበረን፡፡ ካብቲ ኣብ
ወታደራዊ ስራሓትና ዝመፀ ለውጢ
ብዘይንእስ እኳዳኣ ዝዓዘዘ
ኣብቲ
ጠቅላላ ፖለቲካዊ ስራሓትና ዝመፀ
ለውጢ እዩ፡፡ ናይቶም ጎሊሆም ክረኣዩ
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ዝጀመሩ ወታደራዊ ዓወታት ፍልፍሎም እቲ
ኣብ ፖለቲካዊ ኣርኣእያናን ኣሰራርሓናን ዝመፀ
ለውጢ እዩ፡፡ እዙ ክልቲኡ ብድምር ድማ ነቲ
ካብ ከባቢ 1980 ክሳብ 1983 ዓ.ም ዝተፈፀመ
መስተንክራዊ ዓወታት መሰረት ኾይኑ ኢለ
ስለዝኣምን እዩ።
እቲ ኩነታት ከምዙይ እናሃለወ ግን ውሑዳት
ናይቲ ለውጢ መሰረታውነት ከይጎልህ
ዝደልዩ፤ ካብኡ ንላዕሊ ድማ ኣብቲ ውድብ
ዘይነበረስ ይትረፍ ኣብቲ ውድብ ብኣመራርሓ
ደረጃ ብዝነበሩ ሰባት ‘ውን2 ናይ ማሌሊት
ምምስራትን ድሕሪኡ ዝተመዝገቡ ዕውታት
ፍፃሜታትን፤ ብፍላይ እቶም ወታደራዊ
ፍፃሜታት ኮነ ኢልካ ተሰሪሒሎም ዝመፁ
ዘይኮነስ መጠነኛ ናይ መደባት ምትዕርራይ
ዘምፀኦዎም ኣጋጣሚታት ተገይሩ ስለዝግለፅ፤
ካብዙይ ሓሊፉ ድማ ናይ ማሌሊት ምፍጣር
ዝተወሰነ ጉጅለ ናብ ስልጣን ንምምፃእ
ዝተገበረ ውዲት ተገይሩ ስለዝትርጎም፤
እዙይ ኣረኣእያ እዙይ ብታሪኻዊ ክውንነትን
መረዳእታን ዘይተደገፈ ተራ ኣሉታዊ
ፕሮፖጋንዳ ንምስፍሕፋሕ ተባሂሉ ዝግበር
እዩ ኢለ ስለዝኣምን ‘ውን እዩ፡፡
ማሌሊት ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ
ሓደ ምዕራፍ ምስ በፅሐ፤ ነቲ ቃልሲ ናብ
ዝለዓለ ደረጃ ውደባ ንምስግጋርን ንቲ ሻቡ
ዝላዓል ዝነበረ መልሲ ዘድልዮ ዝተሓላለኸ
ኩነታት ንምፍታሕን ተባሂሉ ናይ ህወሓት
ተጋዳላይ ብዝርዝር እናተማያየጠሉ (ካልኣይ
ውድባዊ ጉባኤ፡ ደሓር እውን ኣብ ዝግበሩ
ዝነበሩ ናይ ማእከላይ ኮሚቴ ኣኸባታትን
ውሳነታትን) ካብ ውሽጡ ዝፈጠሮ ውድብ
እዩ። ንቶም ናይ ቃልስና ምዕባለ ዝፈጠሮም
ዝተሓላለኹ ብድሆታት (challenges) ድማ
ብንፁር ፅንዓትን ካብዙይ ዝብገስ ተግባራዊ
ምንቅስቓስን ፈቲሕዎም እዩ። ማሌሊት
ንዝተወሰነ ጉጅለ ካብ ስልጣን ኣውሪድካ
ካሊእ ጉጅለ ናብ ስልጣን ንምድያብ ናይ

ዝተገበረ ውዲት ውፅኢት ኣይኮነን።
ኣነ ኣብዚ እዋን ብዛዕባ ምስረታ ማሌሊትን ምስኡ ተተሓሒዞም ዝመፁ ዓወታትን ክፅሕፍ
ምምራፀይ፤ ብሓደ ወገን ካብ መጀመሪያ ካብቲ ምስረታ ማሌሊት ጀሚሩ ኣብቶም ዝተገበሩ
ዝርዝር ፅንዓታት ብፍላይ ኣብቶም ወታደራዊ መፅናዕቲታት፣ ደሓር እውን እዚ መፅናዕቲ
መሰረት ጌርካ ኣብ ዝተገበሩ ወታደራዊ ፍፃመታት ካብቶም ቀንዲ ተዋሳእቲ ሓደ ስለዝነበርኩ፤
ስለዚ እቲ ጉዳይ ዝፈልጦ፣ ዝተሳተፍኩሉ፣ መርሓይን ፈፃማይን ኣፈፃማይን ኮይነ ዝሓለፍኩሉ
መስርሕ ብምዃኑ እዩ፡፡ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ምስ ብፆተይ ኾይነ ዝፈፀምኩዎ ታሪኽ ብህይወት
እናሃለና ንዝተፈላለየ ዕላማ ክታሞም ይርእይ ስለዘለኹ እቲ ኣነ ዝፈልጦ ክስተኻኸልን ተመዝጊቡ
ክፀንሕን ስለዝደለኹ እዩ፡፡
ምስዚ ጎኒ ንጎኒ ድማ ጅግንነት ተጋዳላይ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ካብ ሰናይ ጓሓቱ ጀሚሩ
(እቲ ቃልሲ ክጅመር ከሎ) ተፈልዩና ዘይፈልጥ ናይ ተጋዳላይ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን
መለለይ ባህርይ እዩ ነይሩ ክበሃል እንተተኸኣለኳ፤ ድሕሪ ምስረታ ማሌሊት ድማ እዚ መሰረታዊ
ባህርይኡ በብደረጅኡ ይወሃብ ብዝነበረ ብቁዕ ኣመራርሓ ብዝበለፀ ጎልቢቱ ዝተርኣየሉ ኩነታት
እዩ ነይሩ፡፡ እዙይ ብህወሓት/ማሌሊት ዝምራሕ ዝነበረ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ዘርኣዮ
መስተንክራዊ ስርሒታትን መግለፂ ዘይርከቦ ጅግንነትን፣ በብደረጅኡ ዝነበረ ብቁዕ ኣመራርሓን
ብዝተወሰነ ደረጃውን እንተኾነ ክግለፅ ስለዘለዎን ‘ውን እዩ፡፡
እዚ ፅሑፍ ነቲ ኣብ ውሽጢ ውድብ ህወሓት ንማሌሊት ምፍጣር ግድን ዝገበረ ኩነታት ንምርዳእ
ምእንታን ክጥቀም ቅድሚ ምስረታ ማሌሊት ዝነበረ ኩነታት ብፍላይ ወታደራዊ ኩነታትና
ብምግላፅ ክጅምር እዩ፡፡ ነዚ ክፋል እዙይ ኣብ ክልተ ከፊለ ሪአዮ ኣለኹ። ካብ ምስረታ ህወሓት
ክሳብ ካልኣይ ጉባኤ ዝነበረ ኩነታት ከም ቀዳማይ ምዕራፍ፤ ካብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ክሳብ
ምስረታ ማሌሊት ዝነበረ ድማ ከም ካልኣይ ምዕራፍ። ምኽንያቱ’ውን ክልቲኦም ክፋላት ነናይ
ባዕሎም ባህሪ ስለ ዝነበሮም። እቲ ካልኣይ ክፍል ድማ ኣብ ሰለስተ ምዕራፋት ከፊለ ክርኦ እየ።
ቀዳማይ ምዕራፍ ድሕሪ ምስረታ ማሌሊት ሻቡ ንሻቡ መፃንሒ ኢልና ዝተገበረ ብመሰረቱ
ናይ ዳግመ ውደባ ተባሂሎም ክፅውዑ ዝኽእሉ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ዝምልከት ዝገልፅ እዩ።
እቲ ካልኣይ ምዕራፍ ናይቲ ንኣስታት ሰለስተ ዓመታት ኣቢሉ ዝተገበረ መሰረታዊ መፅናዕቲ
ከመይ ኣቲናዮ? እንታይ ዓይነት ስራሕ ተሰሪሑ? ኣብ ምንታይ ዓይነት መደምደምታ ተበፂሑ?
ዝገልፅ አዩ። እቲ ሳልሳይ ምዕራፍ ድማ በቲ ዝተገበረ መሰረታዊ መፅናዕቲ መሪሕነት ዝተፈፀሙ
ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝተገበሩ ተቐፃፃላይ ወፍርታት ንትግራይ ብምሉኡ ናፃ ዘውፃእናሎም
ወታደራዊ ስርሒታት ዝምልከት ይኸውን።

1ታሪኽ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ፤ ማለት ካብ ንባዕዳዊ ወራራት ምክልካል ጀሚሩ ስርዓት ብምቅዋምን ንምልዋጥን ብርክት ዝበሉ ተጋድሎታት
ስለ ዘካየዶ’ሞ ሐዚ ኣነ ዝፅሕፈሉ ዘለኹ ግን ብዛዕባ እቲ ብህወሓት ዝተመርሐ ተጋድሎ ስለ ዝኾነ እዩ።
2ገብሩ ኣስራት፡ “ሉዓላዊነትና ዴሞክራሲ በኢትዮጵያ”- ገፅ 134 “መለስ ብየ ሳየው ብኣስተሳሰብ ዙርያ መጣ የተባለው ለውጥ መስመ ተመደብ ትግልና የማሌሊት
መስመር ብልጣብልጥነትና ኣፋኝነትን ያነገሰ እውነተኛ ታጋዮችን ያሸማቀቀ ነበር”፤ ገፅ 143 “ማሌሊት በርእየተ ዓለማዊ የበላይነቱ ሳይሆን መሹም ሽር ያስመዘገበው ድል
ሰምሮ ተጨባጭ ሁነታዎችን በማገናዘብ ሰራዊቱ ዳግም እንዲደራጅ ማድረጉ ነው”
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2. ቅድሚ ምስረታ
ማሌሊት ዝነበረ
ኩነታት ገድልና
2.1. ካብ ምስረታ ህወሓትክሳብ ካልኣይ ጉባኤ
ምምስራት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን
ነቲ ብዝተፈላለየ መልክዕ ብገፊሑ ዝርኣይ
ዝነበረ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተጋድሎ
ምምራሕን እቲ ከቢድ ጭቆናን ድሕረትን
ንምልዋጥ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዝነበረ
ወድዓዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝተፈጠረ
ተርእዮ እዩ፡፡ ብህወሓት ዝምራሕ ዝነበረ
ናይ ህዝቢ ትግራይ ተጋድሎ መሰረታዊ
መበገሲኡ ከይለቐቐ ዕላምኡ ኣዓዊቱ እዩ፡
፡ ሃገርና ኢትዮጵያ ኣብ ዓድና ካብ ዝነበረ
ፋሽስታውን ግፍዐኛን ስርዓት ደርግ ተናጊፉ፤
ብመሰረታዊ ባህርይኡ ዲሞክራሲያዊ ክበሃል
ዝክእል ፖለቲካዊ ስርዓትን፣ ንኢኮኖሚያዊ
ዕብየትን፣ ማህበራዊ ምዕባለን መንፀፍ ዘንፅፍ
ስርዓት ተመስሪቱ እዩ፡፡ እዙይ ንምምፃእ እዩ
እቲ ቃልሲ ተጀሚሩ፡፡ ኣብ መወዳእታውን
መሰረታዊ ዕላምኡ ኣዓዊቱ እዩ፡፡
እዚ ዓወት እዙይ ብቀሊሉ ዝተረኸበ
ኣይኮነን፡፡ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ደቂ ህዝቢ
(ተጋዳላይ ምልሻ፣ ካድረ፣ ውሽጣዊ ስርዒት፣
ናይ ባይቶ መራሒ፣ ገባር፣ ናይ ከተማን
ገጠርን ነባሪ) ተሰዊኦምሉ፣ ብዙሕ ስድራ
ናብርኡ ተመዛቢሉ፣ ዓድታት ብነፈርቲን
መዳፍዕን ተባሪዐን፣ እንታይ’ሞ ዘይተገበረ
ግፍዒ ኣሎ? እዙይ ኩሉ ተሓሊፉ እዩ፡፡ ኣብ
ውሽጢ እቲ ውድብውን ነቲ ናይ ህዝቢ
ቃልሲ ንምምራሕ፤ ኣብ ከተማ ኾይንካ ካብ
ዝግበር ናይ መጀመርታ ምውዳብ ጀሚሩ
ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ብዓወት ዝእቶ ናይ
ምውዳብ፣ ኣንፈት ንምንፃር፣ ናይ ኣረኣእያን
ተግባርን ሓድነት ንምፍጣር፣ ሓይሊ
ንምእካብን ንምጉልባትን፣ ብዙሓት ከበድቲ

ፃዕርታት ተኻይዶም እዮም፡፡ ምስዚ ጎኒ ንጎኒ
ምስ ፀላእቲ ተዋጊኢኻ ስዒርኻ ንምውፃእ፣
ምስ ፈተውቲ ዝበለፀ ርክብ ንምድልዳል
(ሃገራት ይኹና ፖለቲካዊ ዉዱባት) ብዙሕ
ፃዕሪ ተገይሩ እዩ፡፡ እዚኣቶም ኩሎም ድማ
ብመሰረቱ ናይቲ ቃልሲ መሰረታዊ ረብሓ
ብረጋግፅ መንገዲ ስለዝተመርሑ እዩ ናብ
ዓወት ተበፂሑ፡፡ ጉድለታት ኣይነበሩን ማለት
ኣይኮነን፡፡ እንኳንዶ ኣብ ናይ ህዝቢ ተጋድሎ
ብዕጥቃዊ ቃልሲ ምምራሕ ዝመሰለ ብጣዕሚ
ዝተሓላለኸ ማህበራዊ ምንቅስቃስ ኣይኮነን
ኣብ ንኡሽተይ ብዙሕ ዘይተሓላለኸ ናይ ሓፂር
ጊዜ ምንቅስቃስ እውን ጉድለት ይህሉ እዩ፡፡
እቲ ዋና መዐቀኒ ብመሰረቱ እቶም ጉድለታት
ናይ ህዝብን ሃገርን ረብሓ ኣሕሊፍካ ብምሃብን
ኣብዚኣቶም
ብምውጋይን
ዝተፈፀመ
ጉድለታት ዘይምህላዎም እዩ። እቶም
ጉድለታት እቲ ቓልሲ ንምዕዋት ተባሂሉ ኣብ
ዝግበር ምንቅስቓስ ዝተፈፀሙ ጉድለታት
ምዃኖም እዩ። ትኽክል ኣብ ዝኾነ ኣንፈት
ኮይንካ ዝተፈፀሙ ጉድለታት እዮም፡፡ ኣብዚ
ናይ ሐዚ ፅሑፍ ብዛዕባ እቶም ጉድለታት
ኣየልዕልን። ብመንፅር እቲ ዝተሓለፈ
ሕልኽላኽን ዝተሓፈሰ ዓወት ክረአዩ ከለው

ብትሑት ደረጃ ዝርኣዩ ስለዝኾኑ።
ህወሓት ተፈጢሩ ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ምስ
ጀመረ ኣብቶም ናይ መጀመርታ ዓመታት
ክሳብ ቀዳማይ ጉባኤ ክበሃል ይኽእል፤
ናይ ህልውናኻ ምርግጋፅ እዋን እዩ ነይሩ፡፡
ዓጢቖም ናብ በረኻ ዝወፁ ተጋደልቲ ቁፅሪ
ውሑድ ነይሩ፤ እቲ ናይ ገጠር ይኹን ናይ
ከተማ ህዝቢ ምንም እኳ ናይ ደርግ ስርዓት
የውርደሉ ካብ ዝነበረ ግፍዕን ጭቆናን ክናገፍ
ዝደሊ እንተነበረ፣ በዚ ሓዱሽ ዝጅመር
ዝነበረ ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ናብ ዓወት ዝበፅሕ
ምኻኑ ግን ምትእምማን ኣይነበሮን፡፡ ኣብ
ልዕሊኡ እተን ሓራ ክነውፅኣካ ኢና ዝበለ
ዝተዓጠቀ እሞ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀሳ
ውድባት ብዙሓት ነይረን (ግገሓት፣ ኢዲዩ፣
ጠራናፊት፣ ኢህአፓ) ኣብ ሞንጎአን’ውን ሰነያ
ኣይነበረንን። እዙይ ነቲ ክቃለስ ዝደልይ ህዝቢ
ሰንፈላል ይገብሮን ይከፋፍሎን ነይሩ፡፡ ፅንሕ
ኢሉ ድማ ውግእ ኣብ መንጎኦን ተኻይዱ፣
ህወሓት ምስ ኩለን ውድባት ተዋጊኣ፡፡ እዙይ
ምስቲ ዋና ፀላኢ ደርግ ዝግበር ወግእ’ውን
እናቐፀለ ብኣውራ እኳ ብፍላይ ድሕሪ 1970
ዓ.ም ደርግ ናይ ምብራቕ ወፍሩ ምስ ዛዘመ
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ገፁ ንሰሜን መሊሱ ዘለውዎ ሓይልታት ናባና
(ናብ ህወሓት) ኢሎም ይኹን እግረ መንገዶም
ንኤርትራ ክሓልፉ እናበሉ ዘካይድዎ ዝነበረ
ዓበይቲ “ዘመቸታት” እውን እናተዋጋኣና ኣብ
ዝነበርናሉ እዋን እዩ፡፡
ብፍላይ ናይ ሃፀይ ሃይለስላሴ ሰበ ስልጣን
ዝነበሩ እሞ ቀሊል ዘይኮነ ዓለምለኻዊ ዝምድና
ዝነበሮም መራሕቲ ተኣኸኺቦም እቲ ኣረጊት
ስርዓት ንምምላስ ኢሎም ዝዋግኡ ዝነበሩ
ናይ ኢዲዩ ሓይሊታት ኣብ ልዕሌና ፈጢረሞ
ዝነበሩ ፀገም ቀሊል ኣይነበረን፡፡ ኣብ ሙሉእ
ትግራይን ሰሜንን ምዕራብን ጎንደርን ዝነበሩ
ሽፍቱን መሳፍንቲን ኣተኣኻኺቦም ካብ
መንግስቲ ሱዳንን ካልኦት ሃገራትን ዝወሃቦም
ዝነበረ ናይ ዕጥቂ ሓገዝ ሒዞምን ናይቶም
መሳፍንቲ ማህበራዊ ምትእስሳር ብምጥቃም
ኣብልዕሊ ህወሓት ገና ከይደልደለት ከላ
ፈጢሮሞዎ ዝነበሩ ፀገም ከቢድ ነይሩ።
ብዙሓት ካብቲ ድኻን ብዙሕ ዘይተማሃረን
ናይ ትግራይ ሕብረተሰብ ዝቦቆሉ በላሕቲ፣
ጀጋኑ ምሁራት መስዋእትነት ከፊሎም እዮም፡
፡ ካብ መፋርቕ 68 ዓ.ም ንስሑልን ሙሉጌታ
ካሕሳይን ብምስዋእ ብጠራናፊት ኮሚቴ
አቢሎም ካብ ዝጀመርዎ ውግእ ጀሚሩ
ክሳብ ለካቲት 71 ንኣስታት ሰለስተ ዓመታት
ዝኸውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታት ትግራይ
ብፍላይ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ትግራይ ዓበይቲ
ብዝሑን ክብሩን ዋጋ ዘኽፈሉና ውግኣት
ተኻይዶም እዮም። በዚ መስርሕ እውን
ህወሓት መለለይኣ ዝኾነ ፀረ መስፍንነት
ፖለቲካዊ ቅዋም ብከቢድ መስዋእትነት
ኣረጋጊፃ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎና ንምስላፍ
ዘኽአለ ትክክኛ ዝኾነ ፖለቲካዊ መስመር
ተኺላ እያ፡፡
ህወሓት ናብዚ ኣንፃር መስፍንነት ዝተገበረ
ኩናት ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ከይተፈለጠ ቀስ
ብቐስ ዝኣተዎ ኩናት ኣይኮነን። ድሕሪ
መስዋእቲ ስሑልን ሙሉጌታን መሳፍንቲ
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ኣንፃር ህወሓት ምልዓሎም ማእኸላይ ኮሚቴ
ህወሓት ከም ዋና ኣጀንድኡ ይመያየጠሉ
ይነብር ኢለ እግምት። በዚ መሰረት’ውን እዩ
ሓይልታት ካብ ካሊእ ናይ ትግራይ ቦታታት
ናብ ምዕራብ ትግራይ ክንከትት ዝተገበረ።
ብፍላይ ግን ኣብ ባሕቲ መስከረም 1969 ዓ.ም
ቅድሚ ውግእ ጨዓመስከበት ማእኸላይ
ኮሚቴ ህወሓት ምስ’ዞም ተወዲቦም
ንቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ከጥፍኡ ተላዒሎም
ዝነበሩ መሳፍንቲ ክህልወና ዝግባእ ዝምድና
ብዝምልከት ናብ ውግእ ዶ ንእቶ? ወይስ
ካሊእ መማረፂ ኣለዎ? ዝብል ሕቶ ኣልዒሎም
ተመያይጦም ወሲኖም ዝነበሩ ይመስለኒ። እዚ
መሰረት ብምግባር እቲ ጉዳይ ኩሉ ተጋዳላይ
ክኣምነሉን ክቕበሎን ዝተፈለየ ሓሳብ
እንተልዩ’ውን ንምስማዕ ኣነ ኣብ ዝነበርኩሉ
ከባቢ ሸራሮ (ኮሚሳር ጋንታ ሓይሊ 11 እየ
ነይረ) ግደይ ዘርኣፅዮንን ሙሴ ተኽለን
(መሪሕነት ህወሓት) መሪሕነት ጋንታታትን
ሓይልታትን ኣኼባ ገይሮም እቲ ዝነበረ
ኩነታት ይገልፁልና። ኢድዩ ተጠናኺሮም
(ኣብ ልዕሊ’ቲ ሓገዝ መንግስቲ ሱዳን ድጋፍ
ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ‘ውን ሒዞም)
መፂኦም ከም ዘለው፤ ቀሊል ዘይኮነ ዘመናዊ
ዕጥቂ’ውን ዓጢቖም ከም ዘለው ይገልፁልና።
ድሕሪ’ዙይ ምስ’ዞም ዝተወደቡ መሳፍንትን
ንሳቶም ዘዋፈርዎም ፍሉጣትን ግርጉራትን
ሸፋቱን ርክብና ከመይ ይኹን ይብሉና።
ኣብኡ ዝነበረ ተኣካባይ “እዚኣቶም መትከላዊ
ፀላእትና እዮም፣ ንሕና ኣንፃር መስፍንነት ኢና፣
ምስ’ዚኦም ዘሎ ጎንፂ ብኹናት እንተዘይኮይኑ
ብኻሊእ መንገዲ ኣይፍታሕን” ዝብል ቅዋም
ይወስድ። ድሕሪኡ ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ
ብናይ ጨዓመስከበት ውግእ ጀሚርና እቶም
ደሓር ዝሰዓቡ ኣስታት ሰለስተ ዓመታት
ዝቐፀሉ ብዙሓትን ከበድትን ውግኣት
ኣካይድና። ህወሓት ኣብዚ እዋን ትኽክለኛ
መርገፂ ወሲዱ ንቲ ኩነታት እውን መሰረታዊ
ጥቕሚ ህዝቢ ብዝሕሉ መንገዲ ፈቲሕዎ ኢለ
ይኣምን። እቲ ኩናት ግን ቀሊል ኣይነበረን።
ናይቲ ኩነታት ክብደት ከይተፈለጠ ዝተወሰነ

ውሳነ ግን ኣይኮነን። እዞም ውግኣት አዚኣቶም
አናተኻየዱ እነሃለዉ እቲ ዋና ፀላኢ ደርጊ’ውን
ኣይዓረፈን ካብ ዘመቻ ራዛ ጀሚሩ ክሳበ ብ70
ናብ ኤርትራ ክሓልፍ ዘካየዶ ከም ውሕጅ
ዝፈስስ ዝነበረ ወራር ኣብዚ እዋን እዙይ እዩ
ተኻየዱ። 3
ኣብ ሰነ 1970 ዓ.ም ደርጊ ብኣርባዕተ ኣንፈት
ዓበይቲ ሓይልታት (ግብረ ሓይልታት)
ኣዋፊሩ ዝነበረሉ እዋን እዩ ነይሩ። ሓደ ኣንፈት
ካብ ሴሮ ዕዳጋ ሮቡዕ ገርሁስርናይ ፆረና፤
ካልኣይ ኣንፈት ካብ ዓድዋ ራማ ዓዲዃላ
መንደፈራ፤ ሳልሳይ ኣንፈት ካብ እንዳስላሰ
ዓዲዳዕሮ ታሕታይ ኣድያቦ ባራንቱ፤ ራብዓይ
ኣንፈት ካብ ጎንደር ሑመራ ተሰነይ። ነዚ ኣብ
ምብራቕ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ኡጋዴን
ብዝረኸቦ ዓወትን ካብ ሩስያን ደገፍቲ ሩስያን
ብዝረኸቦ ሓገዝ ኣፅዋርን መማኸርትን ልቡ
ነፊሑ ዝነበረ ፀላኢ እሞ ከም መቋረፂ ዘይብሉ
ውሕጅ ዝፈስስ ዝነበረ ሓይሊ ምስ ገድሊታት
ኤርትራ ኮይና ዓበይቲ ኪሳራታት ኣብፂሕናሉ
ኢና። ድሕሪኡ’ውን እቲ ውሕጅ ምስ ሓለፈ
ንተን ኣብ ማእኸል ትግራይ ነቑጢለን
ዝነበራ ካምብታት ሓደ ብሓደ ብምጥቃዕ
ንኣብነት(እንዳባጉና፣ ማህበረ ዴጎ፣ ነበለት፣
ድብድቦ፣ ዓብዪ ዓዲ፣ ማይ ቅነጣል፣ ሃገረ
ሰላም፣ ዓዲ ዳዕሮ ወዘተ) ኣብ ልዕሊ ፀላኢ
ከቢድ ኪሳራ ኣብፂሕና ዓወታት ተጓናፂፍና
ኢና።
ጎኒ ንጎኒ ምስ ዚ ኢህኣፓ ውግእ ኣንፃር
ህወሓት ዝጀመረትሉ እዋን እዩ ነይሩ።
ህወሓት ተዳኺማ ኣላ ኢልካ ብምሕሳብ
ብሓደ ወገን ምስ ናይ ኢትዮጵያ መሳፍንቲ
እናተዋጋእና እነሃለና ብኻሊአ ወገን ከዓ
ኣንፃር ደርግ ዓበይቲ ግጥማት ኣብ እንገብረሉ
ዝነበረ እዋን እዩ። ኢህኣፓ ኣንፃርና
መጥቃዕቲ ዝጀመረ። ኣብ ድሮ ቀዳማይ ጉባኤ
(1971) ኣንፃር ኢዲዩን ኢህአፓ ብሓደ ግዜ
ክንዋጋእ ተገዲድና፤ ድሕሪ ቀዳማይ ጉባኤ

3ብዛዕባ እዚ ኩነታት ኣግፊሕኻ ንምርኣይ “political history of the Tigray peoples liberation front (1975¬¬-1991) –revolt, ideology,
and mobilization in Ethiopia by Aregawi berhe, (tsehay publishers and distributers -2009) p. 103-113
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ውራይና
ድማ ኢህአፓ ምስ ተሓኤ (ተጋድሎ ሓርነት
ኤርትራ) ብሓባር ብምኻን ኣብ ምዕራብ
ትግራይ (ከባቢ ታሕታይ ኣድያቦን ፀለምቲን)
ተዋጊእና ኢና፤ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ምስ
ኢድዩን ኢህአፓን ብምዃን ጥራሕ ዘይኮነ
በይናውን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ
ብፍላይ ምስ ኤርትራ ኣብዝዳቦ ቀፃላይ
ፀገማት ትፈጥረልና ነይራ፡፡
ኣብ ቀዳማይ ጉባኤ ዝተወሰነ “ሓፋሽ ይንቃሕ፣
ይወደብ ይተዓጠቅ” ዝብል ውሳኔና መሰረት
ብምግባር ገፊሕ ፖለቲካውን ማህበራውን
ኢከኖሚያውን ስራሕ ክንሰርሕ ምስተወሰነ፤
እዙይ ንምትግባር ዝተገበረ ምንቅስቃስ
ብፍላይ መሬት መቐሎን ናይ ህዝቢ ናይ ባዕሉ
ምምሕድዳር (ኣብ ገሊኡ ቦታታት ባይቶታት
ከይተረፈ ቆይመን ነይረን) ብምቋም ፍትሕን
ባዕሉ ዝኣመነሉ ምሕደራን ምምስራት ነቲ
ናይ ገጠር ሕ/ሰብ ብገፊሑ ናብ ቃልሲ ክኣቱ
ገይርዎ፡፡ ብዙሓት ገባራትውን ናብቲ ውድብ
ተሓዊሶም፡፡ ብሚኢቲታት ዝቑፀሩ ገባራት
መናእሰይ እናተቀበልና ምዕላም ጀሚርና
ምስዚ ጎኒ ንጎኒ ደርጊ ኣብ ከተማታት ዘካይዶ
ዝነበረ “ቀይሕ ራዕዲ” ብዝብል ሽም ዝፅውዖ፤
ንህዝቢ ኣፈራሪሕኻን ኣርዒድካን ክተንበርክክ
ዝዓለመ ስልቲ ክቅበሉ ዘይደልዩን ዘይኽእሉን
ምሁራት ናይ ከተማ ስርዒት ኣባላት ብበዝሒ
ዓወታትን ዓብይ መሰረት ኾይኑ እዩ፡፡
ናብ መይዳ ወፂኦም። እዙይ ክልቲኡ ተደሚሩ
ናይ ህወሓት ሓይሊ እናበርተዐ ብቁፅሪ
እናወሰኸ ድልዱል ፖለቲካውን ወታሃደራዊን ድሕሪ ቀዳማይ ጉባኤ ስራዊት ህወሓት
ብቦጦሎኒታት ተሰሪዕና፡፡ ነቲ እናሰፍሓ
ሓይሊ ምዃን ተኻኢሉ፡፡
ዝኸይድ ዝነበረ ሓራ መሬትና ብዝበለፀ
ንምጥንካርን ሓለዋ ንምግባርን ድማ ሻቡ
ብምጥቅላል እቲ ናይ መጀመርያ ናይ
ንዝነበረ ወያናይ ዝመርሓን እናተሓባበረ
ደባይ ውግእ መድረኽ ብብዙሓት ፀላእቲ
ዝዋጋእ ከራቢት ዝበሃል ናይ ኣናእሽቶይ
ክይትጉበጥ ዝፍርሓሉ፤ ጠንካራ ናይ ህዝቢ
ደባይ ኣሃድታት ውደባ ተፈጢሩ፡፡ እዚኣተን
ድጋፍ ዘይተረጋገፀሉ እዋን፤ እሞ ብታሪክ
ዳርጋ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ተበቲነን ንወየንቲ
ብዙሓት ናይ ደባይ ውግእ ዝጀመሩ ውድባት
ይመርሓ፣ ኣብ ውግእ የተሓባብራ፣ ሓራ
ብቀሊሉ ዝጠፍእሉ፤ መድረኽ ብዓወት
መሬት ክሕሎ ፀላኢ ከምድላዩ እናሰጠጠ
ተዛዚሙ። ህወሓት ነዞም ሕፅር ሕፅር ኢሎም
ኣትዩ ጉድኣት ከየብፅሕ ይከላኸላ ነይረን፡
ዝተገለፁ ግን ዓበይቲ ፀገማት ሓሊፉ፤ ከም
፡ ቁሩብ ፅንሕ ኢልና’ውን (ድሕሪ ሰነ 1973
ፖለቲካዊ ውድብን ወታደራዊ ሓይሊን
ዘተገበረ ናይ እምቡኮ ውድባዊ ኮንፈረንስ)
ጠጠው ክትብል ምኽኣላ፣ ብፍላይ ኣንፃር
ብብርጌዳት ተሰሪዕና፡፡ ኣርባዕተ ብርጌዳት
መስፍንነት ኣብ ዝተገበረ ቃልሲ ከምቶም
ቆይመን። ድሕሪ ቀዳማይ ጉባኤ ሰራዊት
ካልኦት ውድባት (ኢህኣፓ) ወለም ዘለም
ህወሓት ብቁፅሪ እናወሰኸ ብውድባውን
ዘይምባላ ንደሓር ዝተገበሩ ምዕባለታትን፤
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እናዓበየ ይኸይድ ከምዝነበረ ብግልፂ ይርኣይ
ነይሩ፡፡ ምስ’ዚ ጎኒ ንጎኒ ‘ውን ኢህኣሰ
መሊኡ እናፈረሰ ኣብ ውሽጢ ኢህኣሰ
ዝነበሩ ተጋደልቲ ቃልሲ ክቕፅሉ ወሲኖም
ናብ ህወሓት ይመፁ። ውሽጣዊ ፖለቲካዊ
ስራሕቶምን ናይ ምውድዳብ ስራሕ እናሰርሑ
ንውሕ ዝበለ እዋን ፀኒሖም ቃልሲ ቀፂሎም፤
ኣብ ኢህኣሰ ዝነበረ ፅልምትምት ሓሊፎም
ካብቲ ዝነበረ ኩነታት ወፂኦም ናይ ዕጥቂ
ቃልሲ ምቕፃሎም’ሞ ምስ ኢህወደግ ብሓባር
ምዕዋቶም ምስግናን ናእዳን ይግበኦም እዩ።
ኣብ ወርሒ ነሓሰ 1972 ፀላኢ ንንውሕ ዝበለ
እዋን ብዝለዓለ ደረጃ ዘሰለጠኖም ናይ ተራራ
ክፍለጦራትን ናይ ውግእ ሄሊኮፕተራትን
ሒዙ ሻድሻይ ወራር እናበልና እንፅወዓ
ገፊሕ ዳህሳስ ኣብ ትግራይ ኣካይዱ። እቲ
ሰራዊት ዝሓሸ ስልጠና ዝበለፀ ዕጥቂ
ኣቐዲምና ዘይንፈልጠን ዝነበርና ናይ ውግእ
ሄሊኮፕተራት ዝበለፀ ብቕዓት ዘለዎም
መራሕቲ እነኣዘዝዎ እዩ ተካይዱ። እዚ ወራር
ደርግ ኣብ ፖለቲካዊ ውዳበታቱ ለውጢ
ገይሩ ኢሰፓኣኮ (የኢትዮጵያ ሰራተኞች
ፓርቲ ኣደራጅ ኮሚሽን) ዝበሃል ውዳበ
ዘመናይ ኮይኑ በዚ ሽም ከደናግር እናፈተነ
እዩ ኣካይድዎ። ብዙሓት ቦታታት ትግራይ
ኣባፂሑ። ካብ መቐለ ሃገረሰላም ዓብዪ ዓዲ
ካብ ዓድዋ ገንደብታ ፈረስማይ እንዳባፃሕማ
ፀድያ ፃኢ፤ ካብ ፃኢ ተምቤን ሰጊሩ ዳርጋ ኩሉ
ናይ ህወሓት ዝበሃል ቦታት ኣባፂሑ። ኣብ
ወርሒ ሕዳርን ታሕሳስን 1973 ንራያ ወፊሩ።
ኣብ ሃገረሰላምን ካብ ዓብዪ ዓዲ ወፂእኻ ኣብ
ዘሎ ናይ ኣምበራ መጠቓ ቦታታትን ከበድቲ
ውግኣት ተኻይዶም። ምስ’ዚ ናይ ፀላኢ
ወፍሪ ጉኒ ንጎኒ ናይ ህወሓት ሰራዊት ሰለሰተ
ቦጠለኒታት ናብ ደቡባዊ ትግራይን ሰሜን
ወሎን ተዋፊረን። ኣብዚ ወፍረን ንሰቖጣ፣
ኣላማጣ፣ ቆቦ፣ ዝነበረ ፀላኢ ወቒዐን ኣብ ቆላ
ራያ ‘ውን ተንቀሳቒሰን። ምስ ህዝባዊ ግንባር
ብሓባር ኮይና ዝተኻየደ ኣንፃር ተጋድሎ
ሓርነት ኤርትራ ወፍሪ’ውን ኣብ 1973 ዓ.ም
እዩ።
ኣብዚ እዋን ሰራዊት ህወሓት ብቑፅሪ
እናበዝሐ ብውዳብኡ እውን እናዓበየ
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ውራይና
ይኸይድ ስለ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ እቲ ንተራ
ተዋጋኣይ ኣብ ክፍለ ተዓሊም ዝወሃብ ወታ/
ስልጠና ብተወሳኺ ንመራሕቲ በብደረጅኡ
ንምስልጣን ዝዓለመ ናይ ወታደራዊ ስልጠና
ማእኸል ኣብ ደቡባዊ ትግራይ (ኣበርገለ)
“ወታደራዊ ቤት ትምህርቲ ሓኽፈን” ብዝብል
ሽም ቆይሙ ስሩዕ ናይ መራሕቲ ወታደራዊ
ስልጠና ተጀሚሩ፡፡ ኣብ መጀመርታ
ብመራሕቲ መስርዕን ጋንታን ንኽልተ/ሰለስተ
ሰሙን ብምሃብ ዝተጀመረ ስልጠናና ደሓር
ንመራሕቲ ቦጦሎኒን ብርጌድን ንክልተ/
ሰለስተ ወርሒ ዝወሃብ ስልጠና ብምዃን
እናገፍሓን እናዓመቆን ኸይዱ፡፡
ብወፍሪ ሰራዊት ህወሓት ገፊሕ ቦታ ምሽፋን
ተኻኢሉ። ድሕሪ ውድባዊ ኮንፍረንስ ሓደሽቲ
ግንባራት ተኸፊቶም። ምብራቃዊ ግንባር
ንነዊሕ ግዘ ብውሕዳት ተጋደልቲ ጥራሕ
ምንቅስቓስ ዝግበረሉ ዝነበረ ጉለመኸዳን
ኢሮፕን ተኸፊቱ። ኣብኡ እናሃለወ ናብ ክልተ
ኣውላዕሎ ዓፋር’ውን ቀፂልና ንበራሕለ
ተቖፃፂርና። ምስ ደቡባዊ ምብራቕ ትግራይ
(ራያ) ክተኣሳሰር ተገይሩ። ካብ ራያ ብምብጋስ
እውን ኣብ መንገዲ ዓሰብ ደሴ (ባቲ)
መጥቃዕቲ ተኻይዱ፤ ድሕሪኡ’ውን ንሓይልና
ስዒቡ ዝመፀ ኣብ ሩባ ጎሊና ክብድ ዝበለ
ውግእ ተኻይዱ ፅንሕ ኢሉ’ውን ኣብ ሰቖጣን
ምስኡ ዝተተሓሓዘ ድብያን ተኻይዱ። ናይ
ፀለምቲን ሰሜንን ግንባራት’ውን ኣብዚ
እዋን እዚ ተክፊቱ፡፡ ኣብ ጥሪ 1974 ኣብ
ከተማታት ዓዲኣርቃይ፣ ማይፀብሪ ዝነበረ
ፀላኢ ተፀሪጉ ድሙቕ ዓወታት ተመዝጊቡ።
ኣብ ባዕኸር’ውን 80 መካይን ዝተመንዘዓሉ
መጥቃዕቲ ተፈፂሙ። ኣብ ሰሜን’ውን እኒ
በየዳ፣ ድል ወሃ፣ ጃናሞራ ምንቅስቓስን ምስ
ህዝቢ ምልላይን ተኻይዱ። ብወገን ደቡብ
ምብራቕ ትግራይ ናብ ወሎ ብምዕራብን
ማእኸላይን ትግራይ ድማ ንስሜንን ፀለምትን
ወፍርታት ምክያድ ተጀሚሩ።
ኣብዚ እዋን ናይቲ ውድብ ኢኮኖምያዊ
ፀገማት
ብጣዕሚ
ጎሊሁ
ምርኣይ
ጀሚሩ፤ሓይልና ገዚፉ ኣብ እዋን ናይ እምበኮ
ኮንፈረንስ ኣብ ሓይልታትን ክፍሊታትን
ዝነበረ ተጋዳላይ ልዕሊ 8 ሽሕ ነይሩ።ኣብ
ታዕሊም ልዕሊ 4 ሽሕ ነይሩና። ብብረጌዳት
8
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ተሰሪዕና ከምቲ ቀደም ካብ ገባር እንጀራን
እኽልን እናዋፃእና ኢኮኖምያዊ ፀገምና
ክንፈትሕ ኣብ ዘይንኽእለሉ ደረጃ በፂሕና።
ካብ ብዝዓበየ ናይ ገባር ፅግዕተኛ ምዃን
ናብ ባዕልና ምኽኣል ክንሰጋገር ነይሩና። እዚ
ምስግጋር ቀለል ኣይነበረን። ወፍሪታትና
እዚ ኢኮኖምያዊ ፀገማት ንምፍታሕ ከም
ዝጠቅም ንግበሮ ተባሂሉ። ናይ በራሕለ
ምቁፅፃርን ንኣርሆቶት ግብሪ ምጅማርን ሓደ
ኣስተዋፅኦ ነይርዎ። ኣብ ባዕኸር ዝተረኸባ
መኻይን ሱዳን ሰዲድካ ግልጋሎት መጎዓዝያ
እናሃባ ክሕግዛ ምግባር’ውን ካሊእ መማረፂ
ነይሩ። ንግዲ፣ ሕርሻ ወዘተ ስራሕ’ውን
ንስራሕ’ሞ ባዕልና ንኽኣል ኢልና ወሲና።
ካብ ፀላኢ ክንዲ ዝኸኣልና እናመንዛዕና
ፀገምና ንምፍታሕ ንጠቐመሉ’ውን ኢልና።
እችዚኣቶም እቶም መሰረታዊ ናይ ኢኮኖሚ
ፀገምካ መፍትሒ እዮም ኢልና። ካብ ወፃኢ
ብዝተፈላለለዩ ምኽንያታት ብዝዓበየ ካብ
ኣባላት ውድብ ዝርከብ ሓገዝ ገንዘብን ንዋትን
‘ውን ፀገምና ኣብ ምቅላል ፅቡቕ ብፅሒት
ነይርዎ።እዚኦም ኩሎም ብድምር ፀገምና
ክንፈትሕን ብኢኮኖምያዊ ፀገም ምኽያት
ዕጥቅና ከይንፈትሕን ገይሮምና እዮም።
ኣብ 1974 ዓ.ም ደርጊ ናይ “ቀይሕ ኮከብ
ዘመቻ” ናብ ኤርትራ ምስ ኣወጀ ካብተን
ሻቡ ዝነበራ 6 ብርጌዳት ሰለስተ ብርጌዳት
ምስ ሙሉእ መሪሓተን (ናይተን ብርጌዳት
መራሕቲ ጥራ ዘይኮነስ ካብኡ ንላዕሊ ንተን
ብርጌዳት ብሙሉኣን ዝመርሑን ዝመሓደሩን
መራሕቲውን ተሓዊሶም) ተሰዲዶም፡፡ እዚ
ወፍሪ ፖለቲካዊ መበገሲኡን ዕላማኡን እቲ
ማእኸላይ ኮሚቴ ተመያይጡሉ ኣሚኑሉ
ዝተገበረ ወፍሪ እዩ ነይሩ፡፡ ድሕሪኡ ቁሩብ
ፅንሕ ኢልና ኣብ ትግራይን ሳሕልን ዝነበሩ
ተዓለምቲ’ውን ብምውሳኽ፤ ተወሰኽቲ
ሰለስተ ብርጌዳት ተፈጢረን ኣብ ትግራይን
ካብ ትግራይ እናተበገስካ ዝግበር ዝነበረ
ወፍሪ ማእኸላይ ኢትዮጵያን በዘን ሽድሽተ
ብርጌዳት ይግበር ነይሩ፡፡
ምስዚ ጎኒ ንጎኒ ግን ናይ ወታሃደራዊ
ወፍሪታትና ናብ ሳሕል፣ ምስራቃዊ ግንባር
ብፍላይ ዓፋር፣ ማእኸላይ ኢትዮጵያ ዘድሀቡ
ምኻኖም ኣብቲ ዋና ደጀና ንብሎ ብፍላይ

ደሓር ሪጅን ክልተ ኢልና ንፅውዖ ዝነበርና
(ደግዓታት ሽረ፣ ኣክሱም ዓድዋ፣ ዓጋመ፣
እንደርታ ተምቤን ራያ) ፀላኢ ብዝወደቦም
ናይ ከባቢ ዕጡቓትን (ባንዳታት ንብሎም
ዝነበርናን) ኣብ ዝተመረፃ ከተማታት ዝነበረ
ናቁጣን፤ እናፀንሓ ዝግበር ዝነበረ ዓበይቲ
ወፍሪታትን (ዘመቻ ንብሎም ዝነበርና)
ሰለስቲኡ ኣተኣሳሲሩ ቅልውላው ይፈጥረልና
ነይሩ፡፡ እዚ ቅልውላው እዙይውን ብመጠኑ
ክርኣይ ተጀሚሩ ነይሩ። ካብዚ ብምብጋስ’ውን
ኣብ 74 ዓ.ም ሓይልታትና ድሕሪ ናይ ሰቆጣን፣
ሓሙስ ገበያን መጥቃዕቲን ድሕሪ ናይ ባቲን
ሩባ ጎለናን ውግኣት ነቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ፀገም
ንምፍታሕን ኣብ ፈረሰማይ፣ ዕዳጋ ዓርቢ፣
ሓውዜን፣ ብዘት፣ ገንደብታ ተኸታታሊ
ውግኣት ተገይሩ ነቲ ኩነታት ኣህድኦ ንምባል
ተፃዒሩ እዩ፡፡ ግን ተጠናኺሩ ኣይቀፀለን፡፡
ኣብ ድሮ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ናይ ደርጊ 7ይ
ወራር እናበልና ንፅውዖ ወፍሪ ተኻይዱ። እዚ
ወፍሪ ፀላኢ ብኣርባዕተ ኣንፈት ዘካየዶ ወፍሪ
እዩ ነይሩ። እቲ ዋና ሓይሊ ካብ ሽረ ተበጊሱ
ብዓዲ ዳዕሮ ዓዲ ሃገራይ ሸራሮ ንምእታው
ዝዓለመ እዩ ነይሩ። እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ሳሕል
ዝተኻየደ ናይ ቀይሕ ኮኸብ ወፍሪ ተኻፊለን
ካብ ዝነበራ ብርጌዳይት ገሊአን (ንግዚኡ
ደሓር ናብ ሳሕል ተመሊሰን እየን) መፂአን
ስለ ዝነበራ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝፀንሐ
ሓይሊ ተሓዋዊሰን ኣብ ሞንጎ ዓዲ ነብሪኢድን
ዓዲ ሃገራይን ኣብ ዝተገበረ ናይ ምክልኻል
ውግእ ንፀላኢ ከይቅፅል ገይረነኦ ነይረን።
እዚ ዝርኣየ ፀላኢ ካሊእ ሓይሊ ካብ ባራንቱ
ኣበጊሱ ብባድመ ገይሩ ንሸራሮ የዋፍር። እዚ
ብበዓል ጀነራል ረጋሳ ጅማን ካሳዬ ጨመዳን
ዝምራሕ ዋና ሓይሉ ናይ ደርግ ውሩይ ሓይሊ
ዝነበረ ሰንጥቅ መካናይዝድ ብርጌድ ገይሩ
ዝወፈረ ሓይለ ፀላኢ ብድሕሪት ናብ ሸራሮ
ብምእታው ተታሒዙ ዝነበረ ናይ ምክልኻል
ቁመናና ይዘርጎ፤ ጎኒ ንጎኒ ምስዙይ ካብ
ቆሓይንን ዓረዛን ናብ ዓዲ ነብሪኢድ ሓይሊ
የዋፍር፤ ካብ ወልቃይት ውን ናብ ታሕታይ
ኣድያቦ ኣንፈት ሓይሊ የዋፍር። እዞም
ሓይልታት ተሓጋጊዞም ብፍላይ እቲ ናይ ሽረ
ዓዲ ዳዕሮ፣ ዓዲ ሃገራይ፣ ሸራሮ ሓይልን እቲ
ናይ ባራንቱ ሸራሮ ሓይልን እናተጠማመቱ
ክሳብ ሱር ይበፅሑ። ሱር ዋና መዋፈሪና ስለ
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ርእሰ ማልነትን ዝቃለሱ ሓይልታት ድማ ብናይ ስሙር
ዴሞክራስያዊ ግንባር መትከላት ክንዛመድን ክንቃለስን ዝብል
ውሳነ ወሲኑ። እዙይ ማለት ናብ ማእኸላይ ኢትዮጵያ ዝግበሩ
ወታደራዊ ወፍርታትና ብናይ ስሙር ግንባርን ዴሞክራስያዊ
ግንባርን መትከላት ተሓቅፎም ክቕፅሉ ተወሲኑ።
ድሕሪ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ውን ካብ ደቡብ ምብራቕ
ትግራይ ናብ ሚሌ፣ ሃይቅ፣ ውጫሌ፣ ወርጌሳ፣ ገፊሕ ወፍሪ
ተኻይዱ። ብሰሜን ጎንደር ኣንፈት ውን ኣብ ከባቢ ደባርቕ፣
ደባት ግፍሕ ዝበለ ምንቅስቓስ ተገይሩ። እዙይ ናይ ማእኸላይ
ኢትዮጵያ ወፍርታት ናይ ባዕሉ ረብሓታት ነይርዎ፡፡
ካብቶም ክዕወቶም ዝደለዩ ዝነበሩ ዕላማታት ውሽጢ እውን
ምንቅስቃስና ብምግፋሕ ቃልስና ምስቲ ዝተረፈ ህዝቢ
ኢትዮጵ ተላልዩ ንክቃለስ ምልዕዓል ደርጊ ክውቃዕ ክሰዓር
ዝከኣል ምኻኑ ምርኣይ፡፡

ዝነበረ ውጉኣትና፣ ሕሙማት፣ ንብረታትና ዝቕመጠሉ ቦታ እዩ ነይሩ። ኣብ
ከባቢ ሱር ብዝተገበረ ብርቱዕ ፀረ መጥቃዕቲ ፀላኢ ከቢድ ክሳራ በፂሕዎ
ዝንጥብጠብ ኣንጠብጢቡ ናብ ሸራሮ ደሓር ውን ናብ ሳሕል ናብቲ ህዝባዊ
ግንባር “ሰላሕታዊ ወራር” ዝብልዎ ድሕሪ ወፍሪ ቀይሕ ኮኾብ ዝተገበረ
ዓብዪ ናይ ፀላኢ ወፍሪ ይምለስ።
ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ኣብ ወርሒ ጉንበት 75 ዓ.ም ኣብ ተከዘ ተኻይዱ።
ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ በቶም ቅድም ኢሎም ዝተገለፁ ፖለቲካውን
ወታደራውን ምዕባለታትን ዓወታትን ተዓጂቡ ብፍላይ ድማ ብቲ ኣብ ቀረባ
እዋን ብናይ ተጋዳላይ ተወዳዳራይ ዘይርከቦ ጅግንነትን ፀዋርነትን (ከቢድ
ማይ ፅምእን ሃሩርን ስለዝነበረ) ዝተመዝገበ ዓወት ኣንፃር 7ይ ወራር ደሚቑ
ዝተኻየደ ጉባኤ እዩ ነይሩ። ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ምስ ምስረታ ማሌሊት
ዝተተሓሓዘ ክልተ ዓበይቲ ውሳነታት ወሲኑ። ሓደ ንቲ ቃልሲ ብጠቕላላ
ዝለዓለ ኣመራርሓ ዝህብ ናይ ሸቃላይን ሓረስታይን ውዳበ ማርክስ ሌኒናዊ
ኮሚንስታዊ ውዳበ ንክፍጠር ምድላውን ፅንዓትን ይገበር ኢሉ። ካልኣይ
ነዚ ዘሳልጥን ምስኡ ጎኒ ንጎኒ ብሓባር ዝኸይድን ነዚ ናይ ሸቃሎ ፓርቲ
ውዳበ መእተዊ ዝኸውን ናይ መሪሕ ባእታ (vanguard) ውዳበ ይመስረት፤
እዙይ ድማ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ናይ ባዕሉ ቅርፂ ይሃልዎ፤ ነዚ ዝከታተሉ
ላዕለዎት ካድረታት እውን በቢ ደረጅኡ ይመደቡ ኢሉ ወሲኑ።
ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ብዛዕባ ስሙር ግንባርን ስሙር ዴሞክራስያዊ
ግንባርን ዝምልከት ውን ገፊሕ ምይይጥ ኣካይዱ ውሳነታት ኣሕሊፉ።
ምውፋር ማእኸላይ ኢትዮጵያ ዝምልከት ውን ብሓፈሽኡ ብዞም ዝተጠቐሱ
ፖለቲካዊ ኣርኣእያታት ኣንፃር እናተረኣየ ክግበር ማለት ውን ምስ ፀረ ደርግን
ናይ ሶቬት ሕብረት ኢድ ኣእታውነትን ምስ ዝቃለሱ ሓይልታት ብናይ
ስሙር ግንባር ምስ ፀረ መስፍንነት ፀረ ክልቲኡ ሃፀይነትን ቢሮክራስያዊ

ናይ ፀላኢ ናይ ሓለዋ ቦታ ብምግፋሕ ሓይሉ ካብተን
ምግባር’ሞ እዙይ ድማ ብሓደ ወገን ተጠርኒፉ ብዓብይ ሓይሊ
ክወቕዐና ዝኽእል ሓይሊ ምምካን (ናይ ፀላኢ ዝተወደበ ሓያል
ውቅዒት ምምካን) ብካሊእ ወገን ድማ ንሕና ብዝነበረና
ዓቅሚ ክንወቅዖ ንኽእል ድኹም ዝበለን ዝተነፀለን ሃይል
ምብዛሕ የኽእለና ነይሩ፡፡ እዚ ናይ ወፍሪና ምግፋሕ’ሞ ናብ
ማእኸላይ ኢትዮፕያ ምእታው ናይ ፀላኢ ደጀን ኩሉ ጊዜ
ኣብ ትሕቲ ስግኣት ክኣቱ ኩሉ ጊዜ (insecure) ክኸውን በዚ
ምኽንያትውን ፀላኢ ሓይሉ ንሓለዋ ክበታትን የኽእለና ነይሩ፡
፡
ብእዋኑ ሓይልና እናደልደለ ክኸይድ ብፀላኢ ብሓደ ግዜ
ተተሓዝና ከይንጭፍለቅ (ከምቲ ፀላኢ ዝደልዮ) ኣኽኢሉና
እዩ፡፡ስለ ዝኾነ’ውን ኣብቲ እዋን ክንክተሎ ዝግባእ ናይ ደባይ
ውግእ ስልቲ እዩ ነይሩ። ብኣጠቃላሊ ክሳብ 2ይ ውድባዊ
ጉባኤ ዝተገበረ ናይ ሰራዊት ህንፀትን ኣወፋፍራን ምስቲ
መድረኽ ዝኸይድ ናይቲ ውድብ ፖለቲካውን ወታደራውን
ኣቅሚ ዘዕብይ፣ ኣብቲ እዋን ምስዝነበረ ናይ ሓይሊ ሚዛን
ዝተገንዘበ፣ ብኣጠቃላሊ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ከም
ፖለቲካውን ወታደራውን ሓይሊ ህልውንኡ ኣረጋጊፁ ጠጠው
ክብል ዘኽኣለ ስራሕ እዩ ነይሩ፡፡

2.2 ካልኣይ ውድባዊ
ጉባኤን ምስረታ
ማሌሊትን
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ድሕሪ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ፡ ህወሓት
ህልውንኡ ብግቡእ ዘረጋገፀሉ እዋን ጥራሕ
ዘይኮነ ዘይናዓቕ ፖለቲካውን ወታደራውን
ሓይሊ ዝኾነሉ መድረኽ በፂሕና፡
፡ ብወታደራዊ ስርሓትናውን ህልውና
ንምርግጋፅን ተፈላጥነት ንምርካብን ጥራሕ
ዘይኮነስ ናብ ዝለዓለ መድረኽ ንምሽግጋር
ዘክእሉና ዓበይቲ ወታደራዊ ስርሓትታት
ምስራሕ ምስዚ ጎኒ ንጎኒውን ንዓበይቲ
ወታደራዊ ስርሒታት ክሰርሕ ዝክእል ዓብይ
ሓይሊ ምህናፅ ነዚ ሓይሊዙይ ብቐፃልነት
ክሽከም ዝኽእል ደጀን ምሕናፅ ኣድላይ
ኣብዝኾነሉ መድረኽ ኣቲና፡፡ እዚ መድረኽ
ዝሓቶ ተኽእሎታትን ወታደራዊ ብቕዓትን
ቀልጢፍና ኣየለለናዮን ነይርና፡፡ ብምኻኑውን
ካብ ካልኣይ ጉባኤ ጀሚሩ ክሳብ ምስረታ
ማሌሊት ኣብቲ ብውነ ዝጋደል ዝነበረ
ነባር ተጋዳላይ ሰንፍላል ምዃኑን ናበይ
ኢና ንኸይድ ዘለና ኢልና መልሲ ምስኣንን
ምዝሕታልን ክርኣይ ተጀሚሩ፡፡

ከመይ ይፍፀሙ ዝርዝር ንኩነታት ዘገናዘቦ ናትና ናይ ባዕልና ፀገምን ጥንካረን ዝፈለጠ ጭቡጥ
ናይ ተግባር መምርሕታት ይጠልብ ነይሩ እቲ መድረኽ፡፡ ድሕሪ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ እቲ
ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ንቲ ብጣዕሚ ገዚፍን መህለቒ ዘይብሉን ዓቕሚ ዘለዎ ዝመስል ዝነበረ ፀላኢና
ደርጊ ስዒሩ ከዐውተና ዝኽእል ከመይ ዝበለ ወታደራዊ ኣተሓሳስባ ንዚ ኣተሓሳስባ እዚ ናይ
ተግባር መምርሒ ንምግባር ዘኽእል ስትራተጂን ስልትን እንታይ እዩ? ዝብል ሕቶ ኣብ ሓንጎል
ተጋደልትን መራሕትን ይመላለስ ነይሩ። ንቲ ቃልሲ ብወታደራዊ ሓይሊ ስዒሩ ዘውፀኦ ሰራዊት
ብኸመይ ዝበለ ኣተሓሳስባ ይተሃነፅ? ቃልስና ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንቲ ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ
ዘሎ ብድሆ ንቲ በቢግዚኡ ዘጋጥም ዘሎ ናይ ፀላኢ ፀገማት ተፃዊሩ ጠንካራ ሰራዊትን ነዚ
ሰራዊት እዙይ ብቐፃልነት ዝፃወር ደጀንን ከመይ እዩ ክህነፅ? ህዝቢ ቐፃልነት ብዝነበሮ ናይ ፀላኢ
መጥቃዕቲ ናይ ምርብራብ ምልክታት የርኢ ኣሎ። ካብ ፀላኢ እኹል ሓለዋ ኣይረክብን ዘሎ።
ንዚ ከመይ ኢና ንፈትሖ? ኣብ ሞንጎ ደጀንን ቅድመ ግንባርን ዘሎ በቢግዚኡን በቢደረጅኡን
እናደልደለ ክኸድ ዘለዎ ዝምድና ከምቲ ክኾኖ ዝግባእ ድዩ ወይስ ዝተርፈና ነገር ኣሎ? ኣብ
ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ይግበሩ ምስ ዝነበሩ ቃልስታት ከመይ ኢና ንዛመድ? ናትና ናይ ቃልሲ
ህዝቢ ትግራይ ተራ እንታይ እየ? ንፁር ፖለቲካዊ ስትራተጅን ስልትን ኣለና ዶ? እቶም ናይ
ስሙር ግንባርን ስሙር ዴሞክራስያዊ ግንባርን ዝበሃሉ ሓፈሻዊ መትከላት እኹላት ድዮም?
ምስ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ዘለና ዝምድና ከመይ እዩ ክቕፅል ዘለዎ? ዝብሉ መሰረታዊ
ሕቶታት ምልዓል ዝተጀመረሉ እዋን እዩ ነይሩ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ንቲ ቃልሲ ንምምራሕ
ሓላፍነት ዝተሸከመ እቲ መሪሕነት ንዞም ሕቶታት የልዕሎም የስተንትኖም ነይሩ። ናይዙይ
ኣካል ኮይኑ ናይቲ ቃልሲ ዝለዓለ ውራይ ዝኾነ እቲ ወታደራዊ ግጥም ኣንፃር ፀላኢ ስለ ዝነበረ፤
ናይ ወታደራዊ ስራሕትና ኣመራርሓ ዓብዪ መዘራረቢ ነጥቢ ኮይኑ። እቶም ዝለዓሉ ዝነበሩ
ጉዳያት ኣብ ክልተ ከፊልካ ምርኣይ ይከኣል እዩ። እቲ ሓደ ኣርኣእያ/ኣተሓሳስባ ዝምልከት አዩ።
ወታደራዊ ስራሕትና ህንፀት ሰራዊት፣ ኣካይዳ ውግእ፣ ዝምድና ደጀንን ቅድመ ግንባርን ወዘተ
እቲ ዋና ጉዳይ ከመይ ገይርና ኢና ነዚ ብኩሉ
ዝምልከት ብኸመይ ዝመሰለ ኣተሓሳስባ ኢና ንመርሖም ዘለና ዝብል እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ
ኣካላዊ መዐቀኒ ካባና ዝገዘፈ (ዓብይ ናይ
ኣብቲ እዋን ዝካየድ ዝነበረ ናይ ስትራተጅያዊ ወፍርታትና ኣንፈትን መምርሕን ዝምልከት አዩ።
ገንዘብን፣ ማተርያልን፣ ሰብኣውን ሃይሊ
ኣብዞም ሕቶታት ዓበይቲ ክትዓትን ናይ ሓሳብ ኣፈላላይን ብግልፂ ክርኣይ ጀሚሩ።
ዘለዎ መቋረጫ ዘይብሉ ዝመስል ናይ ወፃኢ
ብፍላይ ናይ ሶቭየት ሕብረት ናይ ኣፅዋርን
ምክርን ሓገዝ ዝረክብ) ሓይሊ ሲዒርና ዓወት
ንረክብ ዝብል ንፁር መልሲ ይደሊ ነይሩ፡
፡ እቲ ብጣዕሚ ሓፈሻዊ ዝኾነ “ቃልስና
እቲ ናይ ኣታሓሳስባ ኣፈላላይን ኣበዚ ፀገም ዘሎ ምዃኑን ንዝበዝሕ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ
ነዊሕን መሪርን እዩ ዓወትና ግን ናይ ግድን
ኣባልን ካብኡ ንታሕቲ ውን ዝነበሩ ናይ ሰራዊት ኣዘዝትን ግልፂ ዝኾነ ድሕሪ ኣብ ዳባትን
እዩ” ዝብል ጭርሖ ጥራሕ እኩል ኣይነበረን፡
ደባርቕርን ዝተገበረ ወፍሪ ከይትዓወተ ምትራፍ እዩ። ንዚ ወፍሪ ንምግምጋም ኣብቲ ወፍሪ
፡ እቶም ብልሙድ ማንም ናይ ፀጋም
ብቐጥታ ዝተሳተፉ ናይ ሰራዊት ኣዘዝትን ናይ ህወሓት ፖሊት ቢሮ ኣባላትን ካብ ማእከላይ
መፅሓፍ ኣንቢቡ ናይ ደባይ ውግእ ከካይድ
ኮሚቴ ድማ ዝተወሰንና ተሳቲፍና። ኣብዚ ኣኼባ ብሓደ ወገን (ኣባይ፣ስየ፣መለስ) ኣብቲ ናይ
ዝሓስብ ሰብ ዝፈልጦም ዳርጋ ኣብ ሰማይ
ሰራዊት ህንፀትና ናይ ስትራተጂያዊ ወፍርታትና ፀገም ኣሎ እዙይ ብፅንዓት ንፈትሾ መፍትሒ
ዝተፅሓፉ ዝመስሉ “ሰለስተ ብርክታት ናይ
ንድለየሉ ክብሉ ከለው ብካሊእ ወገን (ብዋናነት ኣረጋዊ በርሀ ናይቲ ወድበ ወታ/መራሓይ)
ህዝባዊ ኩናት ደባይ ውግእ፣ ተንቀሳቂሱ
ድማ የለን መሰረታዊ ፀገም የብልናን ኣብቲ ከባቢ ብዝነበረ ናይ ኣመራርሓ ጉድለት ዝተፈጠረ
ውግእ፣ ስሩዕ ውግእ ዝበሃሉ ጭርሖታት
እዩ ዝብል ሓሳብ ነይርዎ። እዚ ብዙሕ መዓልቲታት ዝወደአ ገምጋም ጭቡጥ መእሰሪ (ብቐፃላይ
ጥራሕ ምጭራሕ ነቲ ዝበፃሕናዮ መድረኽ
ስራሕናን ፀገማትናን ካብ ምፍታሕ መንፅር) ከይተገበረሉ ይውዳእ። ኣብዚ ኣኼባን ገምጋምን
ንምምራሕ
እኩል ኣይነበረን፡፡ “ሓፋሽ
ኣብ ፅኑዕ ዕርዲ (ብኽልተ ሰለስተ ዕርዲ/ድፋዕ) ዝተኸበበ እሞ ምስ ብኽልተ ሰለስተ ዙር
ይንቃሕ ይወደብ ይተዓጠቅ” ጥራሕ እኹል
ነቶግቲ ዝተሓፀረ ብስርዓት ተሓሲብሉ ዝተቐመጠ ናይ ተኹሲ ፕላን ዘለዎ ዋላ ሓደ ቦጦለኒ ናይ
ኣይነበረን፡፡ ኣብ መንጎ ቅድመ ግንባርን፣
ፀላኢ ሰራዊት ዝሰፈረሉ ነቑጣ’ውን ክነጥቅዕ የብልናን ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ።
ደጀንን ጠንካራ ምትእስሳር ክህሉ ኣለዎ
ዝብል ሓፈሻዊ ዘረባ (statement) ጥራሕ
እኹል ኣይነበረን፡፡ ኩሎም እዞም ጭርሆታት
ኣይመድለዩን ወይ ጌጋ ነይሮም ኣይብልን -ኣረጋዊ ኣብ መፅሓፉ ዘልዐሎ እቲ ኣፈላላይ ኣብ ወያነ ኢትዮጵያ ህወሓት ክፃወቶ ዝግባእ ተራ ብዝምልከት ነይሩ ዝብሎ ትክ
ዘለኹ፡፡ ግን ኣብቲ ዝበፅሓናዮ መድረኽ ክል ኣይኮነን። እቲ ኣፈላላይ ኣብ ክንክተሎ ዝግባእ ወታደራዊ ስትራተጂ እምበር ኣብ ፖለቲካ ስትራተጂን ስልትን ኣይነበረን።

2.21) ናይ ኣተሓሳስባ ኣፈላላይ፦
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ማእኸላይ ትግራይ ቦታታት ተዋፊሩ ዝነበረ
ካብዚ ሓይሊ’ዙይ እውን ገለ እዋናት ናብ
ምስ ሱዳን ዝዳቦ ምዕራባዊ ቆላታት ትግራይ
ቀፂሉ ኣብ 1977 ከባቢ ጥሪ ኣብ ድሮ ምስረታ ማሌሊት ካብቲ 8ይ ወራር እናበልና እንፅውዖ
ሓይልና ይዋፈር ነይሩ። እዙይ ክሳብ ክንደይ
ናይ ፀላኢ ወፍሪ ቅሩብ ቅድም ኢሉ ናይ ህወሓት ፖሊት ቢሮ ኣኼባ ተገይሩ ነይሩ፤ ኣነ ‘ውን
ሓይልና ካብቲ ናይ ህዝቢ ማእኸል ቦታታት
ናብዚ ኣኼባ እዙይ ተፀዊዐ ተሳቲፈ ነይረ። ኣብዚ ኣኼባ ካብቶም ዝተለዓሉ ኣጀንዳታት ሓደ
ወፃኢ ርሒቑ ይዋፈር ከም ዝነበረ ዘርእይ
ቀፃላይ ወታደራዊ ስትራተጅና ዝምልከት እዩ። ኣረጋዊ በርሀ ናይቲ ቅድሚኡ ኣብዚ ጉዳይ እዙይ
እዩ፡፡ መዋፈርታትና ድማ ካብ ፀላኢ ዝረሓቐ
ዘቕርቦም ዝነበረ ፅሑፋት መቐፀልታን ሙሉእ ሓሳባቱ ጠቕሊሉ ዘቕረበሉን ፅሑፍ ኣቕሪቡ፤
ቆላታት እናመረፅና ኢና ንሰፍር ነይርና።
ናይቲ ፅሑፍ መሰረታዊ ትሕዝቶ ንቲ ንኽተሎ ዝነበርና ወታደራዊ ስትራተጂ ማለት ወታደራዊ
እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለዎ ዶጉዓታት ንክፍለ
ምንቅስቓስና ናብ ማእኸላይ ኢትዮጵያ እነስፈሐሉ፣ ንፀላኢ ደጀኑ ሰላም ከይርክብ፣ ሓለዋ
ህዝቢን ከራቢትን ወየንትን እዩ ተገዲፉ
ክበዝሖ፣ ስለ ዝኾነ’ውን ሓይሉ ክብትን፤ ንሕና ድማ ብቐሊሉ ክውቃዕ ዝኽእል ዕላማታት
ነይሩ። ጀጋኑ እዮም ብዙሕ ስራሕ ሰሪሖም
ክንረክብ ዘኽእለና ብንእስ ንእስ ዝበላ ኣሃዱታት ካብቲ ሻቡ ዝግበር ዝነበረ ናይ ማእኸላይ
እዮም ግን እቲ ኩነታት ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ
ኢትዮጵያ ወፍሪ ‘ውን ርሕቕ ዝበለ ናብ ውሽጢ ማእኸላይ ዓዲ ዝኣቱ ምንቅስቓስን ወፍርን
እዩ ነይሩ።
ንከተል ዝብል ስትራተጂ ሒዙ ይመፅእ። 4
እዚ ክፍሊ ህዝቢ፣ ከራቢት፣ ወየንቲ
ዘጠቓለለ ሓይሊ ውሑድ ብምኻኑን ፀላኢ
ኣብ ከባቢ ብዘዕጠቆም ደቂ ዓዲ ብናይ ደባይ
ውግእ ስልቲ መሰረት እናዋፈረን ነዚኣቶም
ድማ በተን ኣብ ከተማታት ኣደልዲሉ ሒዙ
ዝመስረተን ናይ ፀላኢ ናቑጣታት እናደገፈ
ኣብ መንጎ ድማ ነናብ ከባቢኡ ብዝግበር
ዘመቻ ንብሎ ወፍሪ፤ ሓራ ቦታታትና
ክንድድላዩ እናሓምዞቐ ኣብቲ ዱልዱል
መሰረት ክንፈጥረሉ ንደልይ ዝነበርና ናይ
ኩሉ ስራሕትና ስሕበት ማእኸል ዝነበረ ደጀና
ቀፃላይ ቅልውላው ፈጢሩ፡፡ ምልሻታት፣ ናይ
ህዝቢ ካድረታት፣ ናይ ባይቶ ሓለፍቲ፣ ክፍሊ
ናይዚ ልዕል ኢሉ ዝተገለፀ ኩነታት መግለፂ ዝኾነ ናይ ዝበዝሓ ሓይልታትና ወፍሪ ካብቲ ዋና
ህዝብን፤ ንህዝቢ ካብ ፀላኢ ዝፈጥሮ ቅንፁላን
ደጀንና ንብሎ፤ ህዝቢ ብበዝሒ ዝሰፈረሉ፤ ናይ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ ጉዳያት ናይ
ድህሰሳን ክከላከሉሉ ኣይከኣሉን፡፡ እተን በ9ትግራይ ወሳናይ ዝኾነ ዶግዓታት ወፃኢ እዩ ነይሩ፡፡ ካብቲ ዝነበረና ሓይሊ ሰለስተ ብርጌዳት
10 ተጋደልቲ ጥራሕ ዝቆማ ከራቢት’ውን ናይ
ዳርጋ ብቀዋሚነት ክሳብ ጥቃ ናይ ማሌሊት ምስረት ሳሕል እየን ነይረን፡፡ ዝተረፉ ክልተ
ፀላኢ ወፍርታት ካብ ዓቅመን ንላዕሊ ኮይኑ፡
ብርጌዳት ሪጅን ሰለስተ እናበልና ንፅውዖ ዓፋርን ራያን ማእኸለን ገይረን ዝበዝሓ ወፍረን
፡ ብኣጠቃላሊ ወፍሪታትና በቀፃላይነት ደጀና
ኣንፃር እጉጉመ ተባሂሎም ዝፅውዑ ደርጊ ዘዕጠቖም ናይ ዓፋር ተቃወምቲ ሓይሊን፣ ናብ
እናጠንኸረን በዘተኣማምን ድልድል ወቐዓይ
ማእኸላይ ኢትዮጵያ መንገድ ዓሰብ-ኣዲስ ኣበባ፣ መንገድ ደሴ፣ መቐለ የማን ፀጋም እዩ ነይሩ፡
ሓይሊ እናደገፈ ዝኸይድ ዘይኮነስ ኣብ ቀፃላይ
፡ ዝተወሰነ ሓይሊ (ቦጦሎኒ ወይ ክልተ ቦጦሎኒ) ድማ ምስ ኢህዴን ብምትሕብባር ዝግበር
ወፍሪ ኣብ ከባቢ ሰሜንን በለሳን ነይሩ፡፡ እቲ ዝተረፈ ሓይሊ እዩ ኣብቲ ሪጅን ክልተ ንብሎ ናይ
ብኻሊእ ወገን ከዓ እዚ ወታደራዊ ስትራተጂ እዙይ ዝደልደለ ወቓዓይ ሓይሊ ክንፈጥር
ዘየኽእለና፤ ደጀና ብናይ ፀላኢ ወፍርታት ኣብ ቀዋሚ ቅልውላው ካብ ምዃን ዘየድሕን፤ ነቲ
ልዕል ኢሉ ዝተገለፀ ገዚፍ ኣካላዊ ዓቕሚ ዘለዎ ፀላኢና ብርግፀኝነት ክንስዕሮ ምዃና ዘየረጋግፅ፤
ወታደራዊ ስትራተጂ እዩ ተባሂሉ። ነዚ ዕላማና ዘዕውት ካብቲ ኣረጋዊ ዘምፀኦ ወታደራዊ
ስትራተጂ ዝተፈለየ ብፅንዓት ክንፀር ይግባእ ተባሂሉ። እቲ ኣረጋዊ ንከተሎ ዝበሎ ወታደራዊ
ስትራተጂ ግን ዘየኽይድ ምዃኑ እሞ ካሊእ መማረፂ ክንደሊ ከምዘለና ዝበዝሕ ኣብኡ ዘነበረ
ተሳታፋይ ተስማዕሚዑ። 5

2.22) ወታደራዊ ወፍሪታትና

4IBID, Aregawi Berhe; (debate on military strategy) p.151-153
5ካብዙይ ቅድም ኢሉ ኣብ ወታደራዊ ኣመራራሓና እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኢና ክንጥቀም ዝብል ሕቶ ኣብቲ ኣመራርሓ እናተመላለሰ ኣብዝነበረሉ እዋን ኣረጋዊ በርሀ
ናይ ቀንጭን ከልቢን ውግእ ዝብል መፅሓፍ ክትርጉም መድብ ሂቡኒ ነይሩ። እቲ ፅሑፍ ዝበዝሕ ክፋሉ ባዕለይ ገለ ክፋሉ ድማ ካልኦት ክልተ ብፆት ክሕግዙኒ ገይረ እታ
መፅሓፍ ተርጉምና ወዲእና ንኣረጋዊ ሰዲደሉ ነይረ። ምስቲ ዝተተርጎመ መፅሓፍ ብሓባር ሰለስተ ገፅ ደብዳቤ ፅሒፈ ሓቢረ ሰዲደዮ፤ናይቲ ደብዳበይ ትሕዝቶ ኣብዚ ሐዚ
እዋን ኣብቲ በፂሕናዪ ዘለና ወታደራዊ ዕቤት ናይ ቀንጭን ከልቢን ውግእ ኣይኮናን ክንመሃርን ክነፅንዕን ዘለና። ናይ ቀዳማይ ብርኪ ናይ ደባይ ወግእ መትከላት ዝዝርዝ
ር መፅሓፍ ምትርጓምን ናብ ተጋደልቲ ንምዝርጋሕ ምድላው ኣይመድለየናን፡፡ ሕዚ ብዛዕባ ተንቀሳቓሲ ውግእ ንብሎ ዝነበርና እታ ካልኣይ ሳልሳይን ብርኪ ናይ ደባይ ው
ግእ ደረጃታት ኢና ክንመሀር ዝግብኣና ይብል ነይሩ፡፡ እቲ ዝተተርጎመ ፅሑፍን እታ ደብዳቤን ንመለስ’ውን ይበፅሖ፡፡ ቅድሚ እቲ ልዕል ኢሉ ዝተገለፀ ኣብ ጫሞ ዝተገበ
ረ ናይ ፖሊት ቢሮ ኣኼባ መለስ ኣብ ቅድሚ ኣረጋዊ ንምንታይ ነቲ መፅሓፍ ተርጉምካዮ? ክትርጉም ኣይነበርካን እታ ዝፀሓፍካያ ክልተ/ሰለስተ ገፅ ደብዳቤ ጥራሕ ትኣክል
ነይራ፡፡ እቲ ትርጉም ዋጋ የብሉን ይብለኒ፡፡ ኣነ ተኣዚዘ ትኣዛዝ ፍፃመ ሪኢቶይ ግን ኣብታ ደብዳቤ ፅሒፈ ኣለኹ ኢለዮ፡፡ እዚ ኣረጋዊ ኣብቲ እንኽተሎ ዝነበርና’ሞ ና
በይ እዩ ክወስደና እናበልና ሰንፈላል ገይሩና ዝነበረ ወታደራዊ ኣተሓሳስባ ውሽጢ ከም ዝነበረ፤ እቲ ሻቡ ዘጋጥመና ዝነበረ ፀገማት ኣብ ወታደራዊ ወፍርታትና ዝርእዮ ከ
ምዘይነበረ ዘብርህ እዩ።
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ቅልውላው ካብ ምእታው ዘየድሕን ኾይኑ፡፡
ነብሲ ወከፍ ወግኣትና’ውን ውፅኢታውነቶም
ትሑት እናኾኑ ከይዱ ኣብ ማእኸላይ
ኢትዮጵያ እናበልና ንፅውዖ ዝግበር ዝነበረ
ወፍሪታት መብዛሕትኡ ግዘ ድሙቕ ዓወታት
የመዝግብ ነይሩ፡፡ ግን ተደማራይ ውፅኢት
ኣይነበሮን፡፡ ንፀላኢ ነጥቅዕ ንብረት ንምንዝዕ
ንግዜኡ ፀላኢ ገልጠምጠም ኢሉ ዝተፈጠረ
ክፍተት ይዓፅዎ፤ ኩነታት እንደገና ናብቲ
ዝነበሮ ይምለስ። ተደማራይነት ናይቲ
ወታደራዊ ወፍርታትና ይጠፍእ። ኣብቶም
ፀላኢ ኣደልዲሉ ክልተ ሰለስተ ዘር ዕርዲን
(ድፋዕ) ክንድኡ ዝኣክል ናይ ነታጊ ቀለበት
ገይሩ ሓፂሩ ናይ ተኹሲ መሳርሕታቱ
ኣዋዲዱ ዝሓዘን ኣብ ማእኸል ትግራይ
12
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ዘለዎ ናቑጣታት ተዋጊእና ንፀላኢ ስዒርና
ክንድምስስ ንኽእል ምዃና ተጠራጠርና፡፡
ብፍላይ ድሕሪ ኣብ ዳባት ዝተገበረ ውግእ
ንሓደ ሻለቃ ዝኸውን ፀላኢ ብዕብይ ዝበለ
ሓይሊ ምድምሳስ ምስኣበየና ኣብ ክልተ/
ሰለስተ ዘር ዕርዲን ክንድኡ ዝኣክል ነቶግቲን
ተጠናኺሩ ዝተቀመጠ ሻለቃ ሓይሊ ብዝኾነ
ይኹን ሓይሊ ክነጥቅዕ የብልናን ዝብል ናይ
ውሳነ ሓሳብ ቀሪቡ፡፡

ኣይነጥቅዕ ምባል በፃሒና እቲ ወታደራዊ
ውፍርታትና ዝነበረ ፀገም ክሳብ ክንደይ
ዓሙቅ ከምዝነበረ ምርኣይ ይከኣል እዩ፡፡

ድሕሪ እቲ ኣብ መፋርቕ 1977 ኣብ ጫሞ
ዝተገበረ ናይ ፖሊት ቢሮ ኣኼባ ፀላኢ 8ይ
ወራር እናበልና ንፅውዖ ዓብዪ ወራር ኣብ
ሙሉእ ትግራይ ኣካይዱ። እዚ ወራር ብናይ
መከላኸሊ ሚንስተር ቀዳሚ መምርያ ይምራሕ
ነይሩ። ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ
ኣብቲ ክነጠናክሮን ክነደልድሎን ዘለና ደጀና ትግራይ ብዕቤቱን ኣብ ሰብ ይኹን እንስሳት
ዘሎ ፀላኢ በቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገለፀ ኣገባብ ብዘብፀሖ ህልቂትን እናስካሕከሐና ዝነብር
ኣደልዲሉ ሒዙ ዝተቀመጠ እዩ፡፡ ናትና ከቢድ ድርቂ ዘብፅሖ ፀገም እነሃለወ እዩ
ወታደራዊ ውግኣት ድማ ነዞም ናይ ፀላኢ እቲ ወራር ተኻይዱ። እዚ ፀገም እዙይ ድማ
ዕርድታት ሰባቢሩ ሲዒሩ ንምውፃእ ፀገም ብፍላይ ኣብ ምብራቓዊ፣ ደቡብ ምብራቕ
የጋጥሞ ኣሎ፡፡ ካብዙይ ሓሊፉ ግን ናዚኣቶም ትግራይ (ራያ ዓዘቦ) ዝዓዘዘ ነይሩ። ንቓልሲ

ውራይና
ህዝቢ ትግራይ ብዓብይኡ ዝተፈታተነ ኩነታት
እዩ ነይሩ። ንዚ ኩነታት እዙይ ፀላኢ ናብ
ረብሕኡ ክልውጦ ኩሉ ዝከኣሎ ፃዕሪ ገይሩ
እዩ። ፀላኢ ንቲ ናይ ድርቂ ኩነታት ተጠቒሙ
ንህዝቢ ትግራይ ዕጥቁ ኣፍቲሑ ከንበርክኽ
ኮነ ኢሉ መደብ ኣውፂኡ ተንቀሳቒሱ እዩ።
ብጥምየት ኣብ ኣፍደገ ሞት ዝተቐረበ ህዝቢ
ናብ ናይ ፀላኢ ቦታ ኣትዩ ምግቢ ከይረክብ
ምኽልካል ኣይከኣልን። ብኻሊእ ወገን ከዓ
ፀላኢ ዕጥቅና የፍተሐና ነይሩ። እቲ ፀገም
ከቢድ እዩ ነይሩ። እዚኣቶም ኩሎም ብዙሕ
ክዝረበሎም ዝኽእሉ እዮም። ግን ቀንዲ
ውራይ ሐዚ እቲ ወታደራዊ ወፍርታት እዩ’ሞ
ናብኡ ከትኩር።
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ዝሕልዋ ክልተ ሓይሊ ጥራሕ ይኣኽላ እየን ኢሉና። ፀላኢ ወፊሩ ዝሓሰቦ ፈፂሙ ንዓና ‘ውን
ከቢድ ገልጠምጠምን ንብረትና ክነንጠብጥብን ኣገዲዱና፤ ኣርባዕተ መዓልቲ ኣብ መዋፈሪና
ፀኒሑ ንሕና ምስ ውጉኣትናን ካልኦት ተጋደልትን ብናይ ደሮም ሃሩር እናተጠጠቕና ፀኒሕና
ተመሊስና።
ድሕሪኡ ናብ ሪጅን ክልተ (ማእኸላይ ትግራይ) ወፊሩ። ኣብዙይ ዝሓሸ ምድላው ተገይሩ
ፀነሑ። ኣብ ናይ ሰራዊት ምውፋር ግን ሐዚ’ውን ለወጢ ኣይነበረን። ንብረት ኣህድም ዝቕበር
ቅበር ዝዕፀፍ ዕፀፍ ተባሂሉ። ናይ ሪጅን ክልተ መዋፈሪን ዉግኣትናን ተከዘ ሰጊሮም። ፀላኢ
ክሳብ ግሮውረ ዝበሃል መዋፈሪና በፂሑ፤ ኣብ ከተማታት ሓውዜን ፈረስማይ ማይቅነጣል
ህዝቢ ኣበሳቢሱ፤ ኣባላት ውድብ ዝረኸቦ ቀቲሉ ናብ ሪጅን ሓደ (ምዕራብ ትግራይ) ወፊሩ።
ኣብዙይ’ውን ናብ ዝደለዮ ቦታ በፂሑ ዝበሳበስ ኣበሳቢሱ።
ናይ ፀላኢ 8ይ ወራር ኣብ ምዕራብ ትግራይ እናተኻየደ እናሃለወ ኣብ ኣጋ ምጥቕላሉ ከባቢ
ክልተ ዓበይቲ ስራሕታት ተኻይዶም። እቲ ሓደ ኣብ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣብ ከተማ
ወጅራት ዓሪዱ ዝነበረ ፀላኢ ናይ ምድምሳስ ስራሕ እዩ። እዚ ወፍሪ ድሕሪ ናይ ዳባት
ወፍሪ ዓንቀፍቀፍ ዝፈጠሮ ምጥርጣር መሊኡ ከይተሓኸኸ ዝተገበረ ወፍሪ ስለ ዝነበረ
ኣብ ኣወሳስንኡ ሰሓቦ ጉተቶ ነይርዎ። እቲ ወፍሪ ብሙሉእ ዓወት ተዛዚሙ። ማለት’ውን
ኣብ ንነዊሕ እዋን ተደላዲሉ ዕርድታቱ ብዝግባእ ሃኒፁ ንባዕሉ ብፈንጂ ሓፂሩ ኣብ ናይ
ወጀራት ዋና ከተማን ኣብ ዙርያኣ ዘለዋ በላሕቲ ጎበታት ተቐሚጡ ዝነበረ ሓደ ሻለቃ ጦርን
ምስኡ ዝነበሩ ነጭለባሻትን ደምሲሰና። ደሓር ‘ውን ነዚ ስዒቡ ዝወፈሩ ክልተ ብርጌዳትን
ደሓር’ውን ንኣኣቶም ክሕግዙ ዝመፁ ካልኦት ክልተ ተወሰኽቲ ብርጌዳትን ኣብ ጎልጎል ራያ
ፈቲዮም ክሳብ ዝፀልኡ ጥዋዕዋዕ ኣቢልናዮም። ንፀላኢ ከቢድ ክሳራ ኣብፂሕናሉ። ብዙሕ
ንብረት ‘ውን መንዚዕናዮ። እንኳን ዶ ናብ ኢረፕቲ (ህንፀትስ) ናብቲ ኣብ ራያ ዝነበረ መዋፈሪ
መጋለ’ውን ክኣቱ ኣይከኣለን። ዝበዝሕ ሓይሉ ኣብ ጎልጎል ራያ ተሪፉ። እዚ ወፍሪ እዙይ ናብ
ማእኸላይ ኢትዮጵያ ወፊረን ዝነበራ ብርጌዳትና ምስ ተመለሳ ዝተገበረ ወፍሪ እዩ ነይሩ።

እቲ ናይ ፀላኢ 8ይ ወራር ምስቱ ዝተፈጠረ
ድርቅን ጥምየትን ተጎዛጊዙ ንህዝቢ ትግራይ
ዕጥቁ ከፍትሕ ተዓሊሙ ዝተገበረ እዩ ነይሩ።
እቲ ወራር ሻቡ ሪጅን ሰለሰተ እናበልና ንፅውዖ
ብዝነበርና ምብራቓዊን ደቡብ ምብራቓዊን
ትግራይ እዩ ተጀሚሩ። ንእሽተይ ፍልይ ዝበለ
ወታደራዊ ስልትን ከቢድ ሚስጥራውነትን
ብምጥቃም ፀላኢ ለካቲት 6 ቀትሪ ካብ መቐለ
ተላዒሉ ትጉዕዝ ሓዲሩ ለካቲት 7 ኣብ ውሽጢ
ዓፋር እረኘቲ (ወይ ድማ ንሕና ህንፀት
እናበልና ንፅውዖ ዝነበርና) መዋፈሪና ኣትዩ
እግረኛ፣ ናይ ውግእ ሄሊኮፕተር፣ ንሰን ነዳዲ
ወይ ተተኳሲ ክውደኣ እንተለዋ ተዋጋእቲ ብተመሳሳሊ እዋን ‘ውን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ባዕኸር ብመካናይዝድ ሓይሊ ዝተጠናኸረ
ጀት እናፈራረቐ ተጠቒሙ ንታ መዋፈሪና፣ ናይ ፀላኢ ሓደ ብርጌድ ምስ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኮይና ደምሲስናዮ። እዚኣቶም
ስርሒታት ብድምር ናይ ህወሓት ሰራዊት ዓበይትን ኣብ ዕርዲ ዝተቐመጠን ፀላኢ ናይ
ባርዕ ብባርዕ ገይርዎ፡፡
ምጥቃዕ ብቕዓቱ ብዝሓሸ ወድዓዊነት ክንርእይ ሓጊዙና። ናይቲ ሰራዊት ጅግንነቱን ንፀላኢ
ናይ ምስዓር ድሌቱን ዓብዪ ምዃኑ ግን ድማ እቲ ሰራዊት ዝምረሓሉ፣ ዝህነፀሉ፣ ዝዋፈረሉ፣
ንነዊሕ እዋን ዘዋህለልናየን ልዕሊ 16 ዝኾና
ዝዋገአሉ ንፁር ስትራተጂን ስልትን ምሕንፃፅ ዓብዪ ተደላይነት ከም ዘለዎ ኣርእዩና። ኣብዚ
መኻይን ተባሪዐን ካብ 350-400 ዝኾኑ
ኩነታት እነሃለና እዩ ምስረታ ማሌሊት ተኻይዱ።
ውጉኣትና ሒዝና ናብ ደሮም ዝበሃል ጥቓ
ኢርታዕለ ነግልስ። ፀላኢ ንመዋፈሪና
ደዃዕዃዕ ኣቢሉ ንብረትና ኣቃፂሉ ኣብ ሰብ እቲ ዝነበረና ናይ ኣመራርሓ ፀገም ኣብ ወታደራዊ ስራሕትና ደሚቑ ጎሊሁ ተራኣዩ’በር ኣብ
ብዙሕ ጉድኣት ኣይብፀሐን’ምበር ኣብቲ ካልእ ስራሕትናውን ነይሩ እዩ፡፡ ብፍላይ ኣብ ፖለቲካዊ ስራሕትና ፀገማት ነይሩ፡፡ ብኣውራኡ
ወፍሪ ፀላኢ ድላዩ ሰሪሑ ይውዳእ። እዚ ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ዝነበረ ቃልሲ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ዘካይድዎ ዝነበሩ
ወፍሪ ክካየድ ከሎ ክልተ ብርጌዳት ናትና ቃልስታት ከመይ ይዛመድ ዝብል ሕቶ ኣብዝተፈላለየ እዋን ብጉባኤታት (ካልኣይ ጉባኤ
ኣብ ማእኸላይ ኢትዮጵያ ወፊረን ነይረን። ስሙር ግንባር ዲሞክራሲያዊ ግንባር) ብናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣኬባታት ዝለዓል እኳ
ምስ ኣረጋዊ ምስሕሓብ ነይሩና፤ ኣብቲ እንተነበረ፤ ንፁር ናይ ወያነ ኢትዮጵያ ስትራተጂን ስልትን ግን ድሕሪ ምስረታ ማሌሊት
ኣወፋፍራ ኣረጋዊ እተን ብርጌዳት ናብ እዩ ተነፂሩ ወፂኡ፡፡ ናይ ህዝብ ምምሕድዳርን፣ ነቲ ኩናት ብሙሉእ ዓቅሙ ክኸትት ኣብ
ማእኸላይ ኢትዮጵያ እንተወፊረን ፀላኢ ምግባርንውን ፀገማት ነይሮም፡፡ እቲ ኣብ ናይ ወታደራዊ ወፍሪታትና ዝተርኣየ ተደማራይ
ዝሓስቦ ዘሎ ወራር’ውን ክሳብ ምግዳፍ ዘይምኻንን ንደጀና ብቀፃነት እናጠናኸረ ዝኸይድ ዘይምኻንን፣ ፀላኢ ብዘካይዶም ዝነበሩ
ክነገድዶ ንኽእል ኢና ብዝብል ንቲ መዋፈሪ ወፍሪታት ሓራ መሬትና ኣብ ቀፃላይ ቅልውላው ምእታውን ኣብቲ ናይ ህዝቢ ፖለቲካዊ
ስራትና ቀጥታዊ ኣሉታዊ ፅልዋ ነይርዎ፡፡
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2.23 መደምደምታ
ቀዳማይ ክፋል
ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገለፀ ህወሓት ዕጥቂ
ቃልሲ ምስ ጀመረ ክሳብ እቲ ካልኣይ ውድባዊ
ጉባኤ ምስቶም ህልውናኡ ዘይተቐበሉ
እሞ ብውግእ ከጥፍእዎ ተላዒሎም ዝነበሩ
መሳፍንትን ሸፋቱን ከቢድ ቃልሲ ኣካይዱ
ተዓዊቱ እዩ። ምስ’ዚ ጎኒ ንጎኒ’ውን ምስ’ዞም
መሳፍንቲ ብምሕባርን ካብ ናይ ባዕሎም
ፖለቲካዊ እምነት ብምብጋስን ኩናት
ዝኸፈቱልና ከም ኢህኣፓን ተሓኤን ዝመሰሉ
ሓይሊታት’ውን ክዋጋእ ተገዲዱ ስዒሩ
ወፂኡ እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን እውን
ክሳብ ሸሞንተ ዙር ዓበይቲ ወፍርታት ደርገ
(ዘመቻ ንብሎም ዝነበርና) ተጋፊጡ ብዓወት
ወፂኡ እዩ። ምንቅስቓሱ ካብ ደቡብ ምብራቕ
ትግራይን ካብ ደቡባዊ ትግራይን እናተበገሰ
ናብ ማእኸላይ ኢትዮጵያ ኣግፊሑ እዩ። ናይ
ሰራዊት ውዳበ ብብርጌዳት ደረጃ ተመዓራርዩ
እኹል ዋላ እንተዘይኮነ ንሓራ ቦታና ዝሕሉ
ናይ ዕጡቕ ሓይሊ ውደባን ኣወፋፍራን እውን
ተገይሩ እዩ። ኣብ ህዝቢ ዝግበር ፖለቲካዊ
ስራሕትን ምልዕዓላትን እውን ዓሚቑ ህዝቢ
ባዕሉ ንባዕሉ ዘማሕድረሉ ናይ ምምሕድዳር
ውዳበታት ተፈጢሩ። ማሕበበረ ኢኮኖምያዊ
ግልጋሎት ኣጠናኺርካ ንምሃብ ዘኽእል
መሰረት ተነፂፉ እዩ።

ድሕሪ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ብፍላይ ኣብ ድሮ ምስረታ ማሌሊት ከባቢ ድማ ሓይሊና ብኣካል
ገዚፉ ናይ ምስራሕ ተኽእሉኡ ግን ደኺሙ ሓራ ቦታና ብቐፃላይ ናይ ፀላኢ መጥቃዕቲ ኣብ
ቅልውላው ኣትዩ፤ እቲ ናብዚ ዝበፃሕናሉ ደረጃ ዘበፀሐና ናይ ደባይ ውግእ ናይ መፈለምታ
ብርኪ ወታደራዊ ኣተሓሳስባ ናብቲ ቀፃላይ መድረኽ ከሰጋግር ኣይከኣለን። እቲ ንኣትዎ ዝነበርና
ሓዱሽ መድረኽ ሓዱሽ ምትዕርራይ ሓዱሽ ኣተሓሳስባ ይሓትት ነይሩ።
ኣብቲ ናይ መጀመርታ ዓሰርተ ዓመታት ካብቶም ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝነበሮም ኣብ ተጋድሎ
ህዝቢ ትግራይ እውን ዓብዪ እውንታዊ ፅዕንቶ ዝፈጠሩ መራሕቲ ሓደ ኣረጋዊ በርሀ እዩ። ንቶም
ልዕል ኢሎም ዝተገለፁ ዓወታትን ምዕባለታትን ኣብ ምምፃእ ብቑዕ ኣመራርሓ ሂቡ እዩ። ከም
ተቓላሳይ መጠን’ውን ብውልቅኡ ጅግና ምንባሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ብናተይ እምነት ኣብ ህወሓት
ጅግንነት ከም ባህሊ ክሰርፅ ኣብ ምግባር’ውን (ብተግባር ብምርኣይ ይኹን ብዘረባ) ካብቶም
ዓብዪ ተራ ዝነበሮም መራሕቲ ሓደ እዩ። ካብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ንድሓር ኣብ ዘሎ ግዜ
ድማ ኣብቲ ንሱ ዘመርሖ ዝነበረ ወታደራዊ ስራሕቲ እቲ ዝእቶ ዝነበረ መድረኽ ዝሓቶ ብቕዓት
ኣመራርሓ ክህብ ኣይከኣለን ኢለ ይኣምን።

ኣረጋዊ ይኹን እቶም መጀመርያ ካብ ንእሽተይ ጉጅለ ጀሚሮም ዝመሰሎምን ብኣርኣእያ
ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ይድግፉ እዮም ዝበልዎም ሰባት ኣተኣኻኺቦም ከቢድ ናይ ውድባ
ስራሕ ሰሪሖም ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ክጅመር ኣግቢሮም ኣብቲ ፈታናይ ዝነበረ ህልውናኻ ናይ
ምርግጋፅ መድረኽ ካብ ዝቐርበሎም ዝነበረ መማረፅታት ትኽለኛ ዝመሰሎም ውሳነ እናወሰኑን
እናፈፀሙን እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተጋድሎ ከም ፖለቲካዊ ይኹን ወታደራዊ ሓይሊ ማንም
ክደፍኦ ናብ ዘይኽእል ደረጃ ዘብፅሑ፤ እቶም መሰረታዊ ውሳነታት ዝውስኑ ዝነበሩ ናይቲ
ቃልሲ ናይ መጀምርታ ዓሰርተ ዓመታት መራሕቲ ብምልኦም ከም ኩሉ ፈታዊ ዓዱ ትግራዋይን
ከም ምስኦም ኮይነ እጃመይ ዘወፈኹ ሰብን ዓብዪ ከበሬታ ኣለኒ። ኣረጋዊ ካብዚኣቶም
ብቕድሚት ዝስራዕ ጅግና ትግራዋይ እዩ። ናብቲ ሓዱሽ ኣራኣእያ ኣሰራርሓን ዝሓተት መድረኽ
ምስበፃሕና’ሞ ናብኡ ክንኣቱ ምቅርራብ ምስተጀመረ ግን እቲ ሓዱሽ መድረኽ ዝሓቶ ሓደሽቲ
ሓሳባትን ኣሰራርሓታትን ኣየመንጨወን ጥራይ ዘይኮነስ (ብዙይ ክውቀስ ኣይግበኦን) ካልኦት
እዚ ኩሉ ተደሚሩ ህወሓት ከም ፖለቲካዊን
ከመንጭውዎ ከለው ኣንፃሮም ጠጠው ኢሉ፤ ክቅፅል ኣይኸኣለን።
ወታደራዊን ሓይሊ መጠን ማንም ክጭፍልቖ
ከጥፈኦ ዘይኽእል ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ
ቀፃላይ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊን ወታደራዊን እቲ ዝኣቱ ዝነበረ ሓዱሽ መድረኽ ዝጠልቦ ዝነበረ ሓደሽቲ ኣተሓሳስባታት ሻቡ ንሻቡ
ምዕባለ ኣብ ሚዘን ክኣቱ ዘለዎ ሓይሊ ምዃኑ ኣይተፈለጡን፡፡ ድሮ ምስረታ ማሌሊት ፀገማት ከምዘለው ጥራሕዩ ተነፂሩ፡፡ እዞም ፀገማት
ኣረጋጊፁ እዩ። እዙይ ድማ ካብቲ እዋን ድማ ኣብ ሓደ ጨንፈር ናይ ስራሕ ዘይኮነስ ኣብ ጠቅላላ እታ ውድብ ብዘለው ስራሕቲ ብጠቅላላ
ምስረታ ጀሚሩ በብግዚኡ ዝውሰዱ ዝነበሩ ከምዝኾኑ እዩ ስምምዕነት ተበፂሑ፡፡ ኣብዙይውን ኩሉ ኣባልስ ይትረፍ እቲ ንቑሕ ዝበሃል
ፖለቲካዊን ወታደራዊን ውሳነታት ብምፍፃም ካድረውን ዝተፈላለዩ እምቀት ዘለዎ ግንዛበን ምርዳእን ናይቲ ፀገማት እዩ ነይርዎ፡፡ ኮይኑ ግን
ዝመፀ ዓወት እዩ። ብፍላይ ክሳብ ካልኣይ ናይቲ ዝሓሸ ንቅሓት ኣለዎ ዝበሃልን ማርክስ ሌኒናዊ ኣተሓሳስባን ናይ ነገራት ኣተናትናን ክቅበል
ውድባዊ ጉባኤ ናይ ደባይ ውግእ ተባሂሉ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝተሓሰበ ካድረ ኣብ ሓደ ውድብ ብምእታው ነቲ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ
ክፅዋዕ ዝኽእል ወታደራዊ ኣተሓሳስባን ኣብ ላዕሊ ህወሓት ኾይኑ ኣንፈት እናትሓዘ ክመርሕ ናይ ምውዳቡ ኣድላይነት ኣብ ምርድዳእ
ስትራተጂን እናመራሕና ናብቲ ዝበፃሕናሉ ተበፂሑ፡፡ በዚ መሰረትውን ነቲ ንኣተዎ ዝነበርና ሓደሽቲ ኣተሓሳስባታት ዝጠልብ መድረኽ
ደረጃ ንምብፃሕ ኣኽኢሉና እዩ።
ማሌሊት ብምምስራት ክጅመር ተወሲኑ ተተግቢሩ፡፡
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3. ምስረታ ማሌሊት
ንተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ብዝለዓለ ደረጃ ዝመርሕ ካብቲ ንቲ ቃልሲ ዝመርሕ ዝነበረ ውድብ
ህወሓት ዝቦቅል መሪሕ ውድብ ከምዘድሊ ኣብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት እዩ ተወሲኑ።
ድሕሪ ጉባኤ ኣብ ዝተገበረ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣኼባ ድማ ማሌሊት ንምምስራት
ዘኽእል መሰረታዊ ፅንዓትን ምድላውን ክግበር እዚ ሓላፍነት እዚ ‘ውን ኣብ ውሽጢ ህወሓት
እቲ ናይ ፖለቲካ ስራሕ ዝመርሕ ዝነበረ ክፍሊ ክሕዞ ተወሲኑ። ቀፂሉ ኣብቲ ድሕሪ 2ይ ጉባኤ
ዝተገበረ 2ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ምስረታ ማሌሊት ተሳልጥ መስራቲ ጉባኤ ተሰናዲኡ
ኣሰናዳዊት ኣካል ቆይማ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ተንቀሳቒሳ ኣብ 1977 እቲ መስራቲ ጉባኤ ክግበር
ተወሲኑ። ናይታ ናይ ፓርቲ ጉባኤ ተሰናድእ ኣካል ኣባላት ድማ ኣባይ፣ ስየ፣ መለስ፣ ገብሩ፣
ፃድቃን፣ ኣርከበ፣ ሙሉጌታ ኣለምሰገድ፣ ኣረጋሽ፣ ቴድሮስ፣ ስዩም፣ ኣስፈሃ፣ ዘርኣይ፣ ተወልደ፣
ክኾኑ ተወሲኑ። ካብዙይ ንደሓር ስሩዕን ፅዑቕን ናይ ፓርቲ ምስረታ ምንቅስቓስ፤ ኣብ ክፍሊ
ፖለቲካ ኣብ ዝግበር መፅናዕትን ንባብን ኣብ ቤት ትምህርቲ ካድረ ብዝግበር ናይ ፖለቲካ
ስልጠናን ብሓደ ወገን፤ ብኻሊእ ወገን ድማ ብኣሰናዳዊት ሽማግለ ኣብ ክፍልታትን ሓይልታትን
ብዝግበር ምይይጣትን ቀፂሉ። እዚ ናይ ካድረታት ምስልጣን ብዝለዓለ ዝመርሖን ዘካይዶን
እቲ ቤት ፅሕፈት ፖለቲካዊ ጉዳያት እዩ ነይሩ። ክፍሊ ፖለቲካ ካድረታት ምምሃር ጥራሕ
ዘይኮነስ ክልሰ-ሓሳባዊ ፅሬት ንክህሉ’ውን ኣብ ውሽጡን ካብኡ ወፃኢ ምስ ዘለው ላዕለዎት
መራሕትን ካድረታትን ዓብዪ ምንቅስቓስ ይገብር ነይሩ። ላዕለዎት መራሕቲ እዚ ጨንፈር እዚ
ኣባይ ፀሃየን መለስ ዜናዊን እዮም ነይሮም።

3.1) ዳግመ ውደባ
ኣብ 1977 ዓ.ም ወርሒ ሰነ መስራቲ ጉባኤ ተፀዊዑ ድሕሪ 17 መዓልቲ ናይ ማሌሊት መስራቲ
ጉባኤ ሓምለ 5 ተዛዚሙ። ናይ ማሌሊት መስራቲ ጉባኤ ከምቲ ልሙድ ነቲ ውድብ ዝመርሕ
ማእኸላይ ኮሚቴ ብምምራፅ እዩ ተጠቓሊሉ። ድሕሪ እቲ ጉባኤ ንውሕ ዝበለ ዝተገበረ ናይ
ማእኸላይ ኮሚቴታት ኣኼባ (ናይ ማሌሊትን ህወሓትን ማእኸላይ ኮሚቴታት ኣኼባ ስለ
ዝነበረ) ናይ ክልቲአን ውድባት ፖሊት ቢሮ ኣባላት ብምምራፅ ተጀሚሩ። ኣብዚ መረፃ ኣረጋዊ
በርሀን ግድይ ዘርኣፅዮንን ካብ ፖሊት ቢሮ ኣባልነት ወሪዶም።6 ስየ ኣብርሃ ንኣረጋዊ በርሀ
ተኪኡ ናይ ጠቅላላ ወታደራዊ ስራሕቲ ሓላፊ ኮይኑ። ፃድቃን ገ/ትንሳኤ ናይ ሰራዊት ናይ ስታፍ
ሓላፊ ኮይኑ። እቲ ናይ ዳግመ ውደባ ስራሕቲ በዚ ዝተገለፀ ምትዕርራይ ተጀሚሩ።
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ወገን መሰረታዊ ፅንዓታት ተኻይዱ ዝጋጥመና
ዝነበረ ፀገማት ክንፀርን መፍትሒታት
ክቕመጠሉን ኣብ ውሳነ ተበፂሑ። እዙይ
እናተገበረ እናሃለወ ድማ መፃንሒ ዝኸውን
ስራሕ ንምስራሕ ገምጋማትን ውሳነታትን
ተኻይዶም። እቲ ኣብ ጉባኤን ናይ ማእኸላይ
ኮሚቴ ኣኼባታትን ዝተጀመረ ዳግመ ውደባ
እውን ቀፂሉ። ናይዚ ጉዕዞ ኣካል ዝኾነ ናይቲ
ፓርቲ ወታደራዊ ኮምሽን ክቆውም ተወሲኑ።
ኣባላት እቲ ወታደራዊ ኮምሽን ድማ፤
ኣቦወንበር ናይቲ ፓርቲ ወታደራዊ ኮምሽን
ናይቲ ፓርቲ ዋና ፀሓፊ (ብግዚኡ ኣባይ እዩ
ነይሩ) ክኸውን ብናይ ማሌሊት ውድባዊ
ህንፃ መሰረት ናይቲ ፓርቲ ዋና ፀሓፊ ናይቲ
ሰራዊት ላዕለዋይ ኣዛዚ እዮ። ስለ ዝኾነ
‘ውን ናይቲ ፓርቲ ወታደራዊ ኮምሽን ብኣቦ
ወንበርነት ዝመርሖ ናይቲ ፓርቲ ዋና ፀሓፊ
እዩ ነይሩ። መለስ ናይቲ ፓርቲ ዋና ፀሓፊ
ምስ ኮነ ‘ውን ናይ ሰራዊት ላዕለዋይ ኣዛዝን
ናይቲ ወታደራዊ ኮምሽን ኣበወንበርን ኮይኑ
ይሰርሕ ነይሩ።፤ ካልኦት ኣባላት ድማ ምስቲ
ስራሕ ቀጥተኛ ርክብ ዘለዎም ክኾኑ ተወሲኑ።
በዚ መሰረት ኣባይ፣ መለስ፣ ስየ፣ ተወልደ፣
ፃድቃን፣ ስብሓት ኮይኖም። ናይቲ ኮምሽን
ስራሕቲ ተነፂሮም ካብቶም ዝተነፀሩ ስራሕቲ
እቶም ዋና ዋና፦
ሀ) ናይ ፓርቲ ማእኸላይ ኮሚቴን ፖሊት
ቢሮን ዘውፅእዎ ሓፈሻዊ ወታደራዊ ትልምን
መደብን ብምዝርዛር፤ እቲ ናይ ግንባር
ወታደራዊ ኮሚቴ ዝፍፅም ዝርዝር ዝበለ
ትልምን መምርሕታትን ምውፅእ
ለ) ንቲ ተሓሲቡ ዝነበረ መሰረታዊ ፅንዓታት
ዝኸውን መደባት ምውፅእ
ሐ) መደባትን ፅንዓትን ወታደራዊ ስራሕቲ
ኣብ ተግባር ምውዓሉ በቢግዚኡ ምክትታልን፤
ዘጋጥምዎ ፀገማት ምፍታሕን

ድሕሪ ምስረታ ማሌሊት ኣብ ዝተገበረ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴታት ኣኸባ ዓብዪ ጠመተ
ተዋሂብዎ ካብ ዝተረኣየ ጉዳያት ሓደ ናይ ሰራዊት ኩነታት እዩ ነይሩ። ኣብዚ ኣኼባታት ብሓደ

6ናይ ፖሊት ቢሮ ኣባላት ቁፅሪ እውን ካብ ኣብ ህወሓት ዝነበረ ትሽዓተ ናብ ዓሰርተ ሓደ ሓፍ ኢሉ። በዚ መሰረት ኣብ ልዕሊ እቶም ዝነበሩ ሸውዓት ፖሊት ቢሮ ተወል
ደ ወልደማርያምን ፃድቃን ገ/ትንሳኤን ሙሉእ ኣባላት ፖሊት ቢሮ፤ ኣርከበ ዕቑባይን ኣረጋሽ ኣዳነን ድማ ተጠባበቅቲ ኣባላት ፖሊት ቢሮ ኮይኖም ተመሪፆም።
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መ) እቶም ናይ ወታደራዊ ስራሕቲ መደባት
ምስ ኣጠቓላሊ ፖለቲካን ማሕበረ ኢኮኖምን
ስራሕቲ ዝተዋደደ ምዃኑ ምርግጋፅ ዝብሉ
ነይሮም።
ቀፂሉ’ውን እቲ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ
ኣኼባታት ንወታደራዊ ስራሕትና ዝምልከት
ግፍሕ ዝበለ ገምጋም ብምግባር ኣብዞም
ዝስዕቡ ውሳነታት በፂሑ።

3.11) ቀዳማይ፦

እቲ ነካይዶ ዘለና

ኩናት ብብቕዓት ንምምራሕን ናብ ዓወት
ንምብፃሕን ዘኽእለና ብዝግባእ ተፀኒዑ
ዝወፀ ንናይ ሰራዊትና ህንፀት፣ ኣካይዳ
ውግኣትና፣ ስትራተጅያዊ ኣንፈት ወፍርና፣
በዙይ ኣቢሉ’ውን ኣብ ሞንጎ ኣወፋፍራናን
ምጥንኻር ደጀናን ዘሎ ዝምድና ብግቡእ
ዘፅነዐ ዝተወደበ መምርሒ የብልናን ኢልና።
እዚ ወታደራዊ ዶክትሪን እናበልና ንፅውዖ
ዝነበርና ዝተወደነብ ዝተጠመረን ሓሳብ
ንጠቕላላ ህንፀት ሰራዊትና ብፍላይ ድማ
ንናይ መራሕቲ ስልጠናና ኣወዳድባ ስራዊትና
ኣካይዳ ኣጠቓላሊ እቲ ኩናትን ነብሲ ወከፍ
ውግኣትናን ዘነፅር ክኸውን ከምዘለዎ
ኣቐሚጥና።
እዙይ ናይ ሃገርና ኢትዮጵያ ንዋገአሉ
ዘለና ከባቢ ትግራይን ኣጠቓላሊ ኩነታት
ኢኮኖምያዊ
ምዕባለና፣
ፖለቲካዊ
ስርዓት፣ወታደራዊ ኩነታት፣ ናይ ዓለምና ናይ
ሓይልታት ኣሰላልፋ፣ ናይ ንዋገአሉ መሬት
ዓድና ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣን ተፍጥሮን፤
ታሪክናን ኣብቲ ነካይዶ ዘለና ቃልሲ ዘለዎ
ኣውንታዊን ኣሉታዊን ፅዕንቶ ዘነፅር፣ ናይ
ፀላእትና ተፈጥሮን ውሽጣዊ ኩነታቶምን
ብዝርዝር ምፅናዕ’ሞ ካብዙይ ኣንፃር ውን
ንሕና ክንገብሮ ዝግባእ ዝተሓሰበሉ ዝተወደበ
መመርሒ ከም ወታደራዊ ዶክትሪን ኮይኑ
ክንፀር ኣለዎ ኢልና። እቲ ሰራዊት ብሓፈሻ
ስሩዕ ሰራዊት ይኹን ምልሻ ዝህነፀሉ ዶክትሪን
ክወፅእ፤ ካብዚ ዝብገስ’ውን ወታደራዊ
ስትራተጂን ስልትን ክንፀር፤ ናይ ሰብ ሓይሊ
ስልጠናና፣ ውደባና፣ ምምሕዳርና፣ ኣካይዳ
ውግኣትና በዚ ዝተወደበ ኣተሓሳስባታት
ክግዛእ ይግባእ ኢልና።
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3.12) ካልኣይ፦ ምልሻ ከም ሓይሊ
መጠን ስትራተጅያዊ ልኡኽ ዘለዎ ሓይሊ
ገይርና ንርኦ ከምዘይነበርና፤ ከም ንግዚኡ ናይ
ከባቢ ፀጥታ ዘረጋግእ ሓይሊ ጥራይ ተገይሩ
ይርኣይ ከም ዝነበረ፤ ኣብ ኣተሃናንፃ አዚ ሓይሊ
እዙይ’ውን ናይ ነዊሕ እዋን ኣንፈት ዝሓዘ
መንገዲ ከምዘይነበረና፤ ብግዝያዊ ፀገማት
ንግዝያዊ ረብሓ ተደፋፊእና ንቶም ፀገማት
ዝፈትሕ ግዝያዊ ምትዕርራይ እናገበርና
ከም ዝመፃእና፤ ገምጊምና። ኣተሃናንፃ እዚ
ሓይሊ’ዚ’ውን ካብ ገፊሕ ክልሰሓሳባዊን
ስትራተጃዊን መበገሲ እናተላዓልና ሐዚ ኣብ
ከመይ ዘመሰለ ኩነታት ከም ዘሎ ዘፍልጠናን
ቀፃላይ ህንፀቱ ዘነፅርን ፅንዓት ክንገብር
ተወሲኑ።

3.13) ሳልሳይ፦

ኣብ ውሽጢ እቲ
ሰራዊት ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታትን ዝምድናን
ውን ተገምጊሙ። ኣብቲ ሰራዊት ዘለው
ጠርነፍቲ ፖለቲካዊ ናብርኦም ትሑት
ኣብ ዓበየቲ ኣኼባታት (ጉባኤ ኮንፈረንሰ)
ተሳትፎኦመ ትሑት ምዃኑ ኣብ ዝግበር
ገምጋማት’ውን ተኸላኸልቲ ከም ዝኾኑ
ተገምጊሙ። ንዚ ምኽንያት’ውን ኣብ ልዕሊ
እቲ ትሑት ንቕሓቶም ሕ/ተሰባዊ መሰረቶምን
ብተወሳኺ ኣቐድም ኣቢሉ ዝነበረ ናይ
ድኽመታት ኣወቓቕዓና ኣንፈት ዘይነፀረ
ስለ ዝኾነ’ውን ቀፃላይ ክገብርዎ ዝግባእ
ዘየብርህ ንቶም ዝረኣዩ ጥረ ጌጋታት ጥራሕ
ዝወቅዕ ‘ምበር ካብ ምንታይ ይምንጭው
ከመይ ይፍትሑ ዘይሕብር ብምንባሩ ኣብ
ገለ እዋናት’ውን ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ጌጋታት
ዘግዝፍ ኣወቓቕዓ ድኽመት ከም ዝነበረ ኣብ
ምርድዳእ ተበፂሑ። ኣብ ናይ ጠርነፍቲ ርክብ
ጉጅላዊ ዝምድናታት ምህላው ተራእዩ። ኣብቲ
መሰረታዊ ተጋዳላይ’ውን ዘይዴሞክራስያዊ
ዝምድናን ኣሰራርሓን (ምስ ጠርነፍቲ ብዘለዎ
ርክብ) ከምዘሎ ዴሞክራስያዊ ኣሰራርሓ
ክህሉ ዘግብር ኣሰራርሓ ‘ውን ከምዘየለ ብዙሕ
ነገር ኣብ ናይ ጠርነፍቲ ድሌትን ኣርኣእያን
ከም ዝድረኽ ሪኢና። ናይ ውልቀ ሰብ መሰል
ኣብቲ ሰራዊት ዝኽበረሉ ዝተደንገገ ኣስራርሓ
ከም ዘይነበረ እዙይ’ውን ብፅንዓት ክንፀር
ወሲና።

ካብዚ ብምብጋስ’ውን ናይ ሰራዊት ፖለቲካዊ
ናብርኡ ይኹን መሰሉ ዝሕለወሉ ኣሰራርሓ
ክረጋገፅ በዚ መሰረት ኣብ ውሸጢ ሰራዊት
ዝግበር ናይ ፕሮፖጋንዳ ስራሕ ቀዳምነት
ክወሃቦ ናይ ፖለቲካ ኮሚሳራት ኣብ ኩሉ
ደረጃታት ክምልኡ (ኮሚሳራት ዘየነበሩሉ
ናይ ብርጌዳትን ቦጦልንታትን ውዳበ ነይሩ)
ፖለቲካዊ ስራሕቲ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት
ክፅዕቕ ተወሲኑ። ኣብ ናይ ስራሕ ቀደም
ሰዓብ ኣሰራርዓ ክነመያይጥ ከለና ‘ውን
ቅድሚ ኩሉ ስራሕ ፕሮፖጋንዳ ሰሪዕና።
ኣብ ናይ ፕሮፖጋንዳዊ ስራሕ ‘ውን ኣብ
ውሽጢ ሰራዊት ዝግበር ናይ ፕሮፖጋንዳን
ምንቃሕን ስራሕ ቀዳምነት ተዋሂብዎ። ካብዚ
ተበጊስና’ውን ክሳብ ቦጠለኒን ዞባን ኮሚሳራት
ካብ ዝኾን ኣካል ብቑዕ እዩ ዝተበሃለ ተሳሒቡ
ክምላእ ተገይሩ። ኣብ ከባቢ መጋቢት
78 (እቲ መፃንሒ ዳግመ ውድባ ይገበር
ዝተበሃለሉ እዋን) እዙይ ተሰሪሑ ተወዲኡ።
ካብ ቦጠለኒን ዞባን ንታሕቲ ኣብ ዝነበራ
ውዳበታት ድማ ካብተን ኣሃዱታት ባዕለን
ኣሰልጢንካ ክምላእ ተገይሩ።

3.14) ራብዓይ መነባብሮ
ሰራዊት ብዝምልከት
ናይ ሰራዊት ሎጂስቲካዊ ግልጋሎት ካሊእ
ዓብዪ ፀገም ነይሩ። ብፍላይ እቲ ሰራዊት
ብኣካል እናገዘፈ ምስ መፀን ወፍርታቱ ርሑቕ
መንገዲ ዝወስድዎ እናኾኑ ምስ ከዱ ደሓር
ድማ ናይ ድርቂ ኩነታት ንናይቲ ህዝቢ ናብራ
ከቢድ ምጉስቛል ምስ ኣብፀሐሉ ኩነታት
መነባብሮ እቲ ሰራዊት ብጣዕሚ እናሓመቐ
መፂኡ ነይሩ። ብፍላይ ኣብ ሪጅን ክልተን
ሰለስተን ናይ ሰራዊት ናብራ ከቢድ ነይሩ።
ናይ ስንቂ ፀገም ብቐፃልነት የጋጥመና ነይሩ።
እዚ ኩነታት ብግቡእ ተገምጊሙ ብፍላይ
እቲ ሰራዊት ዝረኽቦ ኣገልግሎት ጥርኑፍን
ኣብ ዝድለ እዋንን ቦታን ክረኽቦ ክግልገለሉ
ዝኽእል ኣሰራርሓ ከም ዘድሊ ተራእዩ።
ዝበዝሕ ናይ ሰራዊት ግልጋሎት ኣብ ትሕቲ
ማሕበረ ኢኮኖሚ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ስራሕ
ጨንፈር እዩ ዝጥርነፍ ነይሩ። ከም ሕክምና፣
ስንቂ፣ ንብረት መጎዓዝያ፣ ዝመሰለ ኣብ
ማሕበረ ኢኮኖሚ ነይሩ። እዚ ኩሉ ከም ዕጥቂ

ውራይና
ብሓባር ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ክጥርነፍ እሞ
እዚ ናይ ዕድላን ግልጋሎትን (ናይ ሎጂስቲክስ
ውደባ) ካብ ማአኸላይ ወታደራዊ ቤት
ፅሕፈት ጀሚሩ በቢደረጅኡ ኣብ ዘሎ ናይ
ተወጋኣይ ኣሃዱ ውደባ፤ ክሳብ ብርጌዳትን
ቦጠለንታትን ክዝርጋሕ ተገይሩ። ምስዚ
ብምትሕሓዝ ካብ ቦጠለንታት ንላዕሊ ኣብ
ዘሎ ውዳበ ናይ ሰለስተ ሰብ ኣመራርሓ እዙይ
ማለት ኣዛዚ፣ ኮሚሳር፣ ምክትል ኣዛዚን ናይ
ስታፍ ሓላፊን ኮይኖም ንቲ ተዋጋኣይ ኣሃዱ
ክመርሑ ተገይሩ። እቲ ሳልሳይ ናይ ኮማንደ
ኣባል ምክትል ኣዛዝን ናይ ስታፍ ሓላፍን
ኮይኑ ንኹለን ናይ ስታፍ ኣካላት እንኮላይ ናይ
ሰራዊት ግልጋሎት ስራሕቲ ክመርሕ ተገይሩ።
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ስትራተጅያዊ ኣወፋፍራና ናትና ደጀና ወይ
ሓራ ቦታና ብወየንቲ በተን ሻቡ ብቁፅሩ
ውሑድ ተጋዳላይ ዝነበረን (9-10 ሰብ)
ከራቢትን ብክፍሊ ህዝብን ይተሓሎ።
ሰራዊትና ናይ ፀላኢ ደጀን ምርባሽ ክኸውን
ኣለዎ ቀንዲ ጠመትኡ ካብ ዝብል ኣረኣእያ
ዝተዛበዐ ሚዛን ዘለዎ ወፍሪ ነይሩና። ናይ
ፀላኢ ደጀን’ውን ብቐፃልነት ክርብሽ ንፀላኢ
ትርጉም ዘለዎ ፅዕንቶ ክንፈጥር ኣይከኣልናን።
ብኣካል ካብቲ ፅዕንቶ ንፈጥረሉ ከባብታት
ርሑቕ ስለ ዝነበርና ኣብ ማእኸላይ ኢትዮጵያ
ኣቲና ድማ ንነዊሕ እዋን ክንፀንሕ ስለ
ዘይንኽእል (ብናይ ፀላኢ ፀቕጢ፣ሎጂስቲክስ
ፀገም ወዘተ)፤ንፀላኢ ካብ ቀፃላይ ቅልውላው
ክነእትዎ ኣይከኣልናን። ብዝዓበየ ግን ንሕና
ናይ ፀላኢ ደጀን ንሃውኽ ክንብል ደጀና ኣብ
ቀፃላይ ቅልውላው ይኸውን ነይሩ። ድልዱል
ናይ ዕጥቂ ቃልስና መሰረት ክንፈጥረሉ
ኣብ እንኽእል ቦታ (ትግራይ) ብቐፃልነት
እናጎልበተ ዝኸይድ ጠንካራ ደጀን ዘየፍጥረና
ኾይኑ ኣወፋፍራና።

ናይ ብርጌድ ስታፍ ሒዘን ኣብ ትሕቲ ሙሉእ
ኮማንድ ናይ ኢህዴን ክኣትዋ ገይርና። ካሊእ
ብናትና ዕብይ ዝበለ ሓይሊ ዝግበር ወፍሪ’ውን
ብፍላይ ኢህዴን ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ቦታታት
እንተኾይኑ ብናቶም ስምምዕነትን ንናቶም
ስራሕ ብዘስጉምን ኣገባብ ክንገብሮ ኢልና።

3.16) ሻድሻይ ናይ ቀዋሚ
መዋፈሪ አድላይነት

ነዞም ወፂኦም ዘለው ናይ ፅንዓት መደባት
ንምትግባርን ግቡእ ስትራትጅያዊ ኣመራርሓ
ንምሃብን ርጉዕ ኣብ ዝኾነ እዋን ብቐሊሉ
ዘይንገድፎ፤ ቀዋሚ መዋፈሪ የድለየና ኢልና።
ብዝኾነ እዋን ፀላኢ እንተመፂኡ ከምቲ
3.15) ሓምሻይ ኣወፋፍራ
ቅድሚኡ ዝነበረ ዕፀፍ ዕፀፍ፣ ኣቑሑ ዓቅብ፣
ሰራዊትና
ውግኣት ኣህድም ዝበሃለሉ መዋፈሪ ሒዝካ
እቶም ወፂኦም ዘለው ወታደራዊ ጥራሕ
ቅድሚ ምስረታ ማሌሊት መጀመርያ
ዘይኮነስ ፖለቲካዊ፣ ማሕበረ ኢኮናምያዊ
ብወታደራዊ ተደላይነቱ እናተሰሓብና ደሓር
(ኣብዚ ፅሑፍ ብዙሕ ዘይተገለፁ መደባት)
ድማ ብናይ ባዕሉ ከይዲ ከምቲ ኣቐዲሙ
ክትግበሩ ከም ዘፀግም ሪኢና። ስለ ዝኾነ ሓደ
በዚ
ምኽንያት
ሓራ
ቦታና
ንብሎ
ዝነበረ
ዝተገለፀ ዝበዝሕ ወፍርና ናብ ማእኸላይ
ቀዋሚ ክንከላኸሎ ዘለና መዋፈሪ ከምዘድልየና
ብፀላኢ
እናተዘረገ
ርግእ
ዝበለ
ምምሕዳር፣
ኢትዮጵያ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ደሓር ብፍላይ
እዚ መዋፈሪ እቲ ስትራተጅያዊ ኣመራርሓ
እናጠንከራ
ዝኸዳ
ማሕበራት፣
ብዓቕምና
ድሕሪ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ወታደራዊ
ዝህብ ኣካል ፅንዓት ዘካይደሉ ግልጋሎት
ንህዝቢን
ተጋዳላይን
ግልጋሎት
ክህብ
ዝኽእል
ወፍርታትና እቲ ወፍሪ ብናይ ባዕሉ ባህሪ
ንቕድመ ግንባርን ደጀንን ዝህበሉ ከም
ማሕበረ
ኢኮኖምያዊ
ስራሕቲ
ክንሰርሕ፣
ዘምፅኦ ፖለቲካዊ መኽሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ
ዝኸውን ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ። ነዚ ቀዋሚ
ሓይሊ
ብቐፃልነት
ክንፈጥር፣
ክነዕብይ፣
ኣብ
ናይ ስሙር ግንባርን ስሙር ዴሞክራስያዊ
መዋፈሪናን ሓራ ቦታናን ናይ ምክልኻል
ዘይንኽእለሉ
ደረጃ
ኢና
በፂሕና
ኢልና።
ግንባርን ዕማማት’ውን ንምፍፃም ክንጥቀመሉ
ፖሊሲ ብዝዓበየ ብተንቀሳቓሳይ ውግእ
ንደጀና
ብቐፃልነት
ዘየጠንክር
ስትራተጅያዊ
ይግባእ ተባሂሉ። እዚ ግን ካብቲ ሓፈሻዊ
ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ብፍላይ ኣብቲ ዋና
ኣንፈት
ኣወፋፍራ
ሓይሊ
ነይሩና
ተባሂሉ
ድሌት ምግላፅን ሓደ ሓደ ሻብ ምስ ኢህዴን
መዋፈሪና ግድን ኣብ ዝኾነሉ እዋን ብቐዋማይ
ተገምጊሙ።
ዝግበር ወፍሪን ወፃእ ዝርዝር ዝበለ መመርሒ
ውግእ ‘ውን ከም ንከላኸሎ ኣነፂርና። ኣብ
ኣይነበሮን።
ደጀና ዝበሃል ከባቢ ዝርከብ ብፍላይ ክሳድ
ነዙይ ዘስተኻኽል’ውን ኣንፈት ኣወፋፍራና ግመል ዝበሃል ቦታ ድማ ቀዳማይ ቀዋሚ
ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን እዚ ኣወፋፍራ እዙይ ብቐዳምነት ንሓራ ቦታና ምክልኻልን ንደጀና መዋፈሪና ገይርና ተጠቒምናሉ።
ምስ ደጀና ምጥንኻር ሓራ ዘውፃእናዮ ምጥንኻርን ይኹን ኢልና። ናብ ማእኸላይ
ቦታታት ብቐፃልነት ምክልኻልን እናደልደለ ኢትዮጵያ ዝግበር ወፍሪ ብኻልኣይ ደረጃ ንዚኣቶም ድሕሪ ምንፃር በቲ ነዊሕ እዋን
ንኹናት እናደገፈ ምኻድን ክህልዎ ዝግበኦ ክርኣይ፤ እዙይ ኮይኑ’ውን እቲ ዝበዝሕ ክወስድ ይኸውን እዩ ኢልና ዝገለፅናዮ ካብ
ዝንተሞገታዊ ዝምድና መሰረት ዝገበረ ወፍርና ምስ ኢህደን ዝተኣሳሰረን ኢህዴን መሰረታዊ ፅንዓት ዝምንጩ መፍቲሕታት
ኣይነበረን። ኣብ ወያነ ኢትዮጵያ ዝህልወና ዘዕብን ብናቶም ድሌትን ስምምዕነትን ክግበር ክሳብ ዝመፅእ መፃንሒ ምትዕርራይ ብዳግመ
ብፅሒት ብግቡእ ክንፃወት ንኽእል ኣብ ኣለዎ ኢልና። ምስ ኢህዴን ዝግበር ወፍሪ’ውን ውደባ ንግበር ተባሂሉ ኣብ ውሽጢ ሓደ
ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ዕጥቃዊ ቃልሲ ነቲ በኣኣቶም ዝምራሕ ዝነበረ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዓመት ዝተጠቓለለ ስራሕቲ ዳግመ ውደባ
ብቐፃልነት እናደልደለ እንተኸይዱ እዩ። ጠንካራ ደጀን ንምፍጣር ዝዓለመ ክኸውን፤ ተሰሪሑ። ኣብዚ እዋን ዝተገበረ ስራሕቲ
ወታደራዊ ወፍርታትና ግን ብዝዓበየ ነዙይ ነዙይ ዘሳልጥ’ውን ካብቲ ሻቡ ዝነበረና ሓይሊ ዳግመ ውደባ ብሓፈሻ ስልጠና ሰራዊት
ዘሳልጥ ኣይነበረን። እቲ ቐንዲ ትኹረት ናይ ክልተ ቦጠለኒ ብናይ ብርጌድ ውደባ ተወዲበን ስትንዳርዳይዝ ተገይሩ ክቕፅል፣ ኣወዳድባ
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ውራይና
ናይ ሰራዊት ግልጋሎት ክመዓራረይ፣
ፖለቲካዊ ስራሕ ሰራዊት ዝከታተል
ኮሚሳራት ውደባን ክትትልን ፃዕቒ ፖለቲካዊ
ኣስተምህሮ ክወሃብን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ
ህይወቱን መሰላቱን እቲ ሰራዊት ክመሓየሽ
ተገይሩ። ምስዚ ከምቲ ልዕል ኢሉ ዝተገለፀ
ስርዓት እዝ ሰራዊት በቢደረጅኡ ካብ ሰለስተ
ሰባት ክቐውም፤ ኣዛዛይ፣ ፖለቲካዊ ኮሚሳርን
ምክትል ኣዛዚን ኮይኑ ክቐውም ተገይሩ።
ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ተጠቓሊሉ።
እዙይ እናተገበረ እናሃለወ ጎኒ ንጎኒ ናይቶም
መሰረታዊ ኣንፈታትን መፍቲሕታትን ፅንዓት
ይካየድ ነይሩ።

ነሓሰ 2007

ሓደ ናይ ኢንግሊዛዊ ፀሓፋይ (liddel
hart) ዝበሃል ስትራተጂ ዝብል ፅሑፍ
ዘልዐሎም ስነ ሓሳባት (concepts) ኣዕኒዕና
ኣብ ናትና ኩነታት ከመይ ክትግበር ይክእል
ኢልና ብተግባር እውን ዝተጠቐምናሉ እሞ
ውፅኢት’ውን ዝረኸብናሉ ወፍሪ እዩ ነይሩ።
“ወፍሪ ኣግኣዚ” ብዙሓት ዝተፈላለዩ ዝመስሉ
ግን ሓደ ዕላማ ክወቕዑ ተገይሮም ዝተኣሳሰሩ
ስርሒታት ብምስራሕ ንፀላኢ ኣደናጊርናን
ኣዛብዒናን ድሙቕ ዓወት ብውሑድ ኪሳራ
ዘመዝገብናሉ ስርሒት እዩ ነይሩ። እዚ
ስርሒት ብሓደ ወገን ሰራዊትና ዝተወሳሰቡ
ብግዜ፣ ብቦታ ዝተፈላለዩ ዝመስሉ ግን
ዕላመኦም ሓደ ዝኾነ ኣቐዲሙ ዝተሰርሐ
ስራሕ ንቲ ቐፃላይ ምችው ባይታ እናፈጠረን
3.17) ወፍርታት
እናተደመረን ክኸይድ ምግባር ዘኽእል ስራሕ
ክንሰርሕ ከም እንኽእል ዘርኣየ ስርሒት
እዚ ናይ ዳግመ ውደባን መሰረታዊ ነይሩ። ብምዃኑ እውን ናብቲ ቐፃላይ ንኣተዎ
መፅናዕቲታትን እናካየድና እናሃለና ምሰዚ ጎኒ ዝነበርና መድረኽ ፅቡቕ መሰጋገሪ ስራሕ
ንጎኒ ወታደራዊ ወፍርታት ይግበር ነይሩ። ነይሩ።
ኣብ 1978/79 ክልተ ዓበይቲ ወታደራዊ
ስርሒታት ተገይሮም ነይሮም።
እቲ ሓደ፡ ኣብ ከተማ ሰቖጣ ዓሪዱ ዝነበረ
ሓደ ብርጌድ ናይ ፀላኢ ሓይሊ ዝደምሰሰ፤
ምስዚ ተተሓሒዙ ድማ ነዚ ኣብ ሰቖጣ ዝነበረ
ሓይሊ ሓገዝ ዝተለኣኸ ካሊእ ሓደ ብርጌድ
ኣብ ወለህ ዝተበሃለ ሞንጎ ኮረምን ሰቖጣን ኣብ
ዘሎ ቦታ ዘጥቃዕናሉ ስርሒታት እዮ። እዞም
ክልቲኦም ዝተኣሳሰሩ ስርሒታት ድሙቕ
ዓወት ኣመዚግብናሎም ደሓር’ውን ናይ
ሰራዊትና ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ንምምዛን
ነቐፌታዊ ብዝኾነ መንገዲ ገምጊምናዮም፤
ገፊሕ ትምህርቲ ወሲድናሎም ኢና።
እቲ ካልኣይ ስርሒት ኣብ ከተማ መቐለ
ናይ ህወሓት ደገፍቲ ስሩዓት ተባሂሎም
ተጠርጢሮም ተኣሲሮም ዝነበሩ ካብ
ሓደ ሽሕን ሓሙሽተ ሚኢትን ንላዕሊ
እሱራት ንምፍታሕ ዝተገበረ ወፍሪ “ወፍሪ
ኣግኣዚ” ኢልና ዝፀዋዕናዮ ስርሒት እዩ።
እዚ ስርሒት እዙይ እቲ ናይ መሰረታዊ
ፅንዓታት ሰሪሕና ደሓን ምስተጎዓዘ ዝተሰርሐ
ስርሒት እዩ።ብፍላይ ድማ ኣብቲ እዋን
ካብቶም መፅናዕቲ ነካይደሎም ዝነበርና ናይ
ወታደራዊ ኣተሓሳስባ ሊቃውንቲ ዝበሃሉ
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ይተኣሳሰር ዝብል ሕቶ ብንፁር ዝመለሰ
ስትራተጂን ስልትን ወያነ ኢትዮጵያ ተወልደ
ወልደማርያም ይመርሖ ብዝነበረ መፅናዕቲ
ተነፂሩ። ምስ’ዚ ብሓባር ስራሕቲ ህዝቢ
ብዝለዓለ ደረጃ ተወዲቡ ኩሉ ዓቕሙ ናብቲ
ቃልሲ ከኽትት ዝኽእል ኣንፈት ኣመራርሓ
“ብናይ ሓፋሽ ምንቅስቓስ ምምራሕ” ዝብል
ኣንፈት ድሕሪ ‘ዚ ፅንዓታት ዝተነፀረ እዩ።

በቢደረጅኡ ዝወሃብ ኣመራርሓ ኩሉ ዓይነት
ስራሕቲ (ወታደራዊ፣ ፖለቲካዊ ስራሕቲ
ህዝቢ፣ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ስራሕቲ)
ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምምራሕ
ዘኽእለና ናይ ኣመራርሓ ሳይነስን ጥበብን
ንብሎም
መትከላትን
መመርሕታትን
ድሕሪ’ዚ ፅንዓታት ዝተነፀረ እዩ። እዚ ናይ
ኣመራርሓ ሳይነስን ጥበብን ንብሎ ንሓደ
ገፊሕ ምንቅስቓስ ዝሓትት ስራሕ ብብቕዓት
ንምምራሕ ዘኽእል ናይ ኣመራርሓ ጥበብ
እዩ ተነፂሩ። ድሕሪኡ’ውን በቢደረጅኡ
ዘሎ ኣመራርሓ ክስልጥን ክጥቀመሉን ፃዕሪ
3.2) መሰረታዊ ፅንዓታት
ተገይሩ። ርኡይ ለውጢ ኣብ ኣመራርሓ
ስራሕትና ኣምፂኡ። ብዛዕባ ‘ዚ ጉዳያት ዘልዕል
ዘለኹ ድሕሪ ምስረታ ማሌሊት ዝመፀ ለውጢ
3.21) ገለ ነጥብታት ብዛዕባ ኣብቲ ወታደራዊ ስራሕ ጥራሕ ዝተሓፀረ
ከም ዘይነበረ ንኹሉ መዳይ ምንቅስቓሰ
ማርክስነት
ቃልስና ዝሓቖፈ ገፊሕ ምንባሩ ንምግላፅ እዩ።
ካብቲ ወታደራዊ ስራሕትና ወፃእ ብፍላይ
ከምቲ ልዕል ኢሉ ዝተገለፀ ድሕሪ ምስረታ
ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣመራርሓና ዝመፀ ለውጢ
ማሌሊት ዝተገበረ ኣኼባታት ማእኸላይ
ናይቲ ፅንዓት ደረስትን ዋና መመንጨውትን
ኮሚቴታት ንተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ
ብህይወት ስለ ዘለው ንስቶም ክፅሕፍዎ ይኾኑ
በፂሕዎ ዝነበረ ደረጃ ዕቤት ኣቐፂልካ ናብ
ኢለ ተስፋ ይገብር።
ዓወት ንምብፃሕ ንቶም ዘጋጥሙና ዝነበሩ
ማሕለኻታት ንምፍታሕ ዘኽእለና ንፁር
መምርሒ ንምሓዝ መሰረታዊ ፅንዓት ናብቲ ወታደራዊ ስራሕትና መፅናዕቲ ቅድሚ
ኣካይድና ኣንፈትና (ስትራተጂን ስልትን) ምእታው ንምንታይ እዚ ለውጢታት ምስ
ምስረታ ማሌሊት ተተሓሒዙ ዝብል ሕቶ
ንነፅር ኢልና ኢና።
ክለዓል ይኽእል እዩ። ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ
ዝተጀመረሉ እዋን ናይ ፀጋም ኣተሓሳስባታት
በዚ መሰረት ውን እቲ መፃንሒ ዳግመ ውደባ
ብዓለም ደረጃ ዓብዪ ተቐባልነት ኣብ
እናተተግበረ ከሎ ጀሚሩ ጎኒ ንጎኒ ፅንዓት
ዝነበረሊ እዋን እዩ ነይሩ። እቶም ናይ ህዘቢ
ተጀሚሩ፦ እቲ ፅንዓት ኣብ ወታደራዊ
ኢትዮጵያ ብሓፈሻን ናይ ህዝቢ ትግራይ
ስራሕትና ጥራሕ ዝተሓፀረ ኣይነበረን። ኣብ
ብፍላይ ጭቆና ፈሊጦም እቲ ኩነታት ካብ
ጠቕላላ ጨንፈራት ስራሕ ቃልስና ብሙሉኡ
ተዓጢቕካ ምግዳል ወፃእ ካሊእ መማረፂ
እዩ ዝካየድ ዝነበረ። ኣብ ፖለቲካዊ ስራሕትና
ዘየብሉ ምዃኑ ተገንዚቦም ንህወሓት ዝፈጠሩ
ንኣብነት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ምስቲ
ሰባት ኣብዚ እዋን እዮም በቑሎም። ኩላትና
ብኢትዮያ ደረጃ ዝግበር ዘነበረ ቃልሲ ከመይ
ኣብ ዓድና ዝነበረ ብጣዕሚ ድሑር ፖለቲካዊ

ውራይና
ስርዓት ክልወጥ ንደሊ ዝነበርና መንኣሰይ እቲ
ለወጢ እንታይ ይኹን ክንብል ከለና ናብ ናይ
ፖለቲካዊ ነፃነትን ዴሞክራስን፤ ማሕበራዊን
ኢኮኖምያዊን ፍትሒ ዘብፀሐና እቲ ናይ ፀጋም
ኣተሓሳስባ እዩ ዝብል ኣመላኻኽታ ነይሩና።
ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ
እዋን ብናይ ፀጋም ኣተሓሳስባ ዓብላላይ
ኣርኣእያ ተፈጢሩ ብኡ ዝቐፀለ ናይ ህዝቢ
ቃልሲ እዩ። በቲ ንሕና ክንሓልፎ ንሓስቦ
ዘነበርና መስርሕ ዝሓለፉ ዓወት ዘመዝገቡ
ወይ’ውን ዝጓዓዙ ዘነበሩ ቃልሲታት’ውን ንቲ
ኣተሓሳስባና ኣጠናኺሩልና እዩ።
ማርክስ ሌሊናዊ ፖለቲካዊ ኣመላኻኽታ ሐዚ
ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዋላ ይኣምነሉ እየ
ዝብል ዝነበረ ሰብ ’ውን እናፈንፈኖ ካብኡ
ክንዲ ዝተኸኣለ ክርሕቕን ይረኣይ ኣሎ።
ኮይኑ ግን ከም ናይ ሕብረተሰብ ኢኮኖምያዊ፣
ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ ፀገም መፈተሺን
መፍትሒ መድለይን፤ መርኣይን ትኽክለኛ
መርኣይ እዩ ኢለ እኣምን። ንኢኮኖምያዊ፣
ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ ጉዳያት ሳይነሳዊ
ብዝኾነ መንገዲ ኣፅንዑ ናይ መፍትሒ
ኣንፈቶም እውን ዝሓበረ ማሕበራዊ
ሳይነስ እዩ። ኣነ ካብ ዘለኒ ወሰን ፍልጠት
ተበጊሰ ክርእይ ከለኹ ንናይ ሕብረተስ
ማሕበረ ኢኮኖምያዊን ፒለቲካዊን ኩነታት
ብወድዓውነት ተንቲኑ፤ ናይዚ ናይ ሕ/ሰብ
ምዕባለ ዝገዝኡ ሕግታት ብምንፃር ብነዊሕ
ግዘ መንፅር ሕ/ሰብ ዝጎዓዘሉ ኣንፈት ዘርእይ
ናይ ማሕበረሰባዊ ሳይንስ ፅንዓት እዩ።
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ቅልጣፈ ዝምዕብል ዝነበረ ካፒታሊስታዊ
ስርዓተ ማሕበር፤ ሳይንሳዊ ብዝኾነ መንገዲ
ተንቲኖም ኣንፈት ነዊሕ ጉዕዞ ሕ/ሰብን ነዚ
ዘገዘኡ ሕግታትን ኣነፂሮም።
ማርክስነት ከም ኣተሓሳስባ መጠን ንቲ
ብጋህዲ ዝረኣይ ጭቡጥ ናይ ዓለምና ኩነታት
(materialist) መበገሲ የገብር። እዚ መበገሲ
ኣብ ሕ/ሰብ ዝረኣዩ ጭቡጣት ምንቅስቓሳትን
ኣብ ሞንጎኦም ብዘሎ ምትእስሳርን ዝምድናን
ኣንፈት ምዕባለኦም ብምትንታን ይንፅር።
ካብዚ ብምብጋስ ‘ወን ንሕ/ሰባዊ ምዕባለ
ዝገዝኡ ሕግታት ዘነፅር ማሕበራዊ ሳይነስ
አዩ። እዚ ዓውደ ፅንዓት እዚ ካብቶም
ኣቐዲሞም ዝነበሩ ማሕበራዊ፣ፖለቲካዊ
ፍትሕን ዴሞክራሲን ንኢኮኖምያዊ ማዕርነት
ዝጣበቑ ዘነበሩ ኣተሓሳስባታት ዝፈልየሉ
ዋና ምኽንያት ኣንፈት ምዕባለ ሕ/ሰብ
ዝገዝኡ ሕግታት ብሳይነሳዊ ትንተና ዘነፅር
ምዃኑ፤ ንዞም ሕግታት ብምንፃር ጥራሕ
ጠጠው ከየበለ፤ እዞም ጭቡጣት ሕግታት
ወያናይ ብዝኾነ መንገዲ ንሕ/ሰብ ንምልዋጥ
ክንጥቀመሎም ዘምሀረ ዓውደ ፅንዓት
ብምዃኑ አዩ።

ካብዚ ተበጊሶም ‘ውን ፖለቲካዊ ነፃነት፣
ኢኮኖምያዊ ምዕባለን ማዕርነታዊ ምክፍፋል
ሃፍቲ ሕ/ሰብን ማሕበራዊ ፍትሕን፣
ብናይቶም ውፅዓት፣ ሓራ ክወፁ ዝደልዩ፣
ብቑፅሮም ብዙሓት ዝኾኑ ደርብታት
ብዘካይድዎ ወያነ (revolution) እዩ
ዝመፅእ ዝብል መደምደምታ በፂሖም።
ማርክስነት ከም ኣተሓሳስባን ናይ ሕብረተሰብ ስለዝኾነ’ውን ማርክስነት ሳይነሳዊ ጥራሕ
ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ኩነታት መተንተኒ ዘይኮነስ ወያናይ’ውን እዩ ዝበሃል። መሰረታዊ
ኣረኣእያ መጠን ካብ ባዶ ሃዋህው ዝተፈጠረ ትሕዝትኡን ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ
ኣይኮነን። ብዙሓት ተመራመርቲ ማሕበራዊ ማሕበራዊ ሳይነስ ትንታነታት ዝፍለየሉ ቀንዲ
ሳይንስ ፖለቲካዊ ናፅነት ኢኮኖምያዊ ምዕባለን ረቛሒ’ውን እዙይ እዩ።
ፍትሓዊ ምክፍፋል ሃፍትን ማሕበራዊ
ፍትሕን ይምነዩ ነይሮም። እዙይ እቲ
ካብ እዋን ማርክስ ኤንጅልስን ጀሚሩ ክሳብ
ትምኒቶምን ድሌቶምን ብዝኾነ መለኮታዊ
ሐዚ ንቅድሚት’ውን እዞም ፖለቲካዊ
ሓይሊ ክመፅእን ኣብ ሃይማኖታዊ ኣስተምህሮ
ናፅነት፣ ኢኮኖምያዊ ምዕባለን፣ ማዕርነታዊ
ተሞርኪዞም ንናይ ገዛእቲ ደርብታትን እቲ
ምክፍፋል ሃፍትን፣ ማሕበራዊ ፍትሕን፣
ሕብረተሰብ ብጠቕላላን፤ ፍትሓዊን ርትዓዊን
ዝብሉ ኣተሓሳስባታት ንምዕባለ ሕብረተሰብ
ኣመለኻኽታን እዮም ጥርዓን ዘቕርቡ ዝነበሩ።
ንቕድሚት ክስጉም ከም ሞተር ኮይኖም
ማርክስን ኤንጅልስን ኣብቲ እዋን ብዓብዪ
ዝደፍኡ ኣተሓሳስባታት እዮም። እዞም

ተደጋጊሞም ዝተጠቐሱ ድሌታት ሕብረተሰብ
ከመይ ይረጋገፁ ብዙሓት መማረፅታት
ይመፁ እዮም። ሐዚ ኣብ ናትና ዕድመ ብዛዕባ
ፖለቲካዊ ናፅነት፣ ኢኮኖምያዊ ምዕባለን
ማዕርነታዊ ምክፍፋል ሃፍትን፣ ማሕበራዊ
ፍትሕን፣ ዘይዛረብ ትርጉም ዘለዎ ፖለቲካዊ
ሓይሊ የለን። ብዕድመና ካብ “ንህዝቢ
ከመሓድር ብኣምላኽ ዝተፈጠርኩ “ስዩመ
እግዚኣብሄር” ዝበሃለሉ ዝነበረ እዋን ናይቶም
ውፅዓት ፍቓደኝነት እንተዘይተረኺቡ ህዝቢ
ምምሕዳር ዘይከኣለሉ ኩነታት በፂሕና።
እዙይ ናይቲ ናይ ፀጋም ኣተሓሳስባ ውፅኢት
እዩ።
ንዚ ኣስተምህሮን ኣተሓሳስባን ብሙሉአነት
ፈሊጦም ተረዲኦም ይኹን ብኸፊል
ተገንዚቦም ክንምረሓሉ ኢና ኢሎም ዓለም
ዘንቀጥቀጠ ወያነታት ዘካየዱ ዓድታት
ብዙሓት አዮም። እቲ ኣስተምህሮ ሳይነሳዊ
ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ንፖለቲካዊን ማሕበራዊን
ፍትሒ ኢኮኖምያዊ ማዕርነት ዝጣበቕ
ኣተሓሳስባ ብምዃኑ ድማ ወያናይን ንቶም
በቢሃገሩ ዘለው
ውፅዓት ህዝብታትን
ንፍትሕን ዴሞክራሲን ኢኮኖምያዊ ምዕባለን
ከምፅእ ዝሓሰብ ወይ ዝምነይ ናይ ሕ/ሰብ
ክፍሊን (ሙሁር፣ ሸቃላይ፣ ሓረስታይ ወዘተ)
ሰሓባይ እዩ። ኣብ ተግባር ንምውዓሉ ዘጋጥሙ
ፀገማት ንግዚኡ ገዲፍካ ብኣተሓሳስባ ደረጃ
ሳይነሳዊን ትኽለኛን እዩ።
ኣብ ታሪኻዊ ከይዱ’ውን ከምቶም ደረስቱ
(ማርክስ፣ ኢንግልስ) ዝተመነይዎ ኢልና
ንትርጉሞ ኣብ ተግባር ኣይወዓለን ንበል ‘ምበር
ዓበይቲ ኣውንታዊ ኣሰራት ግን ገዲፉ እዩ።
ንዓለም ዘናወፀ ናይ ሩስያን ቻይናን ወያነታት
በዚ ኣተሓሳስባ ዝተመርሑ እዮም ነይሮም።
ድሕሪኡ እውን ከም መስፍናዊት ሩስያን
ቻይናን ዝመሰላ ዱሑራት ሃገራት ናይ ዓለም
ርእሰ ሓያላን ክኾና እቲ ኣተሓሳስባ መንገዲ
ፀሪጉለን እዩ። ካብአን ዝነኣሰ ኣብ ላቲን
ኣሜሪካ፣ ደቡብ ምብራቕ ኤሽያ ዝተገበሩ
ዝተዓወቱን ዘይተዓወቱን ቃልሲታት በዚ ናይ
ፀጋም ኣተሓሳስባ ዝተመርሑ እዮም። ኣብ
ኣውሮፓ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ካብ ቀዳማይ
ውግእ ዓለም ጀሚሩ ክሳብ ሐዚ ንዝግበር
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ውራይና
ለውጢ ደፋኢኡ ናይ ፀጋም ኣተሓሳስባ
እዩ። ሐዚ ብዓለምለኻዊ ደረጃ ይኹን
ሕድሕድ ሃገር ብዙሕ ሰብ ዝምረሓሎም ናይ
ሰብኣዊ መሰላት፣ንድኻን ፅጉማትን ዝድግፉ
ፖሊሲታት፣ ልምዓታዊ መንግስቲታት፣
ዝበሃሉ ናይቲ ፀጋማይን የማናይን ኣተሓሳስባ
ምፍሕፋሕ ዝፈጠሮም’ሞ ብነዊሕ ከይዲ
ክርኣዩ ከለው ናብቲ ፀጋማይ ኣተሓሳስባ
እናቐረቡ ዝኸዱ ዘለው እዮም።

ነሓሰ 2007

ሐዚ ብዛዕባ ማርክስ ሌሊናዊ ኣተሓሳስባ ትኽክለኛነት ንምግላፅ ገፊሕ ፅንዓትን ምርምርን
ዝሓትት ስለ ዝኾነ በዚ ሓፂር ፅሑፍ ዝማላእ ኣይኮነን።7 አቲ ዋና ሓሳብ አዚ ማርከስ ሌሊናዊ
ኣተሓሳስባን ኣተናትናን ኢኮኖምያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ ጉዳያት ከም ኩናተ ዝመሰለ
ከቢድን ዝተሓላለኸ ማሕበራዊ ምንቅስቓስን ብሳይነሳዊ መንገዲ ክረኣየና ቃልስና ዘጋጠሞ
ፀገማት ክንፈትሕነ ኣኺኡልና እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ማርክስ ሌሊናዊ ኣተሓሳስባን በዚ
ኣተሓሳስባ ዝተፈጠረ ውድብ ማሌሊትነ መስተንክራዊ ፖለቲካዊን ወታደራዊን ዓወታት
ክንሓፍስ ኣኺኢሉና እዩ። እቶም ድሕሪ ማሌሊት ዝተመዝገቡ ወታደራዊን ፖለቲካዊን ዓወታት
ማርክስ ሌሊናዊ ኣተሓሳስባ መሰረት ገይርና ንቲ ማሕበራዊ ምንቅስቃስ ብምትንታናን ካብዚ
ተበጊስና ንፁር መስመር ስትራተጂን ስልትን ብምንዳፍና በዚ መሰረት’ውን ሰራዊትና ክህነፅን
ወግኣትና ክንመርሕን ብምኽኣልና እዩ። ብኣጋጣሚ ወታደራዊ ዓወታትን ህንፀት ሰራዊትነ
ምፍጣር ማሌሊትን ጎፍ ንጎፍ ብምርኻቦም ዝመፀ ኣጋጣሚ ኣይኮነን።

ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ክጅመር ከሎ’ውን
ካብዚ ኣነፈት ኣተሓሳስባ እዩ ተጀሚሩ።
ደሓር ኣብ ከይዲ እቲ ቃልሲ ሕልኽላኽ 3.22) ናብቲ ፅንዓት ከመይ ኣቲናዮ
ክመፅእ ከሎ ድማ መፍትሒ ንደልየሉ ኣንፈት
ካብዚናይ ኣተሓሳስባ ኩርናዕ ብምብጋስ እዩ።
ዘጋጠሙና ፀገማት ንምፍታሕ’ውን ብጭቡጥ ናብቲ መሰረታዊ መፅናዕቲ ክነኣቱ ከለና ከመይ ንጀምሮ ዝብል ሓሳብ ኣልዒልና ንቶም
መሰረታዊ ዝበሃሉ ናይ ማርክስ ሌሊናዊ ፅሑፋት ብዛዕባ ኩናትን ሰራዊትን ዝብልዎ ነገር ነፅንዕ
ጠቒሙና እዩ።
ኢልና። እዚ ሻቡ ኣብ ኢድና ዝነበሩን ደሓር’ውን እናሓተትና ካብ ወፃኢ ዘመፁልና መፅሓፍቲ
እናተጠቐምና ክነፅንዕ ወሲና።
ብርግፅ እቲ ናይ ማርክስ ሌሊንነት ኣተሓሳስባ
ንፀገማትና መፍትሒ መፈተሺ መርኣይን
ገይርና ምስተጠቐምናዮ’ሞ ብማሌሊት ካልኣይ ብዛዕባ ኩናትን ሰራዊትን ግድን ማርከሰ ሌሊናዊ ዘይኮኑ ግን መሰረታዊ ሓሳባት ዝሓዙ
ተወዲብና ምንቅስቓስ ክንጅምር ከለና ዘበሃሉ (classics) መፅሓፈቲ ነፅንዕ ኢልና።
ከምቶም ኣብ ሙሉእ ዓለም ቅድመይና
ዝነበሩ ተመሳሰልቲ ፓርቲታት ብህፀት ሳልሳይ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገበሩ ናይ ሰራዊት ህንፀትን ኣካይዳ ኩናትን ዝገልፁ ምስቲ ዘለናሉ
ብዙሕ ነገር ተመኒና ንዛረቦ ንሓልሞን እቲ እዋን ዘተቐራረቡ ኩነታት ዘለዎም ሃገራትን ህዝብታትን ዝገበርዎም መደበኛ ይኹን ናይ ደባይ
ኣብቲ ንዋሰአሉ ዝነበርና ሕ/ሰብ ዘሎ ባይታ ውግኣት ነፅንዕ ኢልና።
ብፍላይ መንግስታዊ ስልጣን ምስተቖፃፀርና
ኣይተጠዓዓመን። መንግስታዊ ስልጣን
ምስተቖፃፀርና ስግግር ናብ ዴስነት ነዊሕ ራብዓይ ታሪክ ሃገርናን ኣካይዳ ኩናትን ነፅንዕ። ምስዚ ናይ ሃገርና ማሕበረ ኢኮኖምያዊ
ፃዕርን ብዙሕ ስራሕን ዝሓትት ዝተሓላለኸ ኩነታት፣ ጂኦግራፊ ብዝርዝር ክነፅንዕ ተወሲኑ። ኣብቲ ሻቡ እዋን ዝነበረ ኩነታት ሰራዊትና
ጉዕዞ እምበር ከምቲ ኣብ በረኻ እነሃለና ኣካይዳ ኩናትን እውን ብዝርዝር ክነፅነዖ ወሲና።
ንምነዮ ዝነበርና ሰተት ኢልካ ዝእቶ ከም
ዘይኮነ እንተነኣሰ ብናትና ዕድመ ዘይነርክበሉ ሓምሻይ ናይ ፀላኢና መንግስቲ ደርግ ኩነታት ብዝርዝር ክነፅንዕ ወሲና። እዚ ማለት መንግስቲ
ምዃና ተገንዚብና፤ ነዚ ግንዛበና ብዓለም ደርጊ ዘለዎ ፖለቲካዊ ኩነታት፣ ብፍላይ ድማ ወታደራዊ ዓቕሙ፣ ውሽጣዊ ኩነታት ሰራዊቱ፣
ደረጃ ዝነበረ ኣብዚ ጉዳይ እዙይ ዝተመስረተ ዘለዎ ዓለም ለኻዊ ምትእስሳርን ደገፍን፣ ኢኮኖምያዊ ኩነታት ሃገርና ክነፅንዕ ወሲና።
ለውጢታት’ውን ኣስተዋፅኦ ነይርዎ። ከምቲ
ንሰብኮን ንምነዮን ዝነበርና ኣብ ተግባር
ካብዚ ተበጊስና ‘ውን ቃልስና ዝምረሓሉ ወታደራዊ ዶክትሪን ደሓር ወታደራዊ መሰመር
ክነውዕሎ እንተለና ምስ ድኽነትና ከም
ዝበልናዮ ወታደራዊ ስትራተጂን ስልትን ሕድሕድ ውግኣትና ንመርሓሎም ናይ ወታድራዊ
ንነብር’ሞ ድኽነት ምክፍፋል (ያውም እቲ
ሳይነስን ጥበብን መትከላትን መምርሕታትን ንነፅር ኢልና። እቶም ልዕል ኢሎም ዝተገለፁ
ኣብ ዓለም ተወዳዳራይ ዘየነበሮ ድኽነት)
ፅንዓታት መሰረታዊ ዝኾነ መትከላት (principles) ንምንፃር ከም ዝሕጉዝና ተረዲኢና ንዞም
ምዃኑ ተገንዚብና።
መሰረታዊ መትከላት ምስ ናትና ኣጠቓላሊ ኩነታት ኣዛሚድና ናይ ባዕልና መስመርን ናይ

7ብዛዕባ እዙይ ኣስፊሑ ክፈልጥ ዝደሊ ሰብ ቡዝሓት መፃሕፍቲ ኣለው። ካብዚኦም www.marxism.org ቀንዲ ሓበሬታ ዝረክብሉ መስመር እዩ ካሊእ
Hobsbawn; “how to change the world”: Tales of Marx and Marxism (2011)ምርኣይ ይከኣል)
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ኣተገባብራ መምርሕን ክነውፅእ ከም ዘለና ተገንዚብና። እቲ ዋና
ውፅኢት ናይ ፅንዓትና እውን ካልኦት ዝሰርሕዎ ስራሕ ዝገልፁ
መፅሓፍቲ ነምትርጓም ወይ ንምቅዳሕ ምፍታን ዘይኮነስ እቲ
ቁምነገር ተረዲእኻ ምስ ኩነታትና ዝዛመድ መምርሕታት ምውፃእ
ምዃኑ ግልፂ ነይርና። ኣተሓሳስባን ተሞክሮን ካልኦት ኣብቲ
ንሳቶም ዝነበርሉ ኩነታት ዝሰርሕዎ ከም ዘሎ ናባና ኣምፂእኻ ኣብ
ተግባር ንምውዓል ምፍታን ከም ዘይኮነ ኣብ ምርድዳእ በፂሕና።
በዚ መሰረት ናብቲ መሰረታዊ ፅንዓታት ኣቲና። እዙይ ንእሽተይ
ዝርዝር ንምባል ኣብቲ ቀዳማይን፣ ካልኣይን፣ ሳይልሳይን ክፋል ካብ
ዘፅናዕናዮም መፃሕፍቲ እዞም ኣብ ልጋብ (annex A) ዝተዘርዘሩ
ይርከብዎም። እዞም ኣብዚ ዝጥቀሱ መፅሓፍቲ ኣብ ነሃተይ
መዘከርታ ዝረኸብክዎም እዮም ‘ምበር ናይቶም ካልኦት ብፆተይ
መዘከርታ’ውን እንተዝሓውስ እቲ ዝርዝር ካብዙይ ንላዕሊ እዩ።
ካብዚ ናይ መፃሕፍቲ መፅናዕትና እቶም ክሳብ እቲ እዋን ዝነበሩ
ዝበለፁ ተሞኩሮታትን መሰረታዊ ዝምድናታትን ካብ ነዊሕ ታሪኻዊ

ነሓሰ 2007

ከይዲ እናተበገስና ክንርእይ ሓጊዙና። ኣብ ዝተፈላለየ እዋን
ንኹናትን ህንፀት ሰራዊትን ከም ሓደ ማሕበራዊ ምንቅስቓስ
ብምርኣይ ዘፅንዕዎን ዝተመራመርሉን፤ ብተሞክሮ’ውን
ዝሓለፍዎን ሊቃውንቲ ዝተንተንዎ ፅንዓታትን መሰረታዊ
ሓሳባትን ክንጥቀመሉ ሓጊዙና። እቶም ገሊኦም ኣብ ነዊሕ
እዋን ልምዲ ኮይኖም ኣብ ተግባር ዝውዕሉኣሰራርሓታት’ውን
መበገሲኦም ክንርዳእ ኣኽኢሉና። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ እቲ ኣብ
ዓድና ዝነበረ ኩናት ሳይነሳዊ ብዝኾነ መርኣዪ ሪኢናስ መፍትሒ
ክነምፀአሉ ሓጊዙና። ካብቲ ፅንዓት መፍትሒ ሒዝና ወፂእና። እቲ
መፍትሒና ድማ ብተግባር ተፈቲኑ ሓሊፉ፤ ሐዚ ታሪክ ኮይኑ።
ኩነታት ሃገርና ብፍላይ ካብ እዋን ሃፀይ ቴድሮሰ ንደሓር ዝነበሩ
ኩናታት ዝገልፁ ብዝተፈላለዩ ፀሓፍቲ ብፍላይ ኣብቲ እዋናት
ዝነበሩ ናይ ኣውሮፓ ፀሓፍቲ ዝፀሓፍዎም መፅሓፍቲ ኣፅኒዕና።
ካብዚ አቶም ዝውሰዱ መደመደምታታት’ወን ወሲድና። ምስዚ
ሰራዊትና ዝርከበሉ ዝነበረ ውሽጣዊ ኩነታት ብፍላይ ድማ
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ናይ ውግእ ብቕዓቱ ዝምልከት ኣብቲ እዋን
ዝተገበሩ ውግኣት መበገሲ ብምግባር ብፍላይ
ድማ ብድሙቕ ዓወት ተዛዚሙ ዝነበረ ኣብ
ሰቖጣን ወለህን ዝተገበረ ውግእ ብዝርዝር
ገምጊምናዮ። እዚ ውግእ እዙይ ብድሙቕ
ዓወት ተዛዚሙ እነሃለውስ ብቲ ብኣንፃር እቲ
ንሕዞ ዝነበርና ኣርኣእያ ጉድለታት ንምንፃርን
ትምህርቲ ንምውሳድን ብዝብል ነቐፌታዊ
ብዝኾነ መንገዲ ገምጊምናዮ። ካብዙይ’ውን
ብቕዓት ውግእ ሰራዊትናን ዘለዉዎ ፀገማትን
ክነለልይ ሓጊዙና። አዙይ ቅድመ ግንባር
ቁፅሪ ክልተ ብዝብል ብዝርዝር ተፃሒፉ ሻቡ
ንሰራዊት ክመያየጠሉ ተዓዲሉ፤ ሐዚ ኣብ
መቐለ ሓወልቲ ሙዜም ዘሎ ይመስለኒ።
ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣን ኣሰፋፍራ ህዝብን
ሃገርና ብፍላይ ናይ ትግራይ ንወታደራዊ
ወፍርታትና ዘለዎ ዝምድና ‘ውነ ሪኢና። ብሓደ
ወገን ሃገርና ጎቦታት ዘበዘሖ ዝማዕበለ ፅርግያ
ዘይብሉ ብምዃኑ ኣብ ኩናትና ዝዓበየ ኣብ
ናይ ሰብን እንስሳን ጭዋዳታት ክድረኽ ከም
ዝግበአና ዝበዝሕ ውግኣትና ብኣጋር ዝካየድ
ናይ ጎቦታት ውግእ ከም ዝኸውን ተገንዚብና።
ኣብዚ ጉዳይ እዙይ ካሊእ መማረፂ ነይሩና
ዘይኮነስ እቲ ህልው ነገር ዝያዳ ፀቕጢ ሂብና
ክንርኦ ሐጊዙና። ኣብ ልዕሊኡ አዚ ኣብ ላዕሊ
ዘተገለፀ ናይ ሃገርና ጂኦግራፍያዊ ኩነታት
ንናይ ሰራዊትና ውዳበ ሎጂስቲክስ’ውን
ዓብዪ ትርጉም ከም ዘለዎ ሪኢና። ምስዚ
እቲ ዶግዓታት ትግራይ ብበዝሒ ህዝቢ፣
ኢኮኖምያዊ ዓቕሚ፣ ፖለቲካዊ ክብደት፣ እቲ
ወሳናይ ሓይሊ ዘለዎ’ሞ ነዚ ከባቢ ብፍሉይ
ጠመተ ካብ ፀላኢ ዘብፀሓሉ ዝነበረ ምብስባስ
ኣናጊፍና ዓንዲ ሑቐ ናይ ደጀንና ክንገብሮ ከም
ዘለና ንዙይ ኣደልዲልና ከይሓዝና ጠንካራ
ናብ ማእኸል ኢትዮያ እውን መንጠሪ ክኾነና
ዝኽእል ደጀን ክንፈጥር ከም ዘይንኽእል
ደምዲምና።
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ዘበለ እዋን ኣንፃር ገምጊምና። ፀላኢ ብቑፅሪ ሰራዊትን ዝዓጠቖ ኣፅዋርን ብጠቕላላ ኣካላዊ
ኩነታቱ ገዚፍ እንተመሰለ’ውን ውሽጡ ዝተዳኸመን ዝቦኽቦኸን ከም ዝኾነ ደምዲምና። ኣብ
ሃገርና ዘነበረ ፋሽሽታዊ ስርዓትን መቋረጫ ዘይብሉ ኩናትን ንቲ መንግስቲ ካብ ህዝቢ ከም
ዝነፀሎን ህዝቢ እቲ ኩናትን ዘብፀሐሉ ፀገም ምንም ዓይነት ኢኮኖምያዊ ምዕባለ ዘይምህላውን
ተደሚሩ ካብ ስርዓት ደርጊ ዘናግፎ ሓይሊ የደሊ ከም ዘሎን ሪኢና። እቲ ሰራዊት’ውን ነፀብራቕ
ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጡ ሰነያ ዘይብሉ ትሑት መራልን፤ ናይ ምውጋእ ድሌት ከም
ዘይብሉን፤ ተስፋ ዝቖረፀ ካብ ስርዓት ደርጊ ዘናግፎ ሓይሊ ከም ዝደሊ ደምዲምና። እቲ ገዚፍ
ዝመስል (ልዕሊ 400 ሽሕ ሰራዊት ነይርዎ ኣብቲ እዋን) ሰራዊት ናይ ምውጋእ ዓቕሙ ዝደኸመ
ምዃኑ ገምጊምና። ካብዚ ተበጊስና እውን ዓበይቲ ተቐፃፃላይን ደምሳሳይን ውግኣት ክነካይድ
ከም እንክእል ደምዲምና። አዚ ቅድመ ግንባር ቁፅሪ ሓደ ኣብ ዝብል ፅሑፍ ኣስፊርና። መራሕቲ
ሰራዊትና በቢደረጅኡ ክማየጥሉ ገይርና። እዚ ፅሑፍ እዚ’ውን ኣብ መቐለ ሓወልቲ ሙዜም
ዘሎ ይመስለኒ።
ድሕሪ ምስረታ ማሌለት እቶም ፖለቲካዊ ይኹኑ ወታደራዊ መስመራት ኣብ ምንፃርን ናይ
ተግባር መምርሒ ክኾኑ ኣብ ምግባርን በብኣካሉ ተኸፋፊልካ ዝግበር ስራሕ እዩ ነይሩ። እዚ
በቢኣካሉ ወይ ኮሚቴ ዝስራሕ ስራሕ ቅድሚ ናይ መጨረሻ መምርሒ ምዃኑ ኣብቲ ሓበራዊ
ኣኼባታት ፖሊት ቢሮ ይርኣይ ነይሩ። በዚ ምኽንያት እቲ መሰረታዊ ናይ ወታደራዊ ፅንዓት
ብዋናነት በመለስ ስየን ፃድቃንን ይካየድ ነይሩ። እቲ ኣካይዳ ኣብ ሰለስተይና ሓፈሻዊ ዝኾነ
መቐሎ ስራሕ ነይሩና። ኮይኑ ግን እቶም ዝተፈላለዩ ነፅነዓዮም ዝተበሃሉ መፅሓፍቲ ተኸፋፊልና
ኣንቢብና ማስታወሻ ሒዝና ናብ ኣኼባ ንኸይድ፤ መብዛሕትኡ ግዜ ናትና ብፅሒት ጥራይ
ዘይኮነስ ንኻሊእ ዝተወሃበ መፅሓፍ’ውን ከነንብብ ሓሳብ ሒዝና ክንመፅእ ፃዕሪ ይግበር ነይሩ።
ከምዚ ዝመሰለ ምድላው ገይርና ኣብ እንገብሮ ምይይጥ እቲ ሓሳባት ኣዕርዩ ይጉልብት ይበስለ።
ሓዲኡ ዝረኣየሉ ኩርናዕ ጥራሕ ዘየኮነስ ብኻሊእ ኩርናዕ ‘ውን እናተረኣየ እቲ ሓሳብ ይምዕብል።
እቶም ኣብ ወታደራዊ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ስታፍ ዘነበሩ መራሕትን ኣባላትን
እውን ብፍላይ ብናይ ስራሕ መዳዮም መረዳእታ ብምቕራብ ይኹን ኣብቲ ዝቐረበ ሓሳባት’ውን
ሓሳቦም ብምግላፅ ተሳትፎ ነይርዎም። በዚ ኣካይዳ ናብ መደምደምታ ንበፅሕ። ኣብ መወዳእታ
እቲ ድሕሪ ምስረታ ማሌሊት ጠቕላላ ወታደራዊ ስራሕትና ዝተመርሐሉ ወታደራዊ መስመርን
ጥበብን ተጠቓሊሉ። እቲ መሰረታዊ ባህሪ ናይቲ ስራሕቲ ሓበራዊ እዩ ነይሩ።

3.33) ወታደራዊ መስመርን ጥበብን

ኣብ መስርሕ እቲ መሰረታዊ ፅንዓት ምክያድ፡ ኩናት ክልተ ዝተኣሳሰሩ፣ ነኒ ባዕሎም
እናተደጋገፉ ዝኸዱ ባህርያት ብዘለዎም ካብቲ ቅድሚ ናብቲ መሰረታዊ ፅንዓት ምእታውና
ዝበለፀ ዕምቆት ዘለዎ ፍልጠት ክንሕዝ ሓጊዙና። ንሳቶም እውን ኩናት ፖለቲካዊን
ማሕበራዊን ባህርይን ወታደራዊ ቴክኒካዊ ባህርይን ከም ዘለዎ ብዝበለፀ ዕምቆት ክንርድኦ
ኪኢልና። ካብዚኣቶም እቲ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ባህርይ ናይ ሓደ ኩናት እቲ ወሳናይ
ባህሪኡ ምዃኑ ተገንዚብና። ከምቲ ብዙሓት ኣብዚ ጉዳይ እዙይ ምርምር ዘካየዱ ሊቃውንቲ
ዝብልዎ “ኩናት ብኻሊእ ፍልይ ዝበለ መልክዕ ዝቐፀለ ፖለቲካ እዩ።”እዚ እቲ መሰረታዊ
ኩነታት ፀላኢ ብዝርዝር ሪኢና። ቅድሚኡ’ውን መንነትን ባህርይን ንቲ ኣብ ሓደ እዋን ዝካየድ ኩናት ይገልፅ። እቲ ኩናት ፍትሓዊ ድዩ
እንተኾነ ናይ እዋናዊን ዘተኣማምንን ዘይፍትሓዊ፤ እቲ ኩናት ዝኣረገ ግን በቲ ስሩዕን ልሙድን ኣካይዳ ናይ ሰላማዊ ፖለቲካ
ኢንተለጀንስ ምርካብ ዓቕምና ብፍላይ ክወልድ ዘይከኣለ ሓዱሽ ስርዓት ንክወልድ ዝሕግዝ ዘቀላጥፍ ድዩስ ወይስ እቲ ኣረጊት
ናይ ኤሌክትሮኒክስ ኢንተለጀንስ ዓቕምና ስርዓት ከይፈርስ ንምክልኻል ዝግበር ፃዕሪ ዘበገሶ ኩናት እዩ? ካብዚኦም ሓዲኦም ብምዃኑ
ፅቡቕእዩ ነይሩ። እዚ ዝተኣከበ ኢንተለጀንስን ድማ ገስጋሳይ ንሕብረተሰብ ናብ ቅድሚት ዝደፍእ ድዩ ወይስ ንምዕባለ ሕብረተሰብ ዓጊቱ
ካብ ዝተፈላለየ ብሰብ ዝተኣከበ መረዳእታን ብምሓዝ ኣብ ዘለዎ ጠጠው ክብል ኢሉ እውን ንድሕሪት ክምለስ ዘግበር፣ ንድሕረት ዝውክል
መሰረት ገይርና ኩነታት ፀላኢ ካብንውሕ
22

ውራይና
መድሐርሐራይ ኩናት እዩ? ዝብሉ ሕቶታት ዝመለሰ እዩ። ንቶም ሕቶታት ብምምላስ ኣቢሉ
ድማ ናይቲ ኩናት መሰረታዊ ባህርይን ኣካይድኡን ይወሰን። ንሕና ነካይዶ ዝነበርና ኩናት
ገስጋሳይ ንሕብረተሰብ ናብ ቅድሚት ክስጉም ዘግበር ኩናት እዩ ኢልና። እዙይ ብሓፈሽኡ
ቅድሚ ምስረታ ማሌሊት’ውን እዚ ብሓፈሽኡ ቅድሚ ምስረታ ማሌሊት ‘ውን ንብሎ ነይርና።
ካብዚ መሰረታዊ ትንተና ተበጊስና ነቲ ነካይዶ ዘለና ኩናትን ነብሲ ወከፍ ውግኣትን ከመይ
ይገዝኦ ዝብል ናይ ወታደራዊ ሳይነስን ጥበብን ሕግታትን ናይ ኣተገባብራ ጥበብን ዕለታዊ
መምርሒ ኮይኑ ናይቲ ኩናት ብሓፈሻን ነብሲ ወከፍ ውግኣትን ኣንፈት ዘትሕዝን ዝገዝእን
ከምዝኸውን ኣይገበርናዮን ነይርና።
እቲ ካልአዋይ ባህርይ ናይ ኩናት እቲ ወታደራዊን ተክኒካዊን ጉዳያት እዩ። እዚ ብዝዓበየ ኣብ
ናይ ሳይነስን ቴክኖለጂን ምዕባለ ዝድረክ እዩ። እቲ ኣብ ሓደ እዋን ዝህሉ ኩናት ክሳብ ክንደይ
ናይ ሳይነስን ቴክኖለጂን ይጥቀም? ስለ ዝኾነ ድማ ኣወዳድብኡ ስልቱ ከመይ ይኸውን?
ዝውስን ጉዳይ እዩ። ብዋናነት ብናይ ሰብ ሓይሊን ናይ እንስሳ ጭዋዳታትን ዝጥቀም
ብሳይነስን ቴክኖለጂን ዘይማዕበለ ሓይሊ ድዩ ወይስ ናይ ሓፃዊን መተር ሓይሊ ተዓጢቑ
ከም ድላዩ ክንቀሳቐስን ክዋጋእን ዝክእል ሓይሊ እዩ? ዝብል ሕቶ ዝመለሰ እዩ። እዚኣቶም
ክልተ ጫፋት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሞንጎ እዞም ክልተ ጫፋት ከ ከመይ ዝመሰለ ተክእሎን
ዓቅምን ይህሉ ዝብል ሕቶ ብውነ ኣፅኒዕኻ ክትምልስ ዘግብር ባህርይ ናይ ኩናት እዩ። እዚ
ምፍላጥ ተፈጥሮ ዝፈጥረልካ ተፅዕኖታት ብዝሓሸ ናትካ ረብሓ ብዝሕሉ መንገዲ ንምፍታሕ
ናይ ቀረብን ግልጋሎትን ስራሕ ብዝበለፀ ሰለጤን ክካየድ ብምግባር ቅልጣፈ ንክህልወካ ናይ
ቴክኖለጂ ውፅኢት ዝኾነ ዓብዪ ናይ ምፅናዕን ብትክክል ዕላምኦም ናይ ምውቃዕን ዓቅሚ
ዘለዎም ተተኮስቲ ብምጥቃም ናይ ነብሲ ወከፍ ውግኣት ውፅኢታውነት ክውስክ ይገድር።
ብጠቅላለ ወታደራዊ ስርሒታት (ውደባ፣ ስልጠና፣ ኣካይዳ ውግኣት) በዚ ናይ ቴክኖለጂ
ውፅኢት ዝኸነ ናይ ውግእ መገልገሊ መሳርሕታት ኣንፃር ዝመዓራረዩ ምዃኖም ዝበለፀ ግንዛበ
ረኺብና። ካብ ከምዚ ዝበለ ፍልጠት ተበጊስና ወታደራዊ ሳይነስናን ጥበብናን ሓንፂፅና።
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ዘካይድዎ ወያናይ ኩናት እዩ።አዞም ውፅዓት
ተቓለሰቲ ካብቲ ዘነበርዎ ጨቋናይ ኩነታት
ብምንባር ዝረኽብዎ ረብሓ ኣይነበረን።
ተቓሊሶም ብምዕዋት ግን መሰሎም የረጋግፁ፤
ስለዚ ንቶም ውፅዓት ተቓለሰቲ ናይቲ ቃልሲ
ዕላማ ብዝግባዕ ብምርዳእ ብዓብዪ ጅግንተን
ሞራልን ንመስዋእቲ ቅሩባት ኮይኖም ክዋግኡ
ምግባር ይከኣል እዩ። እዙየ ብምዃኑ እቲ
መድሐርሐራይ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስትን
ናሃቱ ሰዓብትን ጥራሕ አዮም ረብሐኦም
ከይምንጠሉ ተኸላኻልቲ ዝኾኑ እምበር
እቲ ውፅዕ ንፀላኢ ኣጥቂዑ ብምድምሳስ እዩ
ዝርባሕ ኢልና ናይ ወታደራዊ መስመርና ሕጊ
ቁፅሪ ሓደ ኩናትና መጥቀዓይን ደምሳሳይን
ይኹን ኢልና ኣቐሚጥና።

2) ውግኣትና ተደማራይ
ናይ መጠን ለውጢ ናብ
ዓይነታዊ ለውጢ ዝቕይር
ይኹን

ኩናት ከም ሓደ ማሕበራዊ ምንቅስቓስ
ዝለዓለ ውፂኢት ክህልዎ እቲ በቢግዚኡ
ኣብቲ ፅንዓትና ኩናት ከም ሓደ ማሕበራዊ ምንቅስቓስ ማለት ብዙሓት ሰባት ተወዲቦም ሓደ ዝድመር ናይ መጠን ለውጥታት ናብ
ዕላማ ንምዕዋት ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ዝግዘአሎም ሕግታት ከም ዘለውዎ ማንም ሰብ ከም ዓይነታዊ ለወጢ ከሰጋግር፤ መጥቃዕትና
ድላዩ ክልውጠም ከምዘይክእለ ተረዲኢና። ነዚ ናይ ሰባት ማሕበራዊ ምንቅስቓስ (ኩናት) ናህሩ እናወሰኸ ኣብ ልዕሊ ኣቐዲሙ ዝተገበረ
ውፂኢቱ ዝውስኑ ሓሳባት ብዝግባእ ምፍላጥን መሰረታዊ ባህርያቶም ምፅናዕን ከም ዘድሊ መጥቃዕቲ እናተደመረ ናህሪ (ሞሞንተም)
ነዞም ሕግታትን ናይ ኣተገባብረኦም ጥበብን ፈሊጥካ ብግቡእ እንተመሪሕኻ ዓወት ከም ዝረጋገፅ እናሓለወ ዝኸይድ፤ ንፀላኢ ዕረፍቲ ዘይህብ፤
ኣሚና። ካብዚ ወፃእ ኩናት ብኣጋጣሚ መዓልቲ እንተቐኒዑካ ትዕወት መዓልትኻ እንተዘይኮይኑ ክውደብ፣ መሊሱ ከጥቅዕ ዕድል ዘይህብ
ድማ ትሰዓር ውፅኢቱ ካብ ቁፅፅርካ ወፃኢ ብዝኾነ መለኮታዊ ሓይሊ ዝውሰን ከም ዘይኮነ ኣብ ርእሲ ኣብ ርእሲ እናተደራረበ ዝኸይድ
ተረዲእና። ናይ ወታደራዊ መስመርን ጥበብን ፅንዓት ድማ ምስ ናትና ኩነታት ዝተገናዘበ ክኸውን ኣለዎ ኢልና፤ ውግኣትና ኣንእሽተይ
ንጠቕላላ ወታደራዊ ስራሕትና ዝገዝአ ሓሳባትን ናይ ኣተጋባብራ መምርሕታትነ ምንፃር እዩ ዝመስሉ ናይ መጠን ለውጥታት እናተደመሩ
ኢልና። ካብዚ ተበጊስና ወታደራዊ መስመርን ጥበብን ኣነፂርና። እዞም ናይ ወታደራዊ መስመር ናብ ዓይነታዊ ለውጢ ክሰጋገሩ ዘክእል
ሕግታትና ኣብ ኩሉ ደረጃታት ናይቲ ኩናት ማለት’ውን ብስትራተጂ፣ ብኦፕረሽን፣ ብስልታዊ ናህርን ተደማራይነትን ዘለዎ ክኾን ኣለዎ
ውግኣት፣ ደረጃ ዝስርሑ እዮም ኢልና። ካብቶም ሻቡ ዘነፀርናዮም ንህንፀት ሰራዊትናን ኣካይዳ ኢልና። ኩናት ‘ውን ከም ዝኾነ ተፈጥረኣዊን
ማሕበራዊን ምንቅስቓስ ናይ መጠን ለውጢ
ኩናትናን ክገዝኡ ኣለዎም ዝበልናዮም መምርሕታት ገሊኦም ዝስዕቡ እዮም፦
እናተደመረ ናብ ናይ ዓይነት ለውጢ ክበፅሕ
ዘግብር ሳይነሳዊ ሕጊ ይምልከቶ እዩ ኢልና
ስለዝኾነ ነብሲ ወከፍ ውግኣትና ኣብቲ
1) ነካይዶ ኩናት መጥቀዓይን ደምሳሳይን እዩ
ጠቅላላ ኩናትና እናተደመረ እናተኣከበ ዝመፀ
ናይ መጠን ለውጢ ናብ ዓይነታዊ ለውጢ
ኩናትና ናይ ውፅዓት ስለ ዝኸነ፤ ካብ ወፅዓ ንምንጋፍ ዝኣረገ ስርዓት ንምድምሳስ ዝግበር
ዘስግር ከክውን ኣለዎ ኢልና። እዚ ናይ
ስለ ዝኾነ፤ ብባህሪኡ መጥቀዓይን ደምሳሳይን ክኸውን ኣለዎ ዝብል መድምደምታ ተበፂሑ።
ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን ሕጊ ቁፅሪ ክልተ
ንመድሐርሐራይ ፋሽሽታዊ መንግስቲ ብወያናይን ህዝባዊን መንግስቲ ንምትካእ ውፅዓት
ኢልና ኣቐሚጥናዮ።
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3) ንፀላኢ ኣዛቢዕና
ንደምስስ
ዝኾነ ናይ ሰራዊት ውዳበ ብዙሓት ሰባት
ተኣኪቦም ሰልጢኖም ኣፅዋር ዓጢቖም
መሬት፣ ሰማይ፣ ባሕሪ ተጠቒሞም ፖለቲካዊ
ዕላመኦም ከዐውቱ ዝፈጥርዎ ማሕበራዊ
ውዳበ እዩ።እዙይ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ሓደ
እዋን ኣብ ሓደ ቦታ ዝህሉ ናይ ሰራዊት
ኣካል ከም ሓድ እስትፍስ ዘለዎ ህዋስ ኮየኑ
ክሰርሕ እዩ ዝፀዓር። እዚ ዝፍጠር ህዋስ
(organizim) ክሳብ ክነደይ ዘተዋደደ
ምትእስሳርን ጥንካረን ይህልዎ፤ ካብ ሰራዊት
ናብ ሰራዊት ዘፈላለ ኮየኑ ግን ኣብ ኩሎም
ብነዊሕ ታሪካዊ ከይዲ ዝማዕበለ ከም ሓደ
ኣካል ኮይንካ ናይ ምስራሕ ልምዲ ኣሎ። እዚ
ህዋስ እዙይ ርእሲ፣ ዝተፈላለዩ ጭዋዳታት
ዘለውዋ ኮይኑ ንኹሉ ምንቅስቓሳቱ
ዝመርሕን ብቐፃልነት እስትንፋስ፤ ሓይሊ
እናፈጠረሉ ዝኸይድ ኣካል ኣለዎ። ተኣዛዚ
ሰራሕ ዝተበሃሎ ዝሰርሕ ጭዋዳታት’ውን
ኣለዎ። እቲ ብቐፃልነት ስትንፋስ እናፈጠረሉ
ምትእስሳሩ እናሓለወ ክኸይድ ዝኽእል
ዓቕሚ ናይቲ ፀላኢ ስሕበት ማእኸል
ይበሃል። ንሕና በቢደረጅኡ ክንገጥመሉ
ዝደለና ፀላኢ ናይ ስሕበት ማእኸሉ ኣነፂርና
ናይዚ ስሕበት ማእኸል ጠንካራ ጎኒን
ድኽመትን ተነቲና ከመይ ክጠፍእ ከም
ዘለዎ ካብዚ ትንተና ብምብጋስ ንፁር ፕላን
ኣውፂእና ፀላኢ ከም ሓደ ዝተኣሳሰረ ሓይሊ
ኮይኑ ከም ዘይሰርሕ ብምግባር ነጥቅዕ ዝብል
ሳልሳይ ናይ ወታደራዊ መስመርና ሕጊ ገይርና
ሓንፂፅናዮ። እቲ ናይ ፀላኢ ናይ ስሕበት
ማእኸል ንምድምሳስ ዝግበር ውግእ ንፀላኢ
ናይ ምዝባዕ ውግእ እተ ቀዳማይን ክብድ
ዝበለ ክፋልን ናይቲ ውግእ እዩ ኢልናዮ።
ድሕሪ እዙይ ዝግበር ውግእ ናይ ምድምሳስ
ንፀላኢ እናቖራረፅካ ንምጥፋእ ዝግበር ውግእ
ብምንፅፃር ቅልል ዝበለ ውግእ ይኸውን
ኢልናዮ።

4) ቀንዲ ኣንፈት መሪፅና
ሓይልና ኣብኡ ነረባርብ
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መጥቃዕትና
ቀንዲ መጥቅዒ ኣንፈት
ብምምራፅ ናይ ፀላኢ ስሕበት ማእኸል
ኣጥፊእና ብምዝባዕ ይፍፀም። ኣብ ሓደ
እዋንን ቦታን ዘሎ ፀላኢ ክነጥቅዕ ክንውስን
ከለና ናይቲ ፀላኢ ስሕበት ማእኸል ነነፅር።
እዙይ ናይ በቢደረጅኡ ዘሎ ኣመራርሓ ቁልፊ
ተግባር ተገይሩ ተቐሚጡ። ንዚ ናይ ፀላኢ
ስሕበት ማእኸል ኣነፂርነና ንትንትኖ (ጥንኩር
ጎኒ ይኹን ድኹም ጎኒ ምፍላጥ)ድሕሪ እዙይ
ነዚ ናይ ፀላኢ ስሕበት ማእኸል ዘጥፍእ
መጠንን ዓይነትነ ሓይሊ ይንፀር፤ ምስዚ ጎኒ
ንጎኒ ነቲ ናይ ፀላኢ ስሕበት ማእኸል በየናይ
ኣንፈትን ቦታን ኣቲና ነጥፈኦ ንንፅር። አዚ
ዝምረፅ ቀንዲ መጥቅዒ ኣንፈት ንናይ ፀላኢ
ስሕበት ማእኸል ንምጥፋእ ንምድቦ ሓይሊ
ክንዲ ዝተኸኣለ ሙሉእ ንሙሉእ ኣሰላልፍኡ
ሓልዩ ዘዋገኦ ክኸውን ኣለዎ። ምስዚ ድማ
እቲ መጥቅዒ ኣንፈት ምጥቃዕቲ ምስተጀመረ
ብቐፃልነት ንወገን ረብሓ እነሃበ ንፀላኢ ድማ
ኣብ ፀገምን መንቀርቅርን እናእተው እቲ
መጥቃዕቲ ክዕፀፍ ዘይክእል እናኾነ ክኸይድ
ዘክእል ኣንፈት ይምረፅ። እቲ ዝተመረፀ
ቀንዲ ኣንፈት ሓደ ሓደ ዘይተማለአ ወይ
ፀገም ዘፈጥሩ ነገራት እንተሃልየምዎ (ሓይልና
መሊኡ ዘይስለፍ ፀላኢ ንክተዓፃፀፍ ዝሕግዝ
ወዘተ እንተኾይኑ) ካልኣይ ሓጋዚ ኣንፈት
ይምረፅ። እዚ ካልኣይ ሓጋዚ ኣንፈት ድማ
ንቶም እቲ ቀንዲ መጥቅዒ ኣንፈት ዘየማልኦም
ጉዳያት ምምላእ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት
ተወሰኽቲ ረብሓታት እውን ዘምፅእ ምዃኑ
እናተመዘነ ይምረፅ ኢልና። እዚ ኣጠቓቕዓ
አዙይ ብግቡእ ኣብ ስራሕ እንተዊዒሉ ፀላኢ
ስዕረት ጥራሕ ከም ዘጋጥሞ ካሊእ መማረፂ
ከም ዘይብሉ ይገብሮ። ብተግባር ዝተረኣየ
እውን እዙይ እዩ። እዙይ ናይ ወታደራዊ
መስመርን ጥበብን ራብዓይ ሕጊ ኢልና
ኣቐሚጥናዮ።

ዓወታቱን ፍልፍል ከም ዝኾነ ተገይሩ ይተሃነፅ
ይብል። ኣብ ሞንጎ ደጀንን ቅድመ ግንባርን
ክህሉ ዘለዎ ብቐፃልነት እናደልደለ ዝኸይድ
ምትእስሳር ዝተገንዘበ ንዙይ ዘጠናኽር
ኣወፋፍራ ሓይልታትን ውዳበን ኣሰራርሓ
ደጀንን ይሃልወና ኢልና። እዚ ኣተሓሳስባ
ብክልተ ዓበይቲ ብተመሳሳሊ እዋን ዝተነፀሩ
ፅንዓታት ተጠናኺሩ።
ሓደ፦ በቲ ኣንፈት ፖለቲካዊ ስራሕትና ዘነፅር
ዝነበረ ኣካል ዝወፀ፤ ፖለቲካዊ ስራሕትና
ሓፋሽ ካብ ተሞክርኡ (ዋላ ካብ ጌግኡ)
እናተምሃረ ናብ መደምደምትኡ ክበፅሕ
እናገበርና ንምርሓዮ ዝብል መሰረታዊ
ኣንፈት ዝነበሮ፤ ፖለቲካዊ ስራሕትና ዝፈጠሮ
ዓብዪ ናይ ምልዕዓል ማዕበል ሓራ ቦታና፣
ተወዳዳራይ ዘይነበሮ ምኽታት ናብ ቃልስን
ንቲ ደጀን ዝያዳ ዘጠናኽርን ስራሕ ተሰሪሑ።
ካልኣይ፦ ኣካል መሰረታዊ መፅናዕትና
ዝኾነ ኣተሓሳስባ ወታደራዊ ጆኦግራፊ
ተበጊስና ወሳናይ ክፋል ደጀንና ዝኾነ እቲ
ዶግዓታት ትግራይ ካብ ቁፅፅርን ፅዕንቶን
ፀላኢ ነፃ ኣውፂእና ማእኸል ደጀንና ክኸውን
ክንገብሮ ምውሳና። ምስቲ ቀዳማይ ትኹረት
ወፍርታትና ንደጀንና ብዘጠናኽር መንገዲ
ክግበር ኣለዎ ዝብል ኣብ ሞንጎ ደጀንን
ቅድመ ግንባርን ክህሉ ዝግበኦ ድልዱል ዝንተ
ሞገታዊ ምትእስሳር ክንፈጥር ኣኽኢሉና። እዚ
ድማ ሓምሻይ ሕጊ ወታደራዊ መስመርናን
ጥበብናን ኮይኑ።

6) ኣወዳድባ ሰራዊት

ሓፈሻዊ ወታደራዊ ዕላማታትና ነዕውተሉ
ስትራተጂ ናይ ዕጡቕ ሓፋሽ ስትራተጂ ኢና
ንኽተል ኢልና። ኣብዚ ዘለናሉ መዋእልን
5) ወፍርታትና ንደጀንና እነካይዶ ዘለና ቃልሲ ሓደ ገዛኢ ደርቢ
ብቐፃልነት ዘጠናኽር ይኹን ብኻሊእ ገዛኢ ደርቢ ምትካእ ኣይኮነን ኢልና
ንኣምን ስለ ዝነበርና፤ ንውፅዓት ጠቕላላ ነፃነት
ወፍሪታትና ብቐፃልነት ንደጀና ዘጠናኽር ክኾኑ ምጉንፃፍ እዩ ንብል ስለ ዝነበርና እዙይ ድማ
ኣለዎም፤ ደጀና ድማ ብቐፃልነት ብሓይሊ ሰብ ብዘይካ ናይቶም ውፅዓት ዝተወደበ ንቑሕ
ብማተርያል ጥራሕ ዘይኮነስ ብሞራል ውን ተሳትፎ ኣይዕወትን ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ
ንቲ ቅድመ ግንባር ብዴሞክራስዊ ኣሰራርሓን ተበጊስና ንቶም ውፅዓት ተቓለስቲ ደርብታት
ድልዱል ፖለቲካዊ ደገፍን ናይ ጥንካርኡን ብዘይምንም ስክፍታ ዓቕምና ክንዲ ዝፈቐደ

ውራይና
ነዕጥቕ ኢልና። ዝተዓጠቐ ሓፋሽ ናይ ወያነና
ሓይሊ’በር ከምቶም ገዛእቲ ደርብታት ንፈርሖ
ሓይሊ ኣይኮነን ኢልና። ካብዚ ተበጊስና ‘ውን
ናይቲ ጠቅላላ ሰራዊትና ውዳበ ኣብ ሰለስተ
ከፊልናዮ።

ንወድቦ ኢልና። እታ ዝነኣሰት ልኡኽ ተቐቢላ
ትዋፈር ስልታዊ ኣሃዱ (tactical unit) ድማ
ቦጠለኒ ትኸውን ኢልና። እዙይ ኣብ ስልጠና
መራሕትን ስታፍን፣ ኣብ ማተርያላዊ ዓቕሚ
ምምዳብ፣ ኣብ ስራሕን ሓላፍነትን ምንፃር፣
ኣብ ልኡኽ ምውሳን፣ …ዓብዪ ትርጉም ዝነበሮ
ምትዕርራይ እዩ ነይሩ። ካብዚ ተበግስና’ውን
1) ካብተን ተዋጋእቲ ኣሃዱታት ናይ ስሩዕ
ንናይ ቀረብን ግልጋሎትን ስራሕትና
ሰራዊት ዝቖመ ዋና ወቐዓይ ሓይሊ
ዘሳልጥ ስታንዳርዳይዝድ ዝኾነ ናይ ዕድላን
ይህሉ ኢልና። ዋና ተልእኾ ናይዚ ሓይሊ
ግልጋሎትን መምርሒ ኣውፂእና። አዙይ
እዚ ድማ ዓንዲ ሑቐ (ስሕበት ማእኸል)
ናይ ሰብኣዊ ሓይሊን ኣፅዋርን ሰደቓ (table
ፀላኢ ዝሰብር ናይቲ ጠቕላላ ኩናት ርእሲ
of equipment and organization/TEO )
ኩናት (spearhead) እዩ ኢልናዮ።
ንቡዝሕ ስራሕትና ዘሳልጥ ጠቓሚ መምርሒ
ኮይኑ ኣገልጊሉና።
2) ካብ ኣሃዱታት ስሩዕ ሰራዊት ዝቖመ
ዞባዊ ሰራዊት ይህሉ ኢልና። እዙይ
እተን ባዕለን ኪኢለን ልኩኽ ዝፍፅማ
ዋና ተልእኾኡ ንቲ ዝተመደበሉ ዞባ
ኣሃዱታት ይሃልወና ዝብል መምሪሕና ዓድና
ምሕላው ኣብ ናይ ፀላኢ ምድምሳስ
ጎቦታት ዝበዝሖ ስሉጥ መጎዓዝያ ዘይብሉ
ስራሕ ብሰፊሑ ምስታፍ ኢልና። ንዚ
ብናይ ሰብን እንስሳትን ጭዋዳ ዝግልገል
ስራሕ እዙይ ድማ ንናይ ምልሻ ሓይሊ
ምዃኑ ኣብ ግምት ዘአተወ እዩ። ኣብ ከምዙይ
እናመርሐን እናተሓባበረን ይፍፅሞ።
ዝመሰለ ቦታ ዝዋጋእ ሰራዊት እቲ ናይ
ውዳብኡ ብቦጠለኒን ብዞባን ደረጃ
ጎቦታት ውግእ መሰረታዊ መትከላት ዝክተል
ክኸውን ተገይሩ።
ክኸውን ኣለዎ። ካብዚኣቶም ገሊኦም ውን
ጠንካራ ኣካላዊ ብቅዓት ንፉዓት ታሕተዎት
3) ናይቲ ዝተዓጠቐ ሓፋሽ ዋና መሰረት መራሕቲ (መስርዕን ጋንታታትን) እቲ ሰራዊት
ዝኾነ ናይ ምልሻ ሓይሊ ይህሉ ኢልና። ንመዓልቲታት ዘዋግእ ቀረብን ግልጋሎትን
እዚ ሓይሊ አዚ ዋና ስርሑ መፍረያይ ባዕሉ ዝሓዘ ገይርካ ምህናፅን ምውዳብን
ኮይኑ ካብ ማእቶት ከይተነፀለ ንቲ ይሓትት ነይሩ። ብቕዓትን ኣወዳድባን ብውነ
ዕጥቃዊ ቃልሲ ይድግፍ። ዋና ተልክኹኡ እናተረኣየ ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝውሰኽ
ድማ ከባቢኡ ምሕላውን ኣብ ዞብኡ ተወሲኽዎ ተጠናኺሩ ቀፂሉ።
በቲ ስሩዕ ሰራዊት ዝግበሩ ግጥማትውን
ብፍላይ ኣብቲ ናይ ምድምሳስ ምዕራፍ
ካብቲ ናይ ሰራዊት ኣወዳድባና ዓበዪ ጠመተ
ብሰፊሑ ምስታፍ ይኸውን ኢልና።
ተዋሂብዎ ዝተሰርሐ ጉዳይ ግልጋሎትን
ካብዙይ ብምብጋስ ቁፅሩ ወሲኽና ዕጥቁ
ቀረብን ዝምልከት ነይሩ። እዚ ጉዳይ
ኣዕርዩ ተመሓይሹ ውዳብኡ ጠንኪሩ።
ግልጋሎትን ቀረብን ብፍላይ ብቑፅሩ ገዚፍ
ኣብ ሕድሕድ ጣብያታትን ቁሸታትን
መደበኛ ሰራዊት፤ ብመጠኑ’ውን እንተኾነ
ብዓሰርተታት ዝቑፀሩ ኣውተማቲክ ብረት
ከቢድ ብረት መኻይን ምጥቃም ዝጀመረ
ዝዓጠቑ ምልሻ ነይሮምና። እዚ ሓሳባት
(እሞ እዙይ እነዓበየ ከም ዝኸይድ ግልፂ
ኣብቲ ናይ ዕጡቕ ሓፋሽ ስትራተጂ
ነይሩ) ሰራዊት ዘድልዮ ስራሕቲ ግልጋሎትን
ዝብል ፅሑፍ ብገፊሑ ተገሊፁ ኣሎ።
ቀረብን ሰፊሕ እናኾነ ይኸይድ ነይሩ። ኣብ
(እዚ ዶኩመንት ኣብ ሙዝየም ሓወለቲ
ዝኾነ ሰራዊት ኣብ ናይ ባዕልና ሰራዊት ወን
መቐለ ይርከብ እዩ)
እዙይ ዘይስሉጥ ምኻኑ ዝፈጥረልና ዝነበረ
ማሕለኻ ቀሊል ኣይነበረን። እዙይ ንምፍታሕ
እዙይ እቲ ኣጠቓላሊ ኣወዳድባ ሓይልታት ምውዳብን መምርሕታት ምንፃርን የድሊ
ኮይኑ ብፍላይ እቲ ስሩዕ ሰራዊት ድማ ዓርሰን ነይሩ። ነዚ’ውን ካብ መሰረታዊ መፅናዕቲ
ኪኢለን ልኡኽ ክፍፅማ ዝክእላ ኣሃዱታት ብምብጋስ እቶም መትከላት ግልጋሎትን
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ዕድላን ተነፂሮም ካብ ናይ ካልኦት ካባና
ዝማዕበሉን ተመሳሳሊ ደረጃ ዘለዎምን
ሰራዊታት ተሞኩሮ ክንመሃር ፂዒርና።
ካብዚ ተበጊስና ንሕና ኣብ ዘለናሉ ማሕበረ
ኢኮኖምያዊ፣ጆኦግራፍያዊ፣ ሰብኣዊ፣ ንዋታዊ/
ማተርያላዊ ዓቕሚ እናተበገስና ከስርሑና
ዝኽእሉ መትከላት ነፂርና። ካብኣቶም
ገሊኦም፦
1) ናይ ከባቢ ዓቕሚ ሙሉእ ብሙሉእ
ምጥቃም (maximam utilization of
local resourses)
2) ናብ ቅድሚት ናይ ምድፋእ መትከል(
the principle of push-forward)
3) ሎጂስቲካዊ ዓቕሚ ኣብ ዝተመረፀ ቦታ
ኣንፂፍካ ምፅናሕ
4) ስትንዳርዳይዝድ ዝኾነ ናይ ሰብ ሓይሊ
ዕጥቂ ተተኳሲ ወዘተ ገይርካ ምምራሕ
ዝብሉ መትከላትን ናይ ኣተገባብራ
መምርሒኦምን ኣውፂእና ንጠቕላላ ስራሕቲ
ቀረብን ግልጋሎትን ብምምራሕን ውዳበና
ምስትኽኻልን ብምስላጥ ኣብ ነብሲ ወከፍ
ውግኣትና ይኹን ጠቕላላ እቲ ኩናት ዓብዪ
ኣስተዋፅኦ ነይርዎ።
ድሕሪ እዙይ እቲ ዝተነፀረ ሕግታት ወታደራዊ
ሳይንስ ኣብ ተግባር ንምውዓል ዘኽእሉ
መትከላት ወታደራዊ ጥበብ ነፂርና ከመይ
ኣብ ተግባር ክውዕሉ ከም ዝኽእሉ መምርሒ
ወፂኡሊ። ካብዞም መትከላት ወታደራዊ
ጥበብ ገሊኦም፦
1) ንፀላኢ
ብምድንጋር
ሃነደበትነት
ምርካብ፣(ፀላኢ ብዘይሓሰቦ ብዘይገመቶ
እዋን፣ ኣገባብ ኣጠቓዓ፣ ኣመራርፃ ቦታ፣
ኣጠቓቅማ ሓይሊ፣ ወዘተ) ብምጥቃም
ሃንደበትነት ረኺብካ ንፀላኢ ቅድሚ
ምጅማሩ ምዝባዕ፤ ደሓር’ውን ብውግእ
እቲ ምዝባዕ ምዕሟቕ
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2) መጥቃዕቲ ምስተጀመረ፤ ብዝተዋደደ ብቕልጡፍ ፀላኢ ክሓስብ፣ ክውደብ፣ ዕድል ከይሃብካ
ምቅባፅ (ቅልጣፈ)።
3) ኣብ ሕድሕድ ደረጃ ዘሎ ሓይሊ ብዛዕባ ልኡኽ ንፁር ኣረዳድኣ ክህልዎ፤ ዝተወሃበ ልኡክ ክስራሕ
ዝኽእል ምዃኑ ኣሚኑ ክዋፈር ምግባር። ንፁር ልኡኽ፤ ንልኡኹ ዘፈፅም ብቑዕ ሓይሊ፣ ኣብ ልኡኹ
ግልፅን ድልዱል እምነትን ክህልዎ ምግባር።
4) ምስቲ መጥቀዓይን ደምሳሳይን መጥቃዕቲ ይህልወና ዝብል ሕግና ምንቃድ (intative) ኩሉ ግዜ
ካብ ኢድና ከም ዘይወፅእ ንገብር። ፀላኢ ኩሉ ግዜ ኣበይይኮን ይጥቃዕ እናበለ ተፀባዪ ዘግብር
ኣካይዳ ይሃልወና ኢልና።
5) ወትሮ ድልዋት ንኹን ኢልና።ናይ ጸለኢ መፅናዕቲ ናይ መጥቃዕቲ ፕላን፣ ናይ ግልጋሎትን ቀረብን
ኣቀማምጣና፣ ናይ ሰራዊት ስነኣእምሮ፣ ስልጠናን ብተኸታታሊን ብቀፃሊነት ብምምላእ ኩሉ ግዜ
ድልዋት ንኹን ኢልና። ናይ ወትሮ ድልውነት መረጋገፂ ኣሰራርሓ ኣውፂእና መራሕቲ በብደረጅኡ
እናተቖፃፀሩ ተግባራዊ ምዃኑ የረጋግፁ ኢልና።
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6) መጥቃዕቲታትና ናይ ፀላኢ ብርቱዕ ጎኒ
ዘምክን (ከም ከቢድ ብረት፣ ነፈርቲ
ወዘተ)፣ድኹም ጎኒ(ፖለቲካዊ እምነቱ
ዝሞተ ክዋጋእ ዘይደሊ ሰራዊት) ዘጉልህ፤
ብኣንፃሩ ናትና ድኹም ጎኒ ዝሽፍን (ናይ
ነፈርቲ ከቢድ ብረት ዋሕዲ) ብርቱዕ
ጎኒና ዘጉልህ (ካብ ጠንካራ ፖለቲካዊ
እምነት ዝብገስ ተወዳዳራይ ዘይርከቦ
ጅግንነት ዘለዎ ሰራዊት) ይኹን ኢልና።

ሰራዊት ኣብኡ ዝተመስረተ ገፊሕ ስልጠና
ክወሃብ ነይርዎ፤ ብካሊእ ወገን ከዓ ኣብ
ተግባር ክፍተን ነይርዎ። እዙይ ክልቲኡ ድማ
ኣብ ትሕቲ ኩናት ኮይንካ ዝግበር ሰለ ዝነበረ
እቲ ስልጠናን ንቶም ሓደሽቲ መምርሕታት
ኣብ ትግባር ምውዓልን ብሓደ እናተኣሳሰረ
እንትግብረሉ እዋን እዩ ነይሩ። እቶም ካብ
መፋርቕ 1980 ክሳብ መፋርቕ 1981 ዓ.ም
ዝተገበሩ ወፍርታት ናይዚ ባህሪ ነይርዎም።

ካበዚ
ብምብጋስ
መብዛሕትኦም
መጥቃዕቲታትና ናይ ፀልማት ጉልባብ
ተጠቒምና (ዓቕሚ ከቢድ ብረትን ነፈርትን
ፀላኢ ኣምኪና) ተፀጊዕና ወጋሕታ ካብ ቀረባ
ርሕቐት ተበጊስና ኣብ ልፅሊ ሓይሊ ፀላኢ
መጥቃዕቲ ምፍፃም እዩ። እዙይ ኣብ ነዊሕ
እዋን ዋላ ቅድሚ ምስረታ ማሌሊት’ውን
ዝነበረ ልምዲ ዝበለፀ ብትንተና ማዕቢሉ
ተጠቒምናሉ ጠቒሙና ‘ውን።

ከምቲ ቅድም ኢሉ ዝተገለፀ ሕግታትን ናይ
ኣተገባብራ መምርሕታት ወታደራዊ ሳይነስናን
ጥበብናን ዩኒቨርሳል ባህሪ ሃልይዎ ግን ምስ
ንናትና ጭቡጥ ኩነታት ተስማዕሚዖም ዝወፁ
አዮም ነይሮም። ስለዝኾነ’ውን እዩ ደሓር ኣብ
ተግባር ክነውዕሎም እንተለና ብዘይ ብዙሕ
ፀገም መስተንክራዊ ዓወታት ዝሓፋስናሎም።
እዚ ኩነታት ንምርኣይ እቶም ኣብ ውሽጢ
ሓደ ዓመት ዘተገበሩ ብመፋርቕ 1980 ክሳብ
መፋርቕ 1981 ዓ.ም ዝቐፀለ መጥቃዕቲታት
ክንርእይ ኢና። ሓደ ክነስተብህሎ ዝግባእ
ጉዳይ ኣብ ጥሪ መወዳእታ መጀመርታ ለካቲት
1980 ዓ/ም ዝተጀመሩ ወፍርታት ክጅመሩ
ከለው ካብቲ ቅድሚ ምስረታ ማሌሊት
ዝነበረና ሓይሊ ብቑፅሪ ዝተፈለየ ኣይነበረን።
ትሽዓተ ብርጌዳት ነይረናና ንአአን ሒዝና
ኢና እቲ ወፍርታት ጀሚርናዮ። ግን ብሓደ
ዓመት ውሽጢ ዳርጋ ንምሉእ ትግራይ ሓራ
ኣውፂእናዮ። ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ዝነበረ ናይ
ትግራይ ቦታ ካብ ክሳድ ጉደ ጀሚሩ ዘነበረ
ዋና ሓይሉ ማይጨው ኮረም ኣላማጣ ቆቦ
ዝነበረ ናይ ሶስተኛ ኣብየታዊ ሰራዊት ጠቕላይ
መምርያን ናይ 605 ኮር ሓይልታትን ጥራሕ
እዩ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት እዚ ኩሉ
ምዕዋት መስተንክራዊ ዓወታት እንተዘይኮይኑ
እንታይ ክበሃል ይከኣል? ንዞም ናይ ሓደ ዓመት
ዓወታት ሓፈሻዊ ኣፈፃፅመኦም ንርኣዮም።

ብፀላኢ ብዙሕ ግዘ “ቆረጣ” እናተበሃለ
ዝፅዋዕ ስልቲ ኣካይዳ ውግእ ‘ውን ተመሳሳሊ
ኩነታት ነይሩና። ቅድሚ ወታደራዊ ሳይነስን
ጥበብን ምንፃርና ውን ንጥቀመሉ ነይርና።
ደሓር ግን ስሕበት ማእኸል ፀላኢ ተመንጢሉ
ምስተዛበዐ ንቲ ዝተዛበዐ ፀላኢ እናቖራረፅካ
ምድምሳስ ዝለዓለ ግንዛበን ስልታዊ ረብሓን
ብእንረኽሉ መንገዲ ክፍፀም ተኻኢሉ።
ብምጥቕላል እዞም ከም ኣብነት ሓደ ሓደ
ነጥብታት ብምልዓል ዝተገለፁ ድሕሪ
ምስረታ ማሌሊት ብገፊሕ ፅንዓት ምስ
ናይ ባዕልና ተሞክሮ ተገናዚቦም ዝወፁ
ሓሳባትን ናይ ኣተገባብራ መምርሕታትን
ብዝርዝር ንምርኣይ እንተተደልዩ እቲ ሻቡ
ዝወፀ ወታደራዊ መስመርን ጥበብን ምንባብ
የድሊ።

ኣብ 1980 ዓ.ም ክንገብሮ ፕላን ወፂኢሉ
3.34) ንትግራይ ሓራ ዘውፀአ ናይ ሓደ ዝነበረ ወፍሪ “ወፍሪ ደልድል” ኢልና
ዓመት ወፍርና
ዝፀዋዕናዮ ንቲ ዶግዓታት ትግራይ ካብ
ቁፅፅርን ፅዕንቶን ፀላኢ ናፃ ዘውፅአ ኣብ
ወታደራዊ ሳይነስን ጥበብን ብመፅናዕቲ ዓድዋ፣ ኣክሱም፣ ሽረ ተቐሚጡ ዝነበረ 17ኛ
ኣነፂርና ምስ ኣውፃእና ብሓደ ወገን ንቲ ክፍለጦር ደርግ ንምጥቃዕ ዝዓለመ ወፍሪ

እዩ። እዚ ወፍሪ እዙይ ንህወሓት ብኹሉ
መዳዪ ዘደልድል ብፍላይ እቲ ብዙሕ ህዝቢ
ዝነብረሉ ዶግዓታትን ከተማታትን ካብ ፀላኢ
ነፃ ኣውፂእና ድልዱል ኣካል ደጀንና ንገብረሉ፤
ህዝባዊ መሰረትና ነደልድለሉ ወፍሪ እዩ ኢልና
“ወፍሪ ደልድል” ኢልናዮ። እዚ ወፍሪ ‘ዙይ
ክንፍፅም እናተዳለና እነሃለና ውግእ ሙጉላት
ዓንቀፍቀፍ ኢሉና። ካብዚ ብምብጋስ እቲ
ውግእ ሙጉላት ብምግምጋምን እቱ ገምጋም
ንቶም ሓደሽቲ ኣተሓሳስባታት መተሓላለፊ
መድረኽ ብምግባርን ክንጥቀመሉ ወሲና።
ንምንታይ ወፍሪ ሙጉላት ዘይተዓወተ ኢልና
በቲ ሻቡ ዝተሓንፀፀ ወታደራዊ ሳይነስን
ጥበብን መንፅር እናረኣና ናይ 9 መዓልቲ
ኣስተምህሮኣዊ ገምጋም ኣካይድና። ኣብዚ
ገምጋም እቶም ብጅግነነቶም ተወዳዳራይ
ዘይነበሮም ተጋደልቲ እቲ ፀገማት ሰገጥ
ከይበሉ ኣልዒለምዎ ክንዲ ዝከኣል ትምህርቲ
ወሲድናሉ።
ምስዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገለፀ ኩነታት ጎኒ ንጎኑ
ናይ ውግእ ገምጋም ክነካይድ እናተዳለና
እናሃለና እያሱ ባጋ (መራሒ ብርጌድ ዝነበረ)
ናብ ፀላኢ ኢዱ ይህብ እሞ ናይ ወፍሪ
ደልድል መረዳእታ ንፀላኢ ይነግር። ፀላኢ
3ይ ክፍለጦር ካብ ኤርትራ ሲሒቡ ኣብታ
ናይ “ወፍሪ ደልድል” ስሕበት ማእኸል
ዝበልናያ ከተማ ኣክሱም የቐምጦ። እዚ
ዉሩይ፤ ጸላኢ ዝምከሓሉ 3ይ ክ/ጦር ምስቲ
ኣብኡ ዝነበረ መበል 17 ክ/ጦር ተደሪቦም
ምጥቃዕ ከቢድ ከም ዝኾነ ሪኢና። ስለዚ
ወፍርና ክነስተኻኽል ተገዲድና። በቲ ደሓር
ዝተገበረ ምትዕርራይ መሰረት ንታ ኣብ ፈለማ
ዘይተዓወትናላ ሙጉላት ደሓር ፀላኢ ሓይሊ
ወሲኹላ እናሃለወ’ውን ኣጥቂዕናያ። እቲ
ካልኣይ መጥቃዕቲ ሙጉላት በቲ ዝተጀመረሉ
መዓልቲ ይውዳእ። ሓይልታትና ንዓድግራት
ቅልቀል እናረኣያ ሰሙን ዝኸውን ፀኒሕና።
እዚ መጥቃዕቲ ኮ/ል መንግስቱ ነሃይለማርያም
ኣስመራ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ተኻይዱ እሞ
ኣብ ሙጉላት ዝነበረ ማይክሮዌቭ፣ ቀንዲ
መተሓላለፊ መስመራት ርክብ ኣስመራን
ኣዲስ ኣበባን ስለዝነበረ ዓወት ሙጉላት ዝያዳ
ድሙቕ ክኸውን ኣብ መራሕቲ ደርጊ ዓብዪ
ሕርቃን ክፈጥርን ኪኢሉ።
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ውራይና
ጎቦታት ሙጉላት ካብቶም ኣብ ዓድና ዘለው
በረኽቲ እሞ በላሕቲ ጎቦታት ገሊኦም እዮም።
ፀላኢ ካብ ዓድግራት እቲ ዓቐበት ውድእ
ክተብል ከለኻ ዘሎ ገማግም ክሳብ ናብ ብዘት
ተንቆልቁል ዘሎ ገማግም እዩ ተጠምጢሙ
ሒዝዎ ፀኒሑ። ንወገን ረብሓ ክተውዕል
እትኽእል ምስቶም ናይ ሙጉላት ጎቦታት
ትግራይ ትዳረግ ሓንቲ ጎቦ እውን ኣይገደፈን።
እዞም ጎቦታት ፀላኢ ብክልተ ሰለስተ ዙር
ዕርዲታትን ክንድኡ ዝኣክል ፈንጂን ሓፂርዎም
ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ሓፁር እቶም ዕርድን
ፈንጅን ድማ ተዋጋእቲ ወታደራት ደርግን
መራሕቶምን ኣፅዋሮም ኣዋዲዶም ንሳቶም
ፀላኢ ዝብልዎ ናትና ሓይሊ ክፅግዓሉ ይክእል
እዩ ኢሎም ዝሓሰብዎ ቦታ ኩሉ ብናይ ተኹሲ
ፕላን ኣሲሮምሉ እዮም ዝቕመጡ። ካብ
በሪኽ ቦታ ኮይኖም ንታሕቲ ስለ ዝርእዩ እሞ
እቲ ጎቦታት’ውን ብዙሕ መኸወሊ ኣእዋም
ስለዘይነበሮ ነዚ ናቑጣ ምጥቃዕ ቀሊል
ኣይነበረን። ኮይኑ ግን እቶም ብጅግንነት
ተወዳዳራይ ዘይነበሮም ዝተሰውኡን ብሂወት
ዘለውን ተጋደልቲ ህወሓት በቲ ኣብ ላዕሊ
ዝተገለፀ ኩነታት ተቐሚጡ ንዝነበረ ፀላኢ
ብንቅርቅር ኣቢሎም ስዒሮምዎ። ኣብ
ሙጉላት ዝነበረ ፀላኢ ሙሉእ ብሙሉእ
ተደምሲሱ ንመጀመርታ ግዘ መድፍዕ
ረኺብና። ሞርታር፣ ዲሽካ(12.7) መትረየስ፣
ጠመናጁን ቁምብላን፣ ጠያይትን ብበዝሒ
ካብ ፀላኢ መንዚዕና።
ድሕሪ ዓወት ሙጉላት ሓይልና ክልተ በለሳን
ነበለትን ተኣኻኺቡ ዓድዋ፣ ኣክሱም፣ ሽረ
ክንወቅዕ ስለ ዘይከኣልና እንታይ ንግበር
ተባሂሉ፤ ውቕሮ ክልተ ኣውላዕሎ ንውቃዕ
ኢልና ምንቅስቓስ ምስ ጀመርና ፀላኢ
ንዙይ ጠርጢሩ ናብ ኣብ ውቕሮ ዝነበረ
ሓደ ብረጌድ ናይ መበል 16 ክ/ጦር፡ ካልኣይ
ውሩይ ተዋጋኣይ ዝበሃል መበል 128
ብርጌድ ይድርበሉ። እዙይ ምስፈለጥና ኣብ
ፕላና መጠነኛ ምስትኽኻል ንገብር’ሞ እቲ
ወፍሪ ብመሰረቱ ከይለወጥና ኣጀማምርኡ
ግን ብስንቃጣ ንጀምሮ ንብል። ስንቃጣ
ክነጥቅዕ ከለና እቲ ኣብ መቐለ ተወርዋሪ
ዝነበረ’ሞ ናብ ውቕሮ ዝተደረበ መበል 128
ንሓገዝ ክመፅእ እዪ ኢልና ገሚትና። አዚ
ሓይሊ እዚ ምስ መበል 119 ተወርዋሪ ኮይኑ
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ዝተቐመጠ፣ ኣብ ሙሉእ ትግራይ እናወፈረ
ደሓን ውፅኢት ዘምፅእ ዝነበረ ብዝሕ ዝበሉ
ተጋሩ’ውን ዝነበርዎ ሓይሊ እዩ ነይሩ። ንዚ
ሓይሊ እዙይ ምቅባፅ ኣብ ሓይሊ ፀላኢ
ለውጢ ከም ዘምፅእ ንግምት ነይርና። ንዚ
ሓይሊ እዙይ ስንቃጣ ከይኣተወ ኣብ ተካ
ተስፋይ ክንገጥመሉ ንውስን። መጥቃዕቲ
ስንቃጣ ምስተጀመረ እቲ ብርጌድ ይወፅእ።
ንዚ ዝተዳለዋ ቦጠለንታት ከባቢ ነጋሽን
መቐልቀሊ እንዳ ኣብርሃ ኣፅብሃን ይዓፅወኦ።
ካልኦት ቦጠለንታት ድማ ብየማንን ፀጋምን
ካብ ስንቃጣን ሓውዜንን ኣንፈት መጥቃዕቲ
ይፍንዋ።ዕርዲ የለ ፈንጂ የለ ኣብ ማእኸል
ሜዳ ተካ ተስፋይ ዝተረኸበ ፀላኢ እተን
በጠሎኒታት ከም ኣፍራስ እንዳጋለባ ኣብ
ሓንቲ ሰዓት የቃብፀኦ። ብተመሳሳሊ እዋን
ኣብ ስንቃጣ ከምቲ ኣብ ሙጉላት ዝተገለፀ
ገይሩ ዓሪዱ ዝነበረ ፀላኢ’ውን ይድምሰስ።
ፀላኢ ብነፈርቲ ድብድብ ይውዕል፤ መጠነኛ
ጉድኣት ኣብ ተጋደልትን ስቪል ሕ/ሰብን
የብፅሕ። ነቲ ስዕረት ግን ክምልስ ኣይከኣለን።
እናተዳለናን እናተፀጋዕናን ኣምሲና ብፅባሒቱ
ንጎሁ ብወጋሕታ ዳርጋ ካብ ናይ ድባብን
ሓበስን ንፀጋም ዘሎ ዓብዪ ጎቦ ጀሚሩ ክሳብ
ከተማ ውቕሮ ብዙራትትን ጉድጓድን ፈንጅን
ተሓፂሩ ዝነበረ ፀላኢን፤ ካብ ናይ ተካ ተስፋይ
ውግእ ተንጠባጢቡ ዝመፀ ሓይሊ’ውን
ተሓዋዊሱ ካብ ሓደ ስዓት ብዝወሓደ እዋን
ይቃበፅ። ኣብቲ ከተማ ዝነበረ ከበደቲ ኣፅዋር
፣ ጠያይቲ፣ መድሓኒት፣ ስንቂ ፣ መኻይን
ወዘተ ንምንዝዕ።

ጦርን ናይ 17 ክ/ጦርን ክልተ ብርጌዳትን ውን
ናብ ዓድዋ መፂኦም ብዓድዋ ንማይቅነጣል
ይወፍሩ። ሓደ ብርጌድ ምስ ዘንዶ ዝበሃሉ
ናይ ከባቢ ዕጡቓት ንፈረስማይ ደሓር’ውን
ንዕዳጋ ዓርቢ ገፅ ይወፍር። ካለእ ናይ መበል
16 ክ/ጦር ክልተ ብርጌዳት ድማ ብሻለቃ
ዓሊን ሻለቃ ጨልቀባን እናተኣዘዙ ካብ ዓብዪ
ዓዲ ገለበዳ ይኣትዉ።
ናትና ሓይሊ ካብ ሙጉላት፣ ስንቃጣ፣ ተካ
ተስፋይ፣ ውቅሮ ዝመንዛዕናዮ ንብረታትን
ውግኣትናን ሒዝና ብመሰረቱ ኣብ ፀድያ
ተኸቢብና ኣለና ማለት እዩ (ብናይ ፀላኢ
ኣተሓሳስባ)። ፀላኢ ከቢቡ ክጭፍልቐነቀ እዩ
ሓሳቡ። እቲ ከባቢ ዝፈልጥ ሰብ ክነደየናይ
ፀላኢ ኣብ መዋጥር አእትዩ ክወቕዐና ይሃርፍ
ከም ዝነበረ ምግማት ኣየፀግምን። ኣብዚ
እዋን አዙይ ኣብቲ ከባቢ ዝነበርና መራሕቲ
(ፃድቃን፣ ሓየሎም፣ ሳሞራ፣ ጆቤ፣ ኣውዓሎም)
ኣበ ሞንጎና ተማኺርና ንላዕለዎት መራሕትና
ውን ኣፍሊጥና ዝስዕብ ውሳነ ወሲና።

ንቲ ብሓውዜን መጋብ ኣንፈት ዝመፀ ብለገሰ
ኣበጀ ዝምራሕ ሓይሊ ኣበቲ ከባቢ ክንዓፅዎ
ሓንቲ ብርጌድ ንምድብ። እዚ ሓይሊ ናብቲ
ናይ ገለበዳ ሓይሊ ቀረባ ስለ ዝነበረ ንቲ ብኮ/ል
ኣሳምነው በዳኔ (ናይ 17 ክ/ጦር ምክትል ኣዛዚ
አዩ ነይሩ) ዝምራሕ ሓይሊ ብማይቅነጣል
ኣንፈት ዝነበረ ንእሽተይ ናይ ሓለዋ ሓይሊ
ንምድበሉ፤ ዋና መጥቃዕትና ኣብቲ ኣብ ገለበዳ
ዘሎ ሓይሊ ክኸውን ንውስን። ምኽንያቱ
እዚ ሓይሊ አዙይ ኣብ ናይ ሓራ ቦታና
እዙይ ፀላኢ ዘይገመቶ ተኸታታሊ እሞ
ሕምብርቲ ኣትዩ ንህዝብን ንውድብን ሓደገኛ
ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ኩነታትና ብምንፅፃር
ዝኾነ ኣወፋፍራ ስለ ዝነበሮን ንቶም ካልኦት
ዓበይቲ ክበሃል ዝክእል መጥቃዕቲ ንፀላኢ
ግንባራት’ውን ምችው ኩነታት ዝፈጥርን
ዓብዪ ራዕድን ምድንጋፅን ይፈጥረሉ። ካብዚ
መተኣሳሰሪን ስለ ዝነበረ እዩ። ብዙሕ ግዜ
ብምብጋስ’ውን ፀላኢ ካብቲ ኣብ ከባቢ ዝነበረ
ስለ ዘይነበረና መጥቃዕትና ፍርቂ መዓልቲ
ሓይሊ ብምትእኸኻብ ዓብዪ ወፍሪ ክገብር
ብቐትሪ ክኾን ንውስን። ኣበዚ ግዘ እዙይ ጀ/
ይውስን። ናይዚ ምትዕርራይ ኣካል ዘኾነ
መርእድ ንጉሰ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ
ናይ ትግራይ እዝ ኣዛዚ ዝነበረ እሞ ንግዚኡ
ስታፍ ሓላፊ ብሄሊኮፕተር መፂኡ ይዓርፍ።
ኣብናይ ቤላ ስለጠና ዘነበረ ብ/ጀነራል ለገሰ
መጥቃዕትና ተጀሚሩ ንፀላኢ ከም ባርዕ
ኣበጀ ስልጠና ኣቋሪፁ ናብ ትግራይ ክምለስ
እናለብለቦ ብዝገርም ቅልጣፈ ናብቲ ማእኸል
ይግበር። ካብ መቐለን ኣብ ከባቢ ዝነበረ
መእዘዚ ጣብያ ይንህር ነይሩ። መርእድ ንጉሴ
ሓይሊን ኣተኣኻኺቡ ናብ ውቕሮ ደሓር ‘ውን
ሻቡ ንሻቡ ሄሉኮፕተሩ ኣልዒሉ ይኸይድ።
ሓውዜን ቀፂሉ ናብ መጋብ ይመፅእ። ምስዚ
አቶም ክልተ ብርጌዳት ወድያው ይቃበፁ።
ብሓባር ኣብ ኣክሱም ካብ ዝነበረ 3ይ ክ/

ውራይና

ነሓሰ 2007

ፀላኢ ጠቕላላ ራዕዲ ይኣትዎ። እቶም
መራሕቱ በዓል ሻለቃ ጨልቀባን ዓሊን ውን
ምስ ሰራዊቶም ሓቢሮም ይጠፍኡ።
ለገሰ ኣበጀ ካብ መጋብ ምንም ከይገበረ
ንውቕሮ ተመለሰ ይበሃል። ብኮ/ል ኣሳምነው8
ዝምራሕ ዝነበረ ሓይሊ ቀልጢፍካ ንዓድዋ
እተው ይበሃል። ብፈረስማይ ኣንፈት
ዘወፈረ’ውን ከምኡ። ንሕና ንለገሰ ኣበጀ ከም
ዘይነርክበሉ ንፈልጥ ኣሳምነው ንዝሓዞም
ክልተ ብርጌዳት ግን ኣብ ገለበዳ ቀትሪ
ትውግእ ዊዒልናስ ለይቲ ትጉዕዝ ሓዲርና
ወጋሕታ ኣብ ዓምዶን ማይቅነጣልን ናብ
እንዳባገሪማ ኣንፈትን ንገጥመሉ። ንሓይሊ
ፀላኢ ከቢድ ጉድኣት ነብጸሐሉ። ኮ/
ኣሳምነው ንሕንጢጥ ከም ተራ ተዋጋኣይ
ብኸላሽን እናተዋገአ ዓድዋ ይኣቱ። እቲ ናይ
ፀላኢ ክባ ብቲ መጥቀዓይን ደምሳሳይን ውግእ
ኣካይዳና መጥቃዕትና ንፀላኢ ዕድል ዘይህበ
ምንቃድ ካብ ኢድና ዘየውፅእ ተደማራይ
ዝኾነ መጥቃዕቲ ነካይድ ዝብል ሕግታትና
ትኽክለኛን ውፅኢት ዘምፅእን ምዃኑ
ምርኣይ ጀሚርና። ምስቲ ኩነታት ዘሰማማዕ
ኣቐዲሙ እውን በቢደረጅኡ ዘለው መራሕቲ
ህወሓት ኣማዕቢለምዎ ዝነበሩ ናይ ውግኣት
ኣካይዳ ፍልጠትን ተሞክሮን ተወዳዳራይ
ዘይርከቦ ጅግንነትን ተወሃሂዱ እቲ ሓዱሽ
ኣተሓሳስባታት ኣብ ተግባር ክውዕል ጀሚሩ።
ድሙቕ ዓወታት ድማ ኣመዝጊብና። ከምቲ
ቅድም ኢሉ ዝነበረ ናይ ፀላኢ ወራር ክመፅእ
ከሎ ዕፀፍ ዕፀፍ ተሪፉ።
ኣብቲ ውግኣት ኩነታት ክንዲዝፈቐደ ናይ
ሓደ መዓልቲ ይኹን መዓልቲታት ወይ’ውን
ሰዓታት ክህሉ ከሎ በቢደረጅኡ ገምጋማት
ይግበር ነይሩ። ክንዲ ዝተኸኣለ’ውን ዝነበረና
ልምድን ኣተሓሳስባ ኣካይዳ ውግእን ምስቶም
ሓደሽቲ ኣተሓሳስባታት ንምትእስሳር ብርቱዕ
ፃዕሪ ይግበር ነይሩ። ኣካል እዙይ ዝኾነ
ድሕሪ ውግኣት ገለበዳን ዓምዶን ግፍሕ ዘበለ

ገምጋምን ተሞክሮ ምጥርናፍን ብላዕለዎት
መራሕቲ ክግበር እናሓሰብና ናብ ኣብ ተንቤን
ዝርከብ መዋፈሪና ኣቕመራ ክንጠራነፍ ኣብ
ጉዕዞ እናሃለና ኣብ ከባቢ ወርቅኣንባ ሓደ
ምሽት ኣዕሪፍና፤ ኣብዚ ምሸት እቶም ውርያት
ክፍለ ባህሊ በተን ድምፀን ሰሚዕኻዮ ዘይምኖ
ደረፍቲ
ዕስለ’የ
ዕሰል’የ ዕሰል’የ ዕሰል
ዕሰል’የየየ ንኣቦኻ ምሰል
……… (Annex –B)

ኣብ ኣቕመራ ኣቲና ገና እቲ ገምጋም
በብደረጅኡ ኣካይድና ተሞክሮና ንጥርንፍ፣
መምሃራይ ብዝኾነ መንገዲ ንቲ ዝሓለፈ
ውግኣትና ንጥቀመሉ ኢልና እናተዳለና ከለና
(ወርሒ መጋቢት አዩ ነይሩ) ህዝባዊ ግንባር
መጥቃዕቲ ናደው እዝ ይጅምሩ። ንላዕለዎት
መራሕትና እንታይ ትሕግዙና ኢሎም ይሓቱ።
ኣብ ልዕሊ እዙይ ኣብ ኣክሱም ተቐሚጡ
ዝነበረ 3ይ ክ/ጦር ናብ ኣስመራ ይሰሓብ።
ላዕለዎት መራሕቲና እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር
ሕቶ ምስሓተቱና ኣቐዲምና ፕላን ገይርናዮ
ዝነበርና “ወፍሪ ደልድል” (ኣክሱም፣ ዓድዋ፣
ሽረ) ምጥቃዕ ይከኣል እዩ ንብል።

ዝብል ንመጀመርያ ግዜ ዝሰማዕናዮ ደርፊ
ኣስሚዖምና። እቲ ሰራዊት ናብ ጎይላ ፈሪሱ። ኣብዙይ ምስትብሃል ዘድልዮ ባሕቲ ለካቲት
ደጋጊምና ሰሚዕናዮ ስዕስዕ ሓዲርና። ኣቤት ጀሚርና ኣብ ውግእ ኢና ቀኒና። ሐዚ ፍርቂ
ከጥዕመልና ዝነበረ!!
መጋቢት ከባቢ ኢና ዘለና። ኣብዞም ውግኣት
ድሙቓት ዓወታት እኳ እንተሓፈስና ሓይልና

8ኮ/ኣሳምነው በዳኔ ደሓር ብርጋዴር ጀነራል ኮይኑ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሩስያ ኮይኑ ‘ውን ኣገልጊሉ። ድሕሪ ምምራኹ ብናይ ባዕሉ ምሉእ ፍቓድ ናይ “የኢትዮጵያ ዴ
ሞክራስያዊ መኮነኖች ኣብዮታዊ ንቅናቄ” (ኢደመኣን) ምስ ካልኦት መኮነናት ኮይኑ መስሪቱ፤ ንቲ ውዳበ እናመርሐ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ንኣቱን ድሕሪኡ’ውን ዓብዪ ኣውንታዊ
ኣስተዋፀኦ ዘበርከተ መኮነን እዩ።
-ኣብ ዓድዋ ኮይኑ ንቲ ውግእ ብጠቅላላ ናይ መበል 17 ክፍለ ጦር ዋና ኣዛዚ ብ/ጀነራል ኣርኣያ ዘርኣይ ይምራሕ ነይሩ።

29

ውራይና
ብመስዋእትን መውጋእትን ተጓዲሉ እዩ።
ሓዱሽ ሓይሊ’ውን ኣይተወሰኸን። ናይ
ተጋደልትናን መራሓይን ሞራልን ናይ ውግእ
ብቕዓትን ግን ሰማይ በፂሑ እዩ። መራሕቲ
መስርዕን መራሕቲ ጋንታን ተራ ተጋደልትን
እዚ መጥቀዓይ ደምሳሳይ ተቐፃፃላይ ዝበሃል
ናይ ውግእ መምርሒ ውድብና ሪኢናዮ
እናበሉ ብተሓጓስን ብናይ ሰዓራይነት
መንፈስን ዝጫድርሉ ግዘ አዩ ነይሩ። እቲ
ሓዱሽ ኣተሓሳስባ ዋላ ንቶም ታሐተዎት
ተጋደልቲ ብዙሕ ኣይርድእዎን ዝኾኑ
ተባሂሎም ዝሕሰቡ ክሳብ ክነደይ ይፀልዎም
ከም ዝነበረ ምልክት እዩ።
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ምንቅስቓሳት ( ኣስተምህሮኣዊ ገምጋም፣ ስሩዕ ስልጠናታት) ተኻይዶም አዮም። ምስዚኦም ጎኒ
ንጎኑ ድማ እቶም ወፍርታትን ዘምፅእዎ ዓወታትን ድልዱል ምትእምማን ክመፅእ ኣኽኢሉ እዩ።
ስለዚ አቲ ጉዳይ እቲ ዘበዝሕ ናይ ሰራዊት ኣባል ማርክስ ሌሊንነት ይትንትን ይርድኦ ዶ ነይሩ
ኣይነበረን? ኣይኮነን። ካብቲ ትንተና ዝመንጨወ ኣተሓሳስባን መምርሕን ግን ካብቲ ናይ ቀደም
ኣካይድኡ ብዝበለፀ ብትሑት ኪሳራ ዓወታት ግድን ዝገብር ምዃኑ ካብ ተሞክርኡ ተገንዚቡ
እዩ። እዙይ ኣብ ኣመራርሕኡ ብሓፈሻ ዓብዪ ምትእምማን እናፈጠረ መፂኡ እዩ። ስለዝኾነ ውን
እዩ ደሓር ዋላ ኩነታት ከቢዱ እናሃለወ ኣብ (ክምር ድንጋይ) ኣብ ጠበሴ (ጉጉፍቱ) ኣብ ሃይቅ፣
ኣብ ካራ ምሽግ፣ ከባቢ ጣርማ በር ድፋዕ ማሌሊት ኣይስበርን እናበለ ካብኡ ብዝተቐፃፀፈ ቁፅሪ
ዘለዎ ሓይሊ እናጥቀዖ እናሀለው’ውን ዕርዱ ተኸላኺሉ ብፅረ መጥቃዕቲ ንፀላኢ ዝደምሰሰ።

በቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገለፀ መሰረት ኣክሱም ሽረ ዓድዋ ነጥቅዕ ተባሂሉ ይውሰን። መበል 17 ክ/ጦር
ድሕሪ 3ይ ክ/ጦር ካብ ኣክሱም ምልቃቕ ሓደ ሓደ ምትዕርራይ ክገብር እናተንቀሳቐሰ ኣብ ጉዕዞ
እናሃለወ ኢና ኣርኪብናዮ። እቲ ውግእ ኣብ ሞንጎ ኣክሱምን ሽረን ኣብዘላ ከተማ ውቕሮ ማራይ
ተጀሚሩ። ቀልጢፍና ናብ ኣክሱም ቀፂልና ኣክሱም ብናይ ሓደ መዓልቲ ውግእ ትተሓዝ።
ኣብዙይ ክለዓል ዝኽእል ሓደ እቶ እቶም ንዚ ናይ ኣክሱም ውግእ ናይ መበል 17 ክ/ጦር ም/ኣዛዚ ዝነበረ ደሓር’ውን ናይ ኢትዮጵ
ላዕለዎት መራሕቲ ብትምህርቲ’ውን ድፍእ ዴሞክራስያዊ መኮነኖች ኣብየታዊ ሰራዊት ዝበሃል ፖለቲካዊ ውድብ መስራቲ ኮ/ል ኣሳምነው
ዘበሉ ስለ ዝነበሩ (እንግሊዝኛ ኣንቢቦም በዳኔ ይእዘዝ ነይሩ። ኣብ ኣክሱም ዘሎ ብርጌድ እቲ መጥቃዕቲ ዘይክእሎ ምዃኑ እናገለፀ
ክርድኡ ዝክእሉ) ካልኦት ድማ ብውግኣት ምስከደ ካብ መጋብ ዝተመለሰ ብ/ጀ ለገሰ ኣበጀ ናብቲ ናይ ኣክሱም ኦፕረሽን ብሄሊኮፕተር
ዝላደዩ ስለ ዝኾኑ ዝተተንተነ ትኽክለኛ መፂኡ ዓሪፉ ናብቲ መአዘዚ ጣብያ ከኸይድ እናበለ እነሃለወ ኣብ ቀረባ ተዳልያ ዝነበረት በጦለኒ
ሓሳባት ክቐርበሎም ከሎ ቀልጢፎም ናብ ናይ ኣክሱም መዕርፎ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ብምፍናው እቲ ጀነራል ይቕተል። ናይ ኣክሱም
ዝርድእዎስ ፅቡቕ ናይቲ ሓዱሽ ኣተሓሳስባ ዝነበረ ሓይሊ ኣዛዚ ኮ/ኣሳምነው ይሃድም። ብፅባሒቱ ይትሓዝ።
ረብሓ ፈሊጦም ይቀበልዎ፤ እቶም ታሕተዎት
ካብቲ ዝተገለፀ ወፃእ ዘለው ኸ እንታይ
ኣክሱም ምስተተሓዘት ብፅባሒቱ ዓድዋን ሽረን ብሓደሻብ መጥቃዕቲ ይጅመር። ዓድዋ ብሓንቲ
ሪኦም እዮም ተቐቢሎምዎ ክበሃል ይከኣል።
መዓልቲ ትውዳእ። ሽረ ናይቲ ክፍለጦር ኣዛዚ ጀ/ ኣርኣያ ዘርኣይ ነይሩ። ከቢድ ውግእ ትኽይድ
ሓደ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ነገር ኣብ ከም ኩናት/
ይውዕል። ፀላኢ ብመዳፍዕ፣ ብሄሊኮፕተራትን፣ ጀት ነፈርቲን እናባረየ ዝከኣሎ ኩሉ ክገብር
ውግእ ዝመሰለ ብጣዕሚ ዝተወሳሰበን
ይውዕል። ብፅባሒቱ’ውን ፀላኢ ካብ ኤርትራ ናይ ኮማንዶ ክፍለጦር ቦጦለኒታተ ብሄሊኮፕተር
ፈታኒን ማሕበራዊ ምንውስቓሰ ኣብቲ
እናጓዓዓዙዘ ከጠናኽሮ ፃዕሪ ይገብር። ንሕና’ውን ዓድዋ ካብ ዝነበረ ሓይልና ወሲኽና መጥቃዕቲ
መረሓይን ተመረሓይን ዝህሉ ምትእምማን
ንፍንው። ገና ብወጋሕትኡ ፀላኢ ፈሪሱ ህድማ ይጅምር። ብዙሕ ከበድቲ ኣፅዋር ስለ ዝነበሮ
ዝፈጥሮ ዓቕሚ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ። እቲ
ከም ውሑጅ ንእንዳባጉና ኣንፈት ይፈስስ። (ታንክታት፣ ድሩዓት ዙ-23፣ ዙ-14.5፣ መኻይን)
መረሓይ ንዚ ፈሊጡ ኣብቲ ተመረሓይ ዓብዪ
ዝበዝሕ ሓይልን ኣፅዋርን ኣብ እንዳስላሰን ኣብ መንገድታትን ነትርፎ። ጀ/ ኣርኣያ ዘርኣይ
ምትእምማን ክህሉ ክሰርሕ ኣለዎ። እቲ
ብክንደይ መከራ ውሕዳት ወታደራትን መኻይንን ሒዙ በቢደረጅኡ ዘጋጥም ዝነበረ መሰናኽል
ተመረሓይ ብሓፂር ግዜ ምንም እንተይረኣየ
ናይ ዞባዊ በሰራዊትን ወየንትን እናጠሓሰ ብንዳባጉና ደባርቕ ኣቢሉ ጎንደር ይኣቱ።
ምትእምማን ኣይፈጥርን። እዙይ ኣብ ሞንጎ
መረሓይን ተመረሓይን ዝህሉ ምትእምማን
ስቕ ኢሉ ካብ ሰማይ ኣይነጥብን። ብቐፃላይ ድሕሪ አዙይ ማእኸላይ ትግራይ ብምልኡ ኮላይ እተን ከተማታት ሽረ፣ ኣክሱም፣ ዓድዋ፣
ስራሕ ዝህነፅ እዩ። ሰራዊት ብተሞኩርኡ እዩ ዓድግራት ካብ ፀላኢ ናፃ ይኾና። ፖለቲካዊን ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ስራሕቲ ህዝቢ ይዓሙቕ።
ብመራሕቱ እናተኣማመነ ዝኸይድ። እዙይ ከምዚ እናሃለወ ሐዚ’ውን ሓዱሽ ሓይሊ ብዙሕ ከይወሰኽና ኣብ ወርሒ ግንቦት “ወፍሪ ጥሙር
ክፍጠር ከቢድ ፃዕሪ ይሓትት እዩ። እዙይ ቅልፅም” ብዝብል ሽም ዝተፀወዐ ወፍሪ ነካይድ። እዚ ወፍሪ እዙይ ካብ እምባ ኣላጀ ጀሚሩ
ድማ ብዝዓበየ ብተግባራዊ ምንቅስቓስ አዩ ክሳብ ግራ ካሕሱ ተዘርጊሑ ዝነበረ 1ይ ክ/ጦር ምድምሳስ እዩ ነይሩ ዕላምኡ። 1ይ ክ/ጦር ብናይ
ሰለስተ መዓልቲ ውግእ ይውዳእ። ናይቲ ክ/ጦር ኣዛዚ ዝነበረ ኮ/ል ሃይሉ ይማረኽ። ኣብዚ
ዝፍጠር።
ከባቢ ዳርጋ ንክልተ ሰሙን ንፀንሕ። እቲ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ድሙቕ ሽም ዘለዎ እሞ
ብዙሓት ዓበይቲ ወታደራዊ ስርሒታት ዝተፈፀመሉ እምባኣላጀ ብዝገርም ወታደራዊ ጥበብን
ናይ ህወሓት/ማሌሊት ላዕለዎት ፖለቲካዊን
ጅግንነትን ሰራዊት ህወሓት ተቖፃፂርዎ ንኣስታት ክልተ ሰሙን ፀኒሕና። እዙይ ኣብ ልዕሊ እቲ
ወታደራዊን መራሕቲ እዙይ ተረዲኦም
ወታደራዊ ዓወቱ ዓሚቕ ፖለቲካዊ መልእኽቲ’ውን ናብ ሙለእ ትግራይ-ኢትዮጵያ ኣሕሊፉ
ዝመርሑ እዮም ነይሮም። ካብዙይ ብምብጋስ
እዩ።
‘ውን እቲ ሓዱሽ ወታደራዊ ሳይነስን ጥበብን
ምስተነፀረ ናብቲ ሰራዊት ንምስራፅ ገፋሕቲ
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ድሕሪ አዚ ወፍሪ እዚ ደርጊ ናይ ትግራይን ህወሓትን ጉዳይ ካብ
ዝግምቶ ዝነበረ ንላዕሊ ከም ዝኾነን ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኾን
ከም ዘሎን እናተገንዘበ ይኸይድ። ሓዱሽ ምትዕርራይ ይገብር።
ትግራይ ኣብ ትሕቲ ናይ ፍሉይ ግዝያዊ ምሕደራ (emergency
rule) ክትኣቱ ይግበር። ብሰራዊት ወገን’ውን ናይ ሰራዊት ውዳበ
ይፍጠር። “ሶስተኛ ኣብዮታዊ ሰራዊት” ዝብል ይፈጥር። “ኣንደኛ
ኣብዮታዊ ሰራዊት” ኣብ ኦጋዴን ዝነበረ ውደባ እዩ። “ሁለተኛ
ኣብዮታዊ ሰራዊት” ኣብ ኤርትራ ዝነበረ እዩ። “ሶስተኛ ኣብዮታዊ
ሰራዊት” ኣብ ትግራይን ሴሜን ወሎን ጎንደርን ዝሓዘ ውዳበ ኮይኑ
ሰለስተ ኮራት ዘለውዎ ኮይኑ ይፍጠር። እቶም ኮራት 603፣ 604፣
605፣ ይበሃሉ። ዋና ተልእኾኡ ድማ ናይ ህወሓት ኢህወደግ
ምንቅስቓስ ምዕጋት እዩነይሩ።
ለገሰ ኣስፋው ናይ ሲቪልን ወታደራዊ ኣመራርሓን ላዕለዋይ
መራሓይ ኮይኑ ናይ(emergency rule) ኣዋጅ ምምሕዳርን ናይ
ሳልሳይ ኣብዮታዊ ሰራዊት ኣዛዚን ኮይኑ ንትግራይ ይምደብ። ናይ
መጀመርታ ስርሑ 15 ሰነ 1980 ዓ/ም ዕዳጋ መዓልቲ ዕዳጋ ሓውዜን
ብነፈርቲ ብምድብዳብ ልዕሊ ክልተ ሽሕን ሓሙሽተ ሚኢትን
ንፅሃት ናብ ዕዳጋ ዝወፈሩ ሰባት ብምጭፍጫፍ ይጅምር።
ምስዚ ግፍሕ ዝበለ ወታደራዊ ወፍር’ውን ወጢኑ ተግባራዊ ክገብሮ
ይንቀሳቐስ። በዚ ወፍሪ መሰረት ብጀ/ ሃይሉ ቦርዋቆ ዝምራሕ
603 ኮር ካብ ጎንደር ተላዒሉ ኣንገረብ ተሳጊሩ ናብ መዋፈሪና ካዛ
ሞኮዞ ክሳድ ግመል ብድሕሪት ክኣቱ ይግበር። 604 ኮር ድማ
ኣብ መቐለ ሓይሊ ኣኻኺቡ ብክልተ ኣንፈት (ብሃገረ ሰላም ዓብዪ
ዓዲ ማይይቅነጣል ዓድዋ)፤ ብኸልእ ወገን ከዓ ብውቕሮ ሓውዜን
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ነበለት ዓድዋ ኣንፈት ክወፍር ይውስን። ኣብ ሞንጎ መቐለን ሃገረሰላምን
ኣብ ከባቢ ሓውዜን ነበለት መጠነኛ ውግኣት ይካየድ። ብፍላይ ኣብ
ሞንጎ ማይቅነጣልን ዓድዋን ከቢድ ውግእ ይካየድ። ፀላኢ ኪሳርኡ
ውሒጡ በቲ ናይ ዓድዋ ኣክሱም ሽረ መንገዲ ገይሩ እንዳስላሰ ይኣቱ።
ደሓርውን እቲ ዋና ሓይሉ ናብ ዓዲ ሃገራይ ይወፍር። እቲ ካብ መቐለ
ዘተበገሰ ናይ 604 ኮርን ካብ ጎንደር ዝተበገሰ 603 ኮርን ተዋዲዶም
ናብቲ ዋና መዋፈሪና፤ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣይንገድፎን ዝበልናዮ ቀዋሚ
መዋፈሪና ደጀና ክሳድ ግመል የምርሑ ነይሮም።
ሓይልና መጀመርያ ለካቲት ዘጀመረ ኣብ ዘይቋርፅ ውግኣት እዩ ዘሎ።
ስለዝኾነ’ውን እናተዳኸመ እዩ ዝመፅእ ዝነበረ። ግን ድማ ቀዋሚ
መዋፈሪና ክንከላኸል ጥራሕ ዘይኮነስ ንቶም ዝኣትው ሓይልታት’ውን
ክንድምስሶም አዩ ድሌትና። በቢበትኡ ነንእሽተይ ንፀላኢ ክንፍትሽ
ክነደናግፅ ዝግበሩ ውግኣት ይካየዱ ነይሮም። ወፍሪ ፀላኢ መወዳእታ ሰነ
እዪ ጀሚሩ ኣብ ሓምለ እቲ ናይ ጎንደር 603 ኮር ሓይሊ ሰጢጡ ብድሕሪት
ናብቲ ቀዋሚ መዋፈሪና ክኣቱ ይቀራረብ ነይሩ። ሓይልታት ተሳሒበን
መፂአን ኣብ መይደይ ኢልና ኣጣይሽናዮ ዝነበርና ናይ ማእኸለወት
መራሕቲ ቤት ትምህርቲ ዝነበሩ ተጋደልቲ’ውን ብምኽታት፣ ኣቐድም
ኣቢሎም ኣብ ዝተገበሩ ውግኣት ቆሲሎም እሞ መሊኦም ዘይሓወዩ
ዘነበሩ ውግኣት ቁስሎም ብባንደጅ ኣሲሮም ድፋዕ ማሌሊት ኣይፈርስን
እንዳበሉ ከቲቶም። ውግእ ኣብ ካዛን ሞኮዞን ከይተረፈ ይካየድ። ናይ
603 ኮር ሓይሊ ከቢድ ኪሳራ ይበፅሖ። እቲ ኮር ወፍሪ ክቕፅል ናብ
ዘይክእለሉ ደረጃ ጉድኣት ይበፅሑ። ኣብኡ ምፅናሕ ሓደጋ ምግባዘ ስለ
ዝኾኖም ንጎንደር ይምለሱ። አዚ ተሚሙ መፂኡ ዘነበረ ሓደጋ ይመክን።
ድሕሪ እዙይ ዋና ጠመተ ናብ 604 ኮር ይኸውን። ምሰዚ ሓይሊዚ ውን
ኣብ ዓዲ ሃገራይ መጠነኛ ውግእ ይግበር። ደሓር’ውን ብዓብዩ ክነጥቀዖ
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እናተዳለና እናሃለና ቀልጢፉ ሽረ ይኣቱ። ኣብዚ አዋን አዙይ እዩ ናይ ማሌሊት ህወሓት ልኡኽ ምሰ ናይ ህዝባዊ
ግንባር ሉኡኻት ኣብ ሃዳሙ ከባቢ ሸላሎ ተራኺብና ን604 ኮር ንደምስሶ ኢልናዮ ዝነበርና ኣይተስማማዕናን እቲ
ስራሕ’ውን ከይተሰርሐ ይተርፍ።
ድሕሪ’ዚ ጊዜ ከይወሰድና ንፀላኢ ክነጥቀዖ ዝብል ድሌትና ከይተዓወተ ምስተረፈን ፀላኢ ናብ ሽረ ምስተመለሰ
ን604 ኮር ምስ ካልኦት ናይ ፀላኢ ሓይልታት ከይተሓጋገዝ ብምግባር ኣዳኺምና ናይ ምድምሳስ ፕላን ይወፅእ።
በዚ ፕላን መሰረት መጀመርያ ካብ ሰገር ተከዘ ክሳብ ደባርቕ ዘሎ ሓይሊ ፀላኢ ይፅረግ። ብጎንደር ናብ እንዳስላሰ
ኣንፈት ዘሎ ሓገዝ ናይ ምርካብ ዕድል ይዕፆ። ቀፂሉ ካብ መንደፈራ ዓዲዃላ ዓድዋ ኣክሱም ኣቢሉ ክመፀሉ
ዝክእል ዝነበረ ሓገዝ ብናይ ኢሰፓ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣባል ዝነበረ ሓደ ጀነራል ኣዛዛይነት ዝመፀ ልዕሊ ክልተ
ብርጌድ ሓይሊ ኣብ ሞንጎ ራማን ዳዕሮ ተኽሊን ምስተደምሰሰ እዚ ኣንፈት አዚ’ውን ይመክን። ናይ ሽረ ሓይሊ
ባዕሉ መንገዲ ንምኽፋት ዘገበሮ ፈተነ እናተወቕዐ ይምለስ። ብነፋሪት ዕጥቅን ስንቅን ኣመላሊስካ ከባቢ 30 ሽሕ
ሰራዊት ምቕላብ ከቢድ ይኸውን። ንሕና ውን ንዚ ዘተዓናቕፍ ብፀረ ነፈርቲ ቀፃላይ ስራሕ ንሰርሕ። በዚ መንገዲ
ምስኣዳኸምናዮ ኣብ ወርሒ ለካቲት 1981 “ወፍሪ ሓውዜን” ብዝብል 604 ኮር ይድምሰስ።
እዚ ወፍሪ አዙይ ክግበር ከሎ ሙሉእ ትግራይ ብፍላይ ምዕራባዊ ትግራይ ምልሻ ብረቱ ዓጢቑ ካሊእ መንእሰይን
ገባርን ዝኾነ ንቲ ውግእ ዝጠቅም ነገር ተሸኪሙ ኣዴታት ኣገልግል ሒዘን ናብቲ ውግእ ዝግበረሉ ዝነበረ ሽረ
እንዳስላሰ ብኩሉ ኣንፈት ሰብ ይኸትት ነይሩ። ኣብዚ እዋን አዙይ እዩ እቶም ውርያት ክፍለ ባህሊ ህወሓት ሐዚ’ውን
‘ዞም ደቅና ሓሊፎም ግዲ
ርጋፅ እግሮም ኮይና መንገዲ (2)
ይድሀ ‘ሎ መድፍዕ ደቅና
ሰዓብናኸስ እኽለማይ ሒዝና…(ኣብ Annex ¬-C ሙሉእ ሪአ)
እናበላ ብምድራፍ ብሓቂ ህዝቢ ትግራይ ብሙሉእ ዓቕሙ ናብቲ ቃልስን ንሓርነቱ ዝኸተተ ምዃኑ ዝገለፅዎ።
እቶም ጎቦታት ናይ ከባቢ ሽረ ናትናን ናይ ፀላኢ መዳፍዕን እቲ ናይ ክፍሊ ባህሊ ጥዑም ዜማን ዘስምዑ ዝነበሩ እዩ
ዝመስል። ኣብየት ከጥዕመልና ዝነበረ!!
ኣብ ወርሒ ለካቲት 1981 ዓ.ም መበል 604 ኮር ተደምሲሱ። ልዕሊ 20 ሽሕ ምሩኻት ተታሒዞም። ናይቲ ኮር ዝነበረ
ምሉእ ኣፅዋርንብረት ኣብ ትሕቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣትዩ። ፀላኢ ንመቐለ ለቒቑ ወፂኡ። ኣብኡ ምፅናሕ ሓደጋ
ንዕዳም’ምበር ካሊእ ትርጉም ስለ ዘይነበሮ። ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ዓወት፤ ናይ ደርጊ ስርዓት ውድቀት ግድን
ምዃኑ ንፈታዊን ፀላኢን ጋህዲ ኮይኑ። ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ተዓቂኑ ምስቶም ካልኦት ብኸቢድ ቃልሲ ሓርነቶም
ዝተጎናፀፉ ህዝብታት ዝረኸብዎ ዓወት ዝዳረግ ዓብዪ ዓወት ተመዝጊቡ። ብናይ ማሌሊት ኣመራርሓ ወፍርታት
ምስ ጀመርና ድሕሪ ሓደ ዓመት ሙሉእ ትግራይ ሓራ ወፂኡ። ጠመተና ናብ ማእኸላይ ኢትዮጵያ ኮይኑ።
ቅድሚ ምጥቕላለይ ንእሽተይ ነገር ብዛዕባ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ደርግ ኩነታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ክገልፅ ይደልይ።
ናይ ኢትዮጵያዊ ሰራዊት ብፍላይ እቶም መኮነናት ነባራት መራሕቲ ናይቲ ሰራዊት ጀጋኑን ፅቡቕ ወታደራዊ
ፍልጠትን ክእለትን ዝነበሮም እዮም። እቲ ክግለፅ ዝፀንሐ ዓወታት ንሳቶም ፈረሓትን ድኹማትን ስለ ዝነበሩ
ዝተመዝገበ ዓወታት ኣይኮነን። ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ (ናይቲ ሻቡ) ኣብ ከውሒ እዮም ፀሚዶም ነይሮም።
እቲ ፖለቲካዊ ስርዓት እዩ ንኹሉ ስዕረት ዝዳረጎም። እቲ ፖለቲካዊ ባይታ ብናይ ደርግ ስርዓት ኣንገፍጊፉ እዩ
ነይሩ። ካብ ከምዚ ዝመሰለ ማለት ብጭቆና ሰንሰን ዝበለ ሕብረተሰብ ዝመፀ ሰራዊት ድማ ኣብ ውሽጡ ሰነያ የብሉ
ናይ ምውጋእ ድሌትን ሞራልን ዘይብሉ እዩ ነይሩ። እዚ ኩነታት ምስቲ ናይቲ ቃልሲ ዕድመ ምውሳኽ እናገደደ
መፂኡ። ማሌሊት/ህወሓት ነዚ ሓቂ እዙይ ብትኽክል ዝተገንዘበ ስትራተጅን ስልትን ስለ ዘውፀአ ድማ ብግቡእ
ተጠቒሙሉ።
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መደምደምታ
ድሕሪ ምስረታ ማሌሊት ኣስታት ንሰለስተ ዓመታት ዝኣክል መሰረታዊ መፅናዕቲ
ምስተኻየደ’ሞ አዚ መፅናዕቲታት አዙይ ኣብ ተግባር ነውዕሎ ኢልና በቲ ሓደሽቲ
ኣተሓሳስባታት እናተመራሕና ወፍሪ ምስ ጀመርና ኣብ ዓመቱ (ለካቲት 80 ጀሚርና 81
ብወፍሪ ሓውዜን ን604 ኮር ብምድምሳስ) ዳርጋ ዝበዝሕ ናይ ትግራይ ቦታታት ኮላይ
መቐለ ካብ ናይ ፀላኢ ቁፅፅር ናፃ ወፂኡ።
ብፀላኢ ዘይነድፍሮ ኣብ ዝኸነ እዋን ለቒቕናዮ ዘይንወፅእ ስትራተጅያዊ ኣመራርሓን
ንቲ ኩናት ብምሉእ ዘድልዮ ግልጋሎትን ንህበሉ ቀዋሚ መዋፈሪ የድልየና ኣሎ ኢልና
ኣብ ደጀና ክኸውን ወሲና። ፀላኢ ንዙይ ከጥቅዕ ኣብ 80 ክራማት ኣቂኑ ከይኮነ ተሪፉ።
ኪሳሪኡ ተጎምጊሙ ተመሊሱ። እቲ ቀዋሚ መዋፈሪና ኣይተደፈረን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ
81 ናብ ሃገረሰላም መፂኡ።
እቲ ሓደሽቲ ወታደራዊ ሳይነስን ጥበብን ብተግባር ተፈቲኑ እናዓሞቐ እናሰፍሐ
ይኸይድ ነይሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ዓወት ዘብፅሕ ዘተኣማምን ኣመራርሓ እንረክበሉ
ኣተሓሳስባታትን መምርሕታትን ምዃኑ ካብቲ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣመራርሓ ጥራሕ
ዘይኮነስ እቲ ሰራዊት ጠቕላላ ኣሚኑ ተቐቢልዎ።
ካብዚ ንደሓር “ዓወትነና ናይ ግድን እዩ” ጭርሖ ጥራሕ ምዃኑ ተሪፉ ቃልሲ ህዝቢ
ትግራይ ዓወቱ ናይ ግድን ምዃኑ ጋህዲ እናኾነ መፂኡ። እዚ መበገሲ ብምግባር
ብጂኦግራፍያዊ መግለፂኦም (አቲ ሰራዊት ውግእ ዘካይደሎም ቦታታት ኣዕርዮም
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ገፋሕቲ) ዘሳትፎ ሓይሊ ብክልቲኡ ገፅ ብዙሕ፤ ዝሓቶ ናይ
ግልጋሎትን ቀረብ ዓቅሚ ዓብዪ ምስዚ ደማ ነዚ ዓይነት ውግእ
ማለት ኣብ ገፊሕ theatre of operation ዝግበር ብዙሓት
ክፍለ ጦራት ዘሳትፍ ዝለዓለ ናይ ምውህሃድ ዓቕሚ ዝሓትት
ውግኣት ክነዳሉ ከም ዝነበረና ግልፂ ኮይኑ። ንዚ ድማ ተዳሊና።
እቲ ደጀንና ህዝቢ ትግራይ ብዓሰርተታት ኣሽሓት መንኣሰይ
ሂቡና ናይ ህዝቢ ፖለቲካዊ ስራሕትናን ናይ ወታደራዊ ወፍርና
ኣንፈትን ተኣሳሲሮም ቀፃላይ ናይ ሓይሊሰብን ማተርያልን
ሞራልን ፍልፍል ዝኸነ ውዕይ ደጀን ፈጢሩልና። እዚ ተጠቒምና
ሓይልና ኣመዓራሪና ንዓበየቲ ናይ ማእኸል ሃገር ወፍርታት
ተዳሊና።
ክሳብ ግንቦት 1983 ዝተገበሩ ዓበይቲ ወፍርታት “ወፍሪ
ሰላም ብቓልሲ”፣ “ወፍሪ ፋና ኢህወደግ”፣ “ወፍሪ ዳግማይ
ሓውዜን”፣ “ወፍሪ ቴድሮስ”፣ “ወፍሪ ቤሉስማ ወልቂጡማ”፣
“ወፍሪ ዋለልኝ”፣ ወፍሪ ወጋገን”(ጉና)፣ ድሕሪ አዚ ምትዕርራይ
ዝተገበሩ ብመጠኖም ሰፋሕቲ ናይ ፀላኢ ክፍለጦራትን ኮራትን
ብውሕዳት መዓልቲታት ዝደምሰሱ ወፍርታት እዮም። ኣብዚ
እዋን እዙይ ናይ ደርጊ መንግስቲ ህልውና ህወሓት/ኢህወደግ
ብዝገበሮ ወፍርታት ከም ዝውሰን ግልፂ ኮይኑ ናይ ደርግ
ሰራዊት ብመጠን ይኹን ብዓይነት ዝበዝሐን ዝበለፀን ኣብዚ
ግንባር ናይ ህወሓት/ኢህወደግ ተሰሊፉ በቶም ዝተገበሩ
ወፍርታት ተደምሲሶም። ሓመድ ድበ ደርጊ ጋህዲ እናኾነ
ከይዱ። ኣብዚ ከይዲዚ ድማ ወታደራዊ ሳይነስን ጥበብን ኣብ
ተግባር ዝበለፀ እናዓሞቐ እናሰፍሐ ከይዱ እዩ። ብኣመራረሓ
ማሌሊት ዝተነፀሩ መስመራት ብሓፈሻ ኣብ ተግባር ምውዓል
ምስ ጀመርና ከምቲ ኣብ ፖለቲካዊ ኣመተና ብዝገርም መንገዲ
ዘቐመጥናዮ ኣብ ሰለስተ ዓመትና ኢትዮጵያ ካብ ናይ ደርጊ
ነብሰ በላ ስርዓት ክትናገፍ ኢያ ዝበልናዮ ተፈፂሙ።
እዚ ካብ ደቡባዊ ትግራይ ጀሚሩ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ንኣቱ
ዝነበረ ወፍርታት ንኒባዕሎም እንተነኣሰ ዓበይቲ ምዕራፋት
(chapters) የድልዮም። ኣብዚ ሐዚ ምዝርዛር ኣይከኣልን። እቲ
ዋና ጉዳይን መበገሲኦምን ድሕሪ ምስረታ ማሌሊት ዝተገበረ
መሰረታዊ ለውጢ ብፖለቲካዊ መዳይ ናይ ወያነ ኢትዮጵያ
ስትራተጂን ስልትን ብምንፃር፤ ናይ ህዝቢፖለቲካዊ ስራሕትና
ብዝማዕበለ ናይ ህዝቢ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ኣመራርሓ፤ ንጠቕላላ
ኩሉ ስራሕትና ድማ ብናይ ኣመራርሓ ሳይነስን ጥበብን
ብምምራሕና እዩ። ወታገራዊ ስራሕትና ድማ በቲ ዝተነፀረ
ናይ ወታደራዊ ሳይነስን ጥበብን ብምምራሕና ወፍርታትና ኣብ
ሞንጎ ቅድመ ግንባርን ደጀንን ዘሎ ዝንተ ሞጎታዊ ምትእስሳር
ተገንዚቡ እዙይ ንኽጉልብት ስለ ዝሰራሕና እዚኣቶም ብድምር
ድማ ዝተኣሳሰረን እቲ ሓደ ንቲ ካሊእ ብዘጎልብት መንገዲ
እናተሓጋገዙ ካብ ብተናፀል ዘምፅእዎ ብድምር ዝተዓፃፀፈ
ውፅኢት እናምፅኡ እዮም ናብ ዓወት ኣብፂሖምና።
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ኣብዙይ ክስሓት ዘይብሉ ነገር ህወሓት/ማሌሊት ንቲ ክቃለስን ካብ
ወፅዓ ክናገፍን ዝደልይ ዝነበረ ህዝቢ ናይ ኣመራርሓ ፃምኡ እየን
ፈቲሐናሉ። ንቲ ታሪክ ዝሰርሖ ባዓል ቤቱ እቲ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ
ብኩሉ ዓቕሙ ህይወቱ ንብረቱ ፍልጠቱ ንድሕሪት ከይበለ ተቓሊሱ።
ተሰዊኡ ኣካሉ ጎዲሉ ገዝኡ ንብረቱ በሪሱ እዚ ኩሉ ዋጋ ከፊሉ እዩ እቲ
ዓወት ኣምፂኢዎ። ህወሓት/ማሌሊት ካብቲ ውፁዕ ክቃለስ ዝደሊ
ህዝቢ ተፈጢረን ኣብ ቃልሲ ማዕቢለን ዓብየን ብኸይዲ ኩነታት ዝሓቶ
መሪሕነት ሂበን ንህዝቢ ኣቃሊሰን ናብ ዓወት ኣብፂሐን። እዙይ ኩሉ ግዘ
ተመዓራርዩ ዝርከብ ጉዳይ ኣይኮነን። ብምንም ዓይነት ኩነታት ናይቲ
ህዝቢ ግደ ግን ኣይትከኦን።
ቅድሚ ምስረታ ማሌሊት ዝነበረ ኩነታትን ድሕሪ ማሌሊት ዝመፀ
ለውጢን መበገሲ ገይርና ክንርእይ ከለና ክለዓል ዝኽእል ሓደ መሰረታዊ
ጉዳይ ኣሎ። ንሱ’ውን ሓደ ህዝቢ ተጨቁኑ ካብዙ ጭቆና ክናገፍ ኢሉ
ምቅላስ ብምጅማሩ ጥራሕ ዓወት ናይ ግድን ኣይኸውንን። ጨቖና
መሪርዎም ቃልሲ ዝጀመሩ’ሞ ደሓር ብዝተፈላለየ ምኽንያት ብኣውርኡ
ሰኣን ብቑዕ ኣመራርሓ ከይተዓወቱ ዝተረፉ ብናትና ዕድመ ንፈልጦም
ህዝባዊ ዕላማ ዝተሓንገጡ ቃልሲታት ብዙሓት እዮም። ኣብ ደቡብ
ኣመሪካ ዝተጀመሩ ናይ ደባይ ውግእ ስልቲ ተጠቒሞም ህዝቦም ሓራ
ከውፅኡ ዝተለዓሉ ምንቅስቓሳት ብዝሓት እዮም። ኣብ ደቡብ ምብራቕ
ኤሽያ’ውን ኣብ ኣፍሪካ እውን ከምኡ። እዞም ዘይተዓቱ ምንቅስቓሳት
ቀስ ብቐስ ባህሪኦም እናተለወጡ ኣብ መወዳእታ እውን እናሓቐቑ
ከይዶም እዮም። እዚ ዕድል እዚ ንህወሓት ዕፅው ኣይነበረን። እቲ ኣብ
ድሮ ምስረታ ማሌሊት ዝለዓል ዝነበረ ተስፋ ምቑራፅን ኣንፀርፅሮትን ናይ
ፀላኢ ፀቕጢ ተወሲኽዎ እቲ ውድብ ገሊኡ እናተሰወአ፣ ገሊኡ እናሃደመ፣
ገሊኡ ምስ ፀላኢ እናተዓረቐ ቀስ ብቐስ ተመናሚኑ ወጋ ዘይብሉ ሓይሊ
ናይ ምዃን ዕድሉ እውን ዕፁው ኣይነበረን። ብናይ ዕጥቂ ቃልሲ ፀላኢ
ንምስዓር ኣብ ዝግበር ግጥም ኩሉ ድዜ ዓወትን ስዕረትን ብሓባር ዝኸዱ
እዮም። ናይ ማሌሊት ምምስራት ናይ ኣመራርሓ ዓቕሚ ብምውሳኽ ሓፍ
ክብል ብምግባርን ዓወት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ግድን ክኾን ኣኽኢሉ
እዩ።
ኣብቲ ወታደራዊ ስራሕትና ክዝንጋዕ ዘይብሉ ጉዳይ ናይ ህወሓት
ተጋዳላይ ካብ መጀመርትኡ ጀሚሩ ከም ሰራዊት ጅግንነት ተፈልይዎ
ኣይፈልጥን። ኣብ ናይ ህወሓት ደሓር’ውን ማሌሊት ምስተፈጠረት ኣብቲ
ሰራዊት ጅግና ካብ ምቑፃር ቁሩብ ድንግፅ ዝበለ ምቑፃር ይቐልል ዝብል
ምስክርነት ክህብ ይደሊ። ቅድሚ ምስረታ ማሌሊት ከመይ ገይርና ኢና
ንዕወት ዝብል ፅልግልግ እናሃለወ’ውን ጅግንነት ከም መሰረታዊ ረቛሒ
ተፈልዩዋ ኣይፈልጥን።
-ናይ ዓፋር በረኻ ኣቋሪፅካ፣ ሃሩርን ማይ ፃምእን ተፃዊርካ ብኣማኢት
ዝቑፀር ኪ/ሜትሮ ተጓዒዝካ፣ ኣብ ዘይትፈልጦ ዝተማለአ መፅናዕቲ
ዘይተገበረሉ በረኻ (ሰርዶ፣ ባቲ፣ ሚለ፣ጭፍራ፣ ጎሊና ወዘተ) ከይድካ
ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ ዝተቐበረ ፀላኢ ምግጣም፤ ንእጉጉመ እናሃደንካ
ምድኻም ናይ ጅግንነት ብሙሉኡ ዝለዓለ ጅግንነት እዩ።
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-ብተመሳሳሊ መንገዲ ናብ ናይ ሰሜን ጎቦታት ተጓዒዝካ ብቲ ቁርን ኣሳሒታን
ብዝተማለአ ኩነታት ምስ ዘይተፀንዐ ፀላኢ ብፈንጂ ዝተኸበበ’ሞ ኣብ ዕርዱ
ምውጋእ ሐዚ ውን ናይ ጅግንነት ብሙሉእ ጅግንነት እዩ።
-ኣብ ናይ ሳሕል ጎቦታት ብኣማኢት ኪ/ሜትር ካብ ዓድኻ ሪሒቕካ ፤ ውድብካ
ኣሚንካ፣ ኣብኡ ዘጋጥም ዝነበረ ምምሕዳራዊ ፀገማት ተፃዊርካ እሞ ብፀላኢ
ተመንጢሉ ዝነበረ ብወታወራዊ ዓይኒ ኣገደሽቲ ቦታታት ብፀረ መጥቃዕቲ
እናመንጠልካ ዓወት ምምዝጋብ ፣ ዝተረኸበ ዓወት ምዕቃብ ናይ ጅግንነት
ብሙሉእ ጅግንነት እዩ።
-በቢውልቀ እንተበዝሐ ክልተ ኮይንካ ካብዙይ እንተሓለፈ’ውን ውሕዳት ናይ
ደባይ ኣሃዱ ተዋጋእቲ ኮይንካ፤ ምስ ምልሻ ተቐናጂኻ፤ ኣብ ኣፍ ፀላኢ እናኣተኻ
ፀላኢ በብግዚኡ ዝፈጥሮ ዝነበረ ማሕለኻታት እናሓለፍካ፤ ምስ ሞት ኩሉ
ግዜ እናተፋሓፋሕኻ፤ንህዝቢ ምክልኻል፣ ምንቃሕ፣ ምዕጣቕ፣ ምውዳብ ናይ
ጅግንነት ብሙሉኡ ጅግንነት እዩ።
ብኣጣቓላሊ ንፖለቲካዊ ዕላማ ኣሚንካ ካብዚ ውጽዓ ክንናገፍ ክንቃለስ ኣለና
እዙይ እናገበርኩ ዋላ ንሰዋእ ኢልካ ብውነ ወሲንካ ምግዳል ባዕሉ ናይ ጅግንነት
ጅግንነት እዩ።
ማሌሊት ንዚ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገለፀ ዓይነት መሰረት ሒዙ ኣንፈት ኣነፂሩ
ዓወታት ግድን ገይሩ እዩ። እቲ ሰራዊት ካብ ማሌሊት ዘነፀሮ ኣነፈት እናተረብሐ
ግቡኡ እናፈፀመ እዩ እቶም ኣታሓሳስባታት ተግባራዊ ገይርዎም።
ማሌሊትን ህወሓትን ክልተ ተጓነፅቲ ውዳበታት ኣይኮናን። ህወሓት ወፅዓን
ጨቖናን ህዝቢ ትግራይ ዝፈጠራ ውድብ ከም ምዃና ማሌሊት ድማ ዝተወደበ
ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ብህወሓት እናተመርሐ ኣብ ሓደ ብርኪ ምስ በፅሐ
ዘጋጠሞ ፀገማት ንምፍታሕ የኽእለና እዩ ተባሂሉ ካብ ውሽጢ ህወሓት ብናይ
ተጋደልቲ ህወሓትን መሪሕነት ህወሓትን ውሳነታት ዝተፈጠረ ውዳበ እዩ።
ኣብ እዋኑ ድማ ናይ ቃልስና ፀገማት ፈቲሑልና፤ ናብ ዓወት ክንበፅሕ ገይሩና።
ዓብይትን ኣንፀባራቕትን ዓወታት ዝሓፈስናሉ ኣንፀባራቒ ኣካል ታሪክና እዩ።
እቶም ድሕሪ ምስረታ ማሌሊት ዝተመዝገቡ ፖለቲካዊን ወታደራዊን ዓወታትን
ብጠቕላላ ናይ ደርጊ ስርዓት ምድምሳስን ኮነ ተባሂሉ ተፃዒሩሉ መሰረታዊ
ፅንዓታት ተኻይድሉ ስትራተጂታትን ስልቲታትን መምርሒታት ወፂኢሉ
በዚ መሰረት ገፋሕቲ ስልጠናታት ናይ ስራሕ ገምጋማት ተኻይደምሉ ዝመፀ
ጉዳይ እምበር ብሓደ ውዲት ዝተፈጠረ ውዳበ፤ ብኣጋጣሚ ዘመዝገቦ ዓወታት
ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታ ብናትና ዕድመ ኣብቲ ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ብዝኾነ
ይኹን ደረጃ ዝተሳተፍና ሰባት ዘሐጉስ እምበር ዘናስሕ ስራሕ ኣይሰራሕናን።
የቐንየለይ
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Annex – B
ዕስለ’የ
ዕሰል’የ ዕሰል’የ ዕሰል
ዕሰል’የየየ ንኣቦኻ ምሰል
ዕሰል’የ ዕሰል’የ ዕሰል’የ
ዕሰል’የየየ ንሓውካ ምሰል
‘ቲ ትፈልጦ ዛንታ
ናይ ጥንቲ ኣቦታትካ
‘ቲ ዝፀንሐ ባህሊ
ልምዲ ወለድኻ
‘ቲ ዝፀንሐ ውርሻ
ሪኢናያ ስረኻ
ርእስኻ ኣይተድንን እናሃለወ ደመኛ።
ዕሰል’የ ዕሰል’የ ዕሰል’የ
ዕሰል’የ ንሓውካ ምሰል
ዕሰል’የ ዕሰል’የ ዕሰል’የ
ዕሰል’የ ንሓውካ ምሰል
ውግእ ኣይስዓሩን
ሓንሳብ ተጀሚሮም
ፀላኢ ኣይስሕቱን
ቃታ እንተሲሒቦም
ይመስክር ወጂራት
ኣላጀ ዳዕሮ ተክሊ
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ንሶም ‘ቶም ጀጋኑ
ተጋሩ ወለዲ።
ዕሰል’የ ዕሰል’የ ዕሰል’የ
ዕሰል’የየየ ንኣቦኻ ምሰል
ዕሰል’ ዕሰል’የ ዕሰል’የ
ዕሰል’የየየ ንሓውካ ምሰል
ንሶም እትጎድሎም
እታ ትፈልጣ ንቕሓት
ንሳ መላኣያ
ብጥበብ ብብልሓት
እንተ ንሓሞት ግን
ወለዲኻ ምሰል
ምሰል ወዲ ትግራይ
ምሰል ንኣኣቶም።
ዕሰል’የ ዕሰል’የ ዕሰል
ዕሰል’የየየ ንኣቦኻ ምሰል’የ
ዕሰል’የ ዕሰል’የ ዕሰል’
ዕሰል’የየየ ንሓውካ ምሰል

Annex – C
ይድሀ ‘ሎ….
‘ዞም ደቅና ሓሊፎም ግዲ
ርጋፅ እግሮም ኮይና መንገዲ (2)
ይድሀ ‘ሎ መድፍዕ ደቅና
ሰዓብናኸስ እኽለማይ ሒዝና
ኣሪግና ከይንብል በታ ዘላትና
ናይተን ወለድና ውርሻ ደም ኣለና
“በሉ ገዳይ” ዝብላ ሽተል ምስ ዓተራ
ኣዕንቲ ፀላእተን ብመስፈ ዘንቁራ
ከመይ ዘይነርክብ ማይን እኽሊን ሒዝና
ስንቂ እንተቐቢልና ዳርጋ እተዋጋና
ይድሀ ‘ሎ መድፍዕ ደቅና
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ሰዓብናኸስ እኽለማይ ሒዝና
ኩሒል ኣርሓ ቤትና ኣብ ደንበ ተሓሪዱ
ኣርዑተ ነዊትና ብሓዊ ነዲዱ
ክስመት ተኸዲና ድሕሪቤት መረባ
ኣብኪንዳ ፍረ’ማ ተዘሪኣ ቡምባ
ኣንታ ውሕጅ ድዮም ሓሰር ዝኹልስሱ
ሕልሚ እዩ በሉና ንዓና ከብርሱ
‘ዞም ደቅና ሓሊፎም ግዲ
ርጋፅ እግሮም ኮይና መንገዲ (2)
ይድሀ ‘ሎ መድፍዕ ደቅና
ሰዓብናኸስ እኽለማይ ሒዝና (2)
ኣዴታት ጀጋኑ ኩሩዕ እዩ ማህፀና
ግንባሮም ዘይዓፅፉ ኣናብስ ወሊድና
ደቅና ኣጋዲልና ንሕና ኮይና ስሚ
ሰውእትና ወይኖም ኮይኖም ፀላም ጉህሚ
ከም ጥምቕ ክረምቲ ተወለደ ቡምባ
ሓርማዝ ዶ ትቕተል ኣናብስ ኣኽቢባ
‘ዞም ደቅና ሓሊፎም ግዲ
ርጋፅ እግሮም ኮይና መንገዲ
መድፍዕ ‘ዞም ደቅና ሃኒኑ ብማዕዶ
ከመይ ዘይነርክብ ንሕናስ ኣይዋኒና ‘ንዶ
ኣንባስ’የ ደቅና ኣፅኒዕኹም ኣትክሉ
ናይ እኽለማይ ነገር ባዕልና ኣለናሉ
መርፍእ ዲ ትሰፊ ብዘይካ ‘ታ ፈትሊ
ወላድ ዘበልኪ’ማ ደቅኺ ኣፀንብሊ
ይድሀ ‘ሎ መድፍዕ ደቅና
ሰዓብናኸስ እኽለማይ ሒዝና
‘ዞም ደቅና ሓሊፎም ግዲ
ርጋፅ እግሮም ኮይና መንገዲ
ይድሀ ‘ሎ መድፍዕ ደቅና
ሰዓብናኸስ ኣገልግል ሒዝና
ሰዓብናኸስ እኽለማይ ሒዝና(2)
ሰዓብናኸስ ኣገልግል ሒዝና (2)
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