
                      የማይረሳ ታሪክ የማይረሳ ትዝታ  

1979 ዓ.ም. በምእራብ ትግራይ ካዛ  ልዩ ስሙ ማይሎሚን የተባለ ቦታ ልውሰዳቹህ፡፡ ይህ ቦታ ኣዲስ የህወሓት የማእከላይ ሆስፒታል 

እና የነርስና ጁነር ነርስ ት/ት ቤት በመሆን ገና በመጀመር ላይ የነበረ ኣዲሰ ግንባር  ነው፡፡ በእርግጥ ይህ ክፍል ቀደም ብሎ 

ስራው ሲሰራ የነበረው በማእከላይ ትግራይ ኣቅማራ በተባለ ቦታ ነበር፡፡ ድርጅቱ እያደገ ሲሔድ እና ትላልቅ ስራዎች 

ለመስራት በቀላሉ ሊንቅሳቀሱ የማይችሉ ተቓማት እየገነባ ሲሄድ፣ ለስራውና ለፀጥታው የተረጋጋ ሰራ ለመሰራት እንዲሁም 

ከጠላት ለመከላከል የተመቸና ጠላትም በቀላሉ ሊደርስበት የማይችልና  በተጨማሪም ከውጭ /በተለይ ሱዳን/ ለውጭ 

ግንኙንት ሰራዎች እና የሎጅስቲክስ አቅርቦት የተሸለ ቦታ በመሆኑ ይህ ኣዲሱ ከካዛ እስክ ደጀና የተዘረጋ ግንባር የህወሓት 

ማእከላይ መምርያ ሁኖ ማገልገል ከጀመረ አንድ ኣመት ኣካባቢ ሁኖታል፡፡በማይሎሚን ደግሞ የህወሓት ሪፈራል ማእከላይ 

ሆስፒታል ተቓቁሞ በሽተኞችና ቁስለኞች ተቀብሎ ማገልገል ጀምረዋል፡፡  

ማይሎሚን ከወርዒ ቀጥሎ ትልቁ የህወሓት የጤና ኮንፈረስ የተካሄደበት ቦታ ነው፡፡ የጤና ኮንፈረንሱ 48 ቀናት የወሰደና ከፍተኛ 

የህወሓት አመራሮች የተሳተፉበት በኣጠቃላይ 150 ተሳታፊዎች የነበረቡት ትልቅ እና በጉጉት የሚጠበቅ ኮንፈረነስ ነበር፡፡ በኮንፈረንሱ 

ባልሳሳት ለመጀመርያ ጊዜ የህወሓት ምናልባትም በኃላም የኢህኣዲግ የጤና ኣቅጣጫ፤ ሰትራተጂና እና ፖሊሲ ያስቀመጠ ነበር፡፡ 

በኮረንፈንሱ ከታዩት ኣጀንዳዎች በጥቂቱ ጤና በትግል፤ ያለፉት የትግል ኣመታት የህክምና ተቃማት ምን ይመስሉ እንደነበር እና 

የወደፊቱ የህክመና ኣቅጣጫ ምን መሆን ኣለበት የሚሉትና የመሳሰሉት ነበር፡፡ 

በኮንፈረነሱ ሁለት ወገኖች የየራሳቸው ሓሳብ በማንፀባረቅ የተከራከሩበት እና በመጨረሻም በኣንድ ሓሳብ ተስማምተው የወጡበት 

ኮንፈረስ ነበር፡፡ የሁለቱም ወገን ክርክሮች ያተኮረው የጤና ኣገልግሎት ትግሉ ለማስቀጠል እና ለድል ለማብቃት ምን ኣይነት ስተራተጂ 

መከተል ኣለብን የሚል ሲሆን፤ ኣንደኛው ወገን በትግል ውስጥ የመከላከል ኣቀጣጫ ሊሳካ የማይችል እና የሰራዊቱን የመቁሰልና 

የመታመም ሁኔታ ያላገናዘበ በመሆኑ ማከምን ማእከል ያደረገ የጤና የትግል ስትራተጂ ነው መከተል ያለብን የሚል ሲሆን፤ በሌላው 

ወገን ደግሞ ህ/ሰቡ እና ታጋዩ ጦሩነቱን ተቃቁመው ትግሉን ወደፊት ሊያራምድ የሚችለው መከላከል ማእከል ያደረገ በቀላል ወጪ 

ሊተገበር የሚችልና ህ/ሰቡና ተዋጊው ሃይል የሚያሳትፍ የጤና ስትራተጂ መከተል አለብን የሚል ነበር፡፡ 

በመጨረሻም ብዙ ክርክር እና የሃሳብ ፍጭት ከተደረገ በኃላ ታጋይ መለስ ተጠርቶ ሰፊ ሳይንሳዊ ትንታኔ ከሰጠ በኃላ መከላክል 

ማእክል ያደረገ የህክመና ኣቅጣጫ መከተል ኣለብን በሚለው ሓሳብ ላይ ስምምነት ተደረሰ፡፡   

ከዚህ ኮንፈረንስ በኀላ ተዋጊ እና ኣምራች ሓይል፤ ኣዋጊ ጤና፤ ዲሞክራሲያዊና ኣብዮታዊ የጤና ሙያተኛ እና የመሳሰሉት ኣዳዲስ 

ቃላቶችና ሃሳቦች መሰማት ጀመሩ፡፡ የትግል የጤና መፅሔት /ምክልካል በሚል ስም/ መታተም ጀመረ፡፡ 

ለመግብያዬ ይህን ያህል ካለኩኝ ወደ ዋና ርእስዬ ልግባ፡፡ 

በማይሎሚን ከነሓሴ 1978 ዓ.ም. ጀምሮ ኣዲስ የነርስና /ላዕለዋይ ነርስ/ የጁነር ነርስ /ታሕተዋይ ነርስ/ ተማሪዎች በመቀበል ት/ት 

ለመጀመር ዝግጅቱ በመጠናቀቅ ላይ ነው፡፡ የነርስና የጁ/ነርስ ተማሪዎቹ የኢህድን ታጋዮችም ጭምር ነበሩ፡፡ ከኢህድን ነርስ 

ተማሪዎቹ ታጋየ ማሙ /አሁን ብ/ጄ/፣ ላቀችና ካሰች የሚባሉ ሴት ታጋዮች /ሱዳን ፍቃድ ሂደው እዛው የቀሩ/ ታጋይ 

ኣንድነት፤ ታጋይ ኣማረ እና ታጋይ ንግሰቲ  በኣጠቃላይ ሰባት ነበሩ፡፡ በኣጠቃላይ ከኣርባ በላይ የነርስ ተማሪዎች እና  

ከሁለቱም ድርጅቶች የተውጣጡ በዛ የሉ የጁነር ነርስ ተማሪዎች ነበሩ፡፡ 

ነሓሴ ወር ት/ት ለመጀመር የሚያስፈልግ ዝግጅት ተጠናቀቀ፡፡ ተማሪው መማርያ ክላሰ /ዳስ/ ሰርቶ ኣዘጋጀ፡፡ የሚቀመጥበት ጠፍጣፋ 

ድንጋይ ደረደረ፡፡ መቸም ጠረጴዛ እና ወንበር ኣይታሰብም፡፡ ድርጅቱ ለተማሪው የሚያስፈልጉ የመመገብያ መሳርያዎች፡ 



የምግብ ሰራተኞች እና ላይብረሪ ከበቂ መፃህፍት ጋር ኣዘጋጀ፡፡ በጊዜው ላይብረርያን ሁና የተመደበችው ታጋይ ፀኣዱ/ ሻ/ቃ 

ፀኣዱ / ነበረች፡፡ በነርስ ትምህርተዋ ደርባ ነበር የምትሰራው፡፡ ለሁለቱም የት/ት ኣይነቶች መምህራን እና የት/ት ካሪክለም 

ተዘጋጅተዋል፡፡ 

ከዝግጅቶች ኣንዱ ት/ት ስለ ማሰጅምር ኣስመልክቶ ተሃድሶ ማዝጋጀት ነው፡፡ ለዝግጅቱ ሃላፊነት የወሰዱት የጁ/ር ነርስ ተማሪዎች 

ነበሩ፡፡ ዝግጅቱም የተዋጣለት ነበር፡፡ ለቀጣይ ለሚደረግ ተሃድሶ ኣደራ ተረከቢው የነርስ ተማሪዎች ነበሩና የነርስ ተማሪዎች 

ሃላፊ /ሓይል ኣመራር / ታጋይ ብርጣንያ መድረክ በመውጣት ሃላፊነቱን ተረከበ፡፡ ብርጣንያ ሃላፊነቱን ከተረከበ በኃላ 

መፎከር ኣሰማ፡፡ ያሰማው መፎከር “ተሓዲስና ከነሀድስ ኢና “ ማለት ታድሰን እናድሳልን የሚል ነበር፡፡ ብርጣንያ እውነት 

ታድሶ ያድስ ይሆን ? ብርጣንያ ኣንድ ቀን የኣይሮፕላን ድምፅ ሲሰማ “እኔን ፍለጋ ነው የመጣች” ሲል ሰምቸዋሎህ፡፡ 

በዝግጅት ላይ ከተካከተቱት ኣንዱ የኣደረጃጀት ስራ ነው፡፡ ሁለት ሓይል ሁነው ተዋቅረዋል፡፡ የነርስና የጁ/ር ነርስ ተማሪዎች ሓይል 

በሚል፡፡ ከነርስ ተማሪዎች የሓየል ኣመራሮች ኣንዱ ታጋይ ብርጣንያ ነበር፡፡ ነርሶች በሁለት ጋንታ/የመቶ/ ሲደራጁ የጋንታ 

ኣንድ ታጋይ ብርሃነ ስካፑላና ታጋይ ወዲ ካሳ /ኮ/ል ሓጎስ ካሳ/ ነበሩ፡፡ የሁለተኛው ጋንታ መሪዎች ደግሞ ታጋይ ጎደፋይ እና 

ታጋይ ፋንታሁን /ከ/ል/ ነበሩ፡፡ ስፖርትም ከኣደረጃጀቶቹ ኣንዱ ሰለነበር ታጋይ ዮሃንስ/ጆሆን/ እንዲመራው ተደረገ፡፡ 

ት/ት ጳጉሜ 4 1978 ተጀመረ፡፡ መስከረም ሁለት ብዙ ጊዜ ደርግ የታጋዮች ጥቃት ስለሚፈራ የኣየሮፕላን ድብደባ እና ማንዣበብ 

የሚበዛበት ቢሆንም እኛ ግን በሰላም ትምህርታችን በመማር ኣሳለፍን፡፡ ለነገሩ ካዛ በተፈጥራዊ ኣቀማመጡም ይሁን ግንባሩ 

ኣዲስ በመሆኑ ምክነያት ለኣየሮፕላን ድብደባም ይሁን ለጠላት ባንዳዎች ጥቃት የሚያሰጋ ኣልነበረም፡፡ በተጨማሪም ወቅቱ 

ክረምት በመሆኑ  የኣይሮፕላን ድብደባ ብዙም የማይዘወተርበት ነው፡፡ የነርሶች መምህራን ታጋይ ዶክተር ተወልደ ለገሰ /ኣኣ 

በገባን ወቅት በመኪና ኣደጋ የተሰዋ/፣ ታጋይ ዶ/ር ገብረኣብ ባርነባስ እና ታጋይ ኣርኣያ ካሀሱ /በትግራይ ጤና ቢሮ 

በማገልጋል እያለ ከሶስት ኣመት በፊት በድንገት የተሰዋ/ ነበሩ፡፡ ነርስ ተማሪዎች ትምህርታችን የጀመርነው በሰውነት ቅርፅ 

/Anatomy/ ነው፡፡ 

የትምህርቱ ኣካሄድ ኣንድን ትምህርት ብቻ መጨረስ ነው፡፡ ሌላ የት/ት ኣይነት የምትጀምረው ኣንዱን ጠቅልለህ ስትጨርስ ስለሆነ  

ኣሁንም የሰውነት ስነ-ቅርፅ እየተማርን ነው፡፡ መስከረም 13 1979 ዓ.ም.፡፡ ዶር ተወልደ የት/ት መርጃውን ይዞ መጥተዋል፡፡ 

ስለ ዳሌ ኣጥንት /Ilium and ischium bones/ በተግባር እያሳየ ያሰተምራል፡፡ በድንገት የተዋጊ ሚግ ድምፅና የቦመብ 

ድበደባ ድምፅ ከማይሎሚን በስተ ሰሜናዊ ምእራብ ባልው ተራራ ጀርባ ክሳድ ጊምል /ኣውሮራ/ በተባለ ቦታ ይስማል፡፡ ልብ 

በሉ ክሳድ ግመል የህወሕት ዋናው ማእክል ነው፡፡  

እላይ እንደገለፅኩት መስከረም 13 1979 ዓ/ም በግምት ከጥዋቱ 2፡30 የኣየሮፕላን ድብደባ በኣውሮራ በቀጥታ በህወሓት ማእከላይ 

ኮሚት መሰብሰብ ኣዳራሽ ጀምሯል፡፡ ኣዳራሹን እንዳልነበረ ኣደረጉት፡፡ የሚገርመው ግን ባልተለመደ ሁኔታ የህወሓት 

ማእከላይ ኮሚቴ ስብሰባ ቢኖራቸውም ነገር ግን ገና አልጀመሩም፡፡ ያረፈዱበት ምክንያትም በባለፈው ቀን ስብሰባቸው 

በጣም ኣምሽተው  ስለወጡ ነበር፡፡ ኣስቡት እነዚህ ምርጥ የህዘብ ልጆች፤ እነዚህ ባለ ራዕዮች፤ እነዚህ የህዝብ ኣለኝታዎች 

እና የሰው ልጅ ብልፅግና እና እድገት ቀያሾች በተለመደው መንገድ በዚች ደቂቃና ሰኣት ተሰብስበው ቢሆኑ ኑሮ ምን ይከሰት 

እንደነበር ለሂሊናችን ሊተዎው፡፡ በወቅቱ ለስበሰባ እየተቀራረቡ በመሰብሰብያ ኣዳራሹ ኣጠገብ ከነበሩት ታጋይ ስዩም 

መሰፍን እገሩ፤ ታጋይ ኣባይ ፀሃዬ እጁ፤ ታጋይ ይትባረክ ደግሞ ደረቱ መጠነኛ የመቁሰል ኣደጋ እንደደረሰባቸው በወቅቱ 

በጁ/ነርስ ደረጃ ሃኪማቸው ሁኖ ሲያገለግል የነበረው ታጋይ ታከለ ተስፋይ /ሌ/ኮል ዶር/ ያስታውሳል፡፡ በመቀጠልም ታጋይ 

ታከለ ኣያይዞ ሲገልፅ ከኣዳራሹ በተጨማሪ የኪነት ፅ/ቤት እንደተደበደበ እና የኣንዲት ሲቭል ሴት ሂዎት ሲያልፍ ህፃን ልጅዋ 

በሂዎት እንደተረፈች ያስታውሳል፡፡ 



ተዋጊ ሚጎቹ ክሳድ ጊመልና ቤት ት/ት ወያኔ /ከማይሎሚን በስተምስራቅ/ ከደበደቡ በኃላ ፊታቸው ወደ ካዛ ማይሎሚን ኣዞሩ፡፡ 

የማይሎሚን ድብደባ ከክሳድ ግመል የሚለየው፤ ክሳድ ግምል ቀጥታ ድብደባው በዋናው ቤዝ የተካሄደ ሲሆን ማይሎሚን 

የተደረገው ድበደባ ግን በጣም ዝቅ ብሎ ወደ ሆስፒታሉ መግብያ ኣካባቢ የተጀመረ ነበር፡፡ የእገረኛ መንገድ ተከትለው 

በየተራ እየተፈራረቁ ቦንቡን ያዘንቡታል፡፡ ኣሁን ወደ ነርሶች መማርያው ክፍል /ዳስ/ እየተጠጉ ነው፡፡ በዚህ መሃል ኣንድ 

ሰው ከት/ት ቤቱ መማርያ ክፍል ዝቅ  ብሎ በኣብራሪዎቹ ታየ /ተከሸፍ/፡፡ ይህ ሰው ታጋይ ሙሉጌታ ኣባይ /ወዲ ኣባይ/ 

ነበር፡፡ ይህ ታጋይ ድርጅቱ ካፍራቸው ብቁ የህክመና ሙያተኞች ኣንዱ ነበር፡፡ ነርስ ሁኖ በማእከላይ ሆስፒታል በተመላላሽ 

ህክምና እና የጁ/ር ነርስ መምህር ሁኖ ሲሰራ ነበር፡፡ ታጋይ ሙሉጌታ ይከልለኛል ወደ ኣለው ቓጥኝ በጭንቅላቱ ገባ፡፡ ግን 

በጭንቅላቱ መግባት ሌላው ሰውነቱ ተመትቶ ኣካለ ስንኩል እንደሚያደርገው በመስጋት ጭንቅላቱን ወደ ውጭ ኣድርጎ 

በመግባት ኣደጋ ቢደርስበትም ሞትን መረጠ፡፡ እደለኛ ነበርና ቓጡኙ ላይ ያረፍው ቦንብ ጥቃት ያደረሰው ማዶ ያለው ቦታ 

ነው፡፡ ታጋይ ሙሉጌታ በሚያሰገርም ሁኔታ ምንም ኣይነት ጉዳት ሳይደርስበት በሂወት ተረፈ፡፡ 

ኣሁንም ድብደባው ወደ እኛ ነርስ ተማሪዎች እየተጠጋ ነው፡፡ ዶር ተወልደ “ምን እናድርግ” ብሎ ጠየቀ:: “ቀጥል” ተባለ፡፡ ኣሁንም 

ደበደባው ወደ እኛ እየተጠጋ መጣ፤ ነገር ግን እኛ ያለንበት የዳስ መማርያ ክፍል ታይቶ ለጥቃት ይጋለጣል ብሎ ማንም 

የጠረጠረ ኣለነበረም፡፡  በድጋሚ ምን እናድርግ የሚለው የዶር ተወልደ ጥያቄ ኣሁነም መልሱ ቀጥል ነበር፡፡ ተጋይ ጎደፋይ 

በተዋጊ ጀቶቹ ሊታዩ ይችላሉ ያላቸው የመኖርያ ኬንዳዎች እያፈረሰ ነው፡፡ ብርሃነ ስካፑላ የሚጎቹ ኣቅጣጫ ሊከታትል ወደ 

ከፍ ያለ ማምልክቻ ቦቶ ወጥቶዋል፡፡ ድንገት እኛን በመዝለል ከመማርያ ክፍሉ ኣለፍ ብሎ ከፍ ባለ ቦታ በተሰራው 

ሽንትቤታችን ኣንድ ቦነብ ኣረፈበት፡፡ ቶሎ ውጡ ተባለ፡፡ ሸንተረሩ ይዞ ወደ ላይ እንደንወጣ ትእዛዝ ተላለፈ፡፡ 

በኣጭር ደቂቃዎች ሌላ ቦንብ የነርስ መማርያ ክፈሉ ኣጋየው፡፡ ጩሆት በረከተ፡፡ ደም እንደጎርፍ ፈሰሰ፡፡ ስለ ዶር ተወልደ በሂዎት 

መተረፍ የሚጨነቅ ታጋይ ብዙ ነበር፡፡  የኢህድን ታጋዮች በሂዎት መትረፍ የሁሉም ታጋይ ጥያቄና ፍላጎት ነበር፡፡ 

ምክንያቱም የኢህድን ታጋዮች ቁጥር ኣናሳ በመሆኑ ነው፡፡ዶር ተውልደ የኣንድ ሲቭል ክንፈ የተባለ የነርስ ተማሪ እጀ እያሰረ 

ነው፡፡ ክንፈ እጁን በፍንጣሪ ሰብራት ደርሶበት ነበርና፡፡ በዚህ ኣጋጣሚ ዶር ተወልደ ፊቴን እያየ “እዚህ ሁነህ ነው 

የተመታኸው” ብሎ ጠየቀኝ፡፡ እኔም ፊትየን በእጄ ስዳብሰው በደም ታጥበዋል፡፡ ቁስሌን በዳሰሳ በማግኘት በሆነ ጨረቅ 

በመጠምጠም መድማቱን ኣቆመኩት፡፡ ህክመናውን በዛ ኣለቀ፡፡ ታላቁን ዜና ሰባቱን የኢህድን ታጋዮች ምንም ጉዳት 

ኣልደረሳቸውም፡፡ የእድል ጉዳይ ሁኖ ነው እንጂ ለቦንቡ የቀረቡ እነሱ ነበሩ፡፡ ሁሉም በኣንድ በታ በሾላ ስር ነበሩ፡፡ 

የሚገርመው ነገር ከእንሱ ጋር የነበረው ታጋይ ሙልዖ /ኮል ፋንታሁን በርሀ/ ቆስሎ ነበር፡፡ ዶር ተወልደ ለገሰ የቆሰሉትን ደም 

የማቆም ሰራ ተያይዞታል፡፡ ቀጥሎም የቆሰለች ኣንዲት ታጋይ ተሸክሞ ሔደ፡፡ 

ብርጣንያ ተማሪው ወዴት ኣቅጣጫ መሄድ እንዳለበት እያስተባበረ ነበር፡፡ ጎድፋይ በሚጎች ይታያሉ ብሎ የጠረጠራቸው ኬንዳዎች 

ኣፍርሶ ሲመለስ በመማርያ ከፍሉ ደርሰዋል፡፡ ብርሃነ ሚጎቹ ሲካታተልበት ከነበረበት ቦታ በመውረድ ኣባላቱ ወዴት መሄድ 

እንዳለባቸው እያመላከተ እና እያስተባበረ  በመማርያ ክፍሉ ደረሰዋል፡፡ ዮሃንስ እዛው ክክፍሉ ሳይወጣ በዚህ ሂዱ በዚህ 

ዉጡ እያለ ነው፡፡ ታጋይ ብርጣንያ፤ ታጋይ ጎደፋይ እና ታጋይ ዮሃንስ ሂዎት ሊያደኑ ሂዎታቸው ከፈሉ፡፡ ወድያው ሶሰቱም 

በኣይሮፕላን ድብደባው ሂወታቸው ኣለፈ፡፡ ታጋይ ብርሃነ ስካፑላ የጭን እግሩ ስብራት ደረሰበት፡፡ ታጋይ ብርሃነ ኣንድ ቀን 

ሆስፒታል ሂጄ ስጠይቀው ህመሙን ችሎ ምክር ለግሶኛል፡፡ በተለይ ትምህርቴን እንድበረታ እና ጠንካራ ታጋይ እንዲሆን፡፡ 

ኣጠገቡ ያረፈ ትልቅ የቦንብ ጉራጅ ፍንጣሪ እሱ ላይ ቢያርፍ ኑሮ በሂዎት እንደማይተርፍ ኣጫውቶኛል፡፡ በመጨረሻም እሱ 

ቁስሉን ለመዳን ጊዜ ስለሚወስደበት፤ ፍፁም ነጋሽ /ኮ/ል/ ደግሞ ጫማ ስሌለውና እየተቸገረ ስለሆነ ጫማውን ወሲጄ 

ለፍፁም እንዲሰጠው ነግሮኝ ተለያየን፡፡ በቦንብ ድብደባው ቀን ጥዋት ታጋይ ብርሃነ ከታጋይ ወዲ ካሳ /ከ/ል ሓጎስ ካሳ/ 

ቁርስ ሲበሉ ለጔደኛው ታጋይ ወዲ ካሳ “ኣንተ እኮ ግትር ነገር ነህ፤ ኣይሮፕላኖቹ እየተመላለሰሱ ነው፤ ጠንቀቅ በል” 

እንዳለው ኣሁነም ኮ/ል ሓጎስ  ያስታውሳል፡፡ ደግሜ በሶስተኛ ቀን ተመልሼ ቁስለኞች ለመጠየቅ ሲሔድ ታጋይ ብርሓነ 



ስካፕላ ያ ሩህሩሁ ጋንታ መሪዬ ተኝቶባት በነበረው ዛፍ ሰር የለም፡፡ ደነገጥኩኝ፡፡ ቦታ ተቀይሮለት ይሆናል ብየ እገረ 

መንገዴም ሌሎች ታጋዮች እያዮህ መቃኘት ጀመርኩኝ፡፡ ነገር ግን ታጋይ ብርሃኔን ደግሜ ለማግኘት ኣልታደለኩም፡፡ 

መጠየቅም ኣልችልም፤ ገብቶኛልና፡፡ ብጠየቅም መልስ የሚሰጠኛ ኣላገኝም፡፡ በዛን ጊዜ ቢጠይቅ የሚሰጠኝ መልስም ሪፈር 

እንደተባለ እንደሚሆን እገምታሎህ፡፡ በኃላ እንደሰማሁተ እግሩ ጋንግሪን ፈጥሮ እንደተሰዋ ነው፡፡ 

ታጋይ ብርጣንያ፤ ታጋይ ጎድፋየ፡ ታጋይ ብርሃነ እና ታጋይ ዮሃንስ ጆን ሁሉም ከምስራቅ /ሪጀን ሶስት/ ነው የመጡት፡፡ ምስራቅ ደግሞ 

እንኴን የሚግ ድምፅና ድበደባ ሁሌ ውግያ የማያበራበት ቦታ ነው፡፡ ነገር ግን እነዚህ ምርጥ ታጋዮች በዚያ ሁሉ የሚግ 

ድብደባ ፤በዚያ ሁሉ የሄሊኮፕተር ድብደባ እና የእግረኛ ውግያ ምንም ሳይሆኑ ደርጅታቸው ለተሻለ ሓላፊነት እንዲበቁ 

በተነፃፃሪ ወደ ተሸለ ቦታ ልኳቸው እያለ በኣንድ ቀን ክስተት ክቡር መስዋእትነት ከፈሉ፡፡ 

በድርጅቱ መስዋትነት ሃይል ይፈጠራል፡፡ መስዋእትነት እልህ ይፈጠራል፡፡ ሞራል ነው፡፡ ኣንተም ታሪክ ሰርተህ እንድታልፍ መንፈስህ 

ይነሳሳል፡፡ ኣሁንም ታጋዩ በእልህ ትምህርቱን እንዲጨርስ ሃይል፤ ወኔ እና  እልህ ፈጠረለት፡፡ ከነበርንበት ቦታ ወደ ተሸለ 

ቦታ እነድንቀይር ተደረገ፡፡ ትምህርታችንም በኣጭር ጊዜ እንደንጀምር ተደረገ፡፡ የትምህርት ሰኣት ተስተካክሎ  ከቀኑ ኣስር 

ሰኣት እስከ ምሽቱ ኣራት ሰኣት እነዲሆን ተደረገ፡፡ትምህርቱ በጄነሬተር የኤልከትሪክ መብራት ሆነ፡፡ቀን ተበታትነን በትናንሽ 

ቡድን እያጠናን እንድንውል ተደረገ፡፡ ቁስለኞች ተማሪዎች በስተሬቸር እያመላለስን እንዲማሩ ተደረገ፡፡ ቁስለኞቹ ከኛ 

የበለጠ ወኔ እና እልህ ነበራቸው፡፡ እንካን ለትምህርት ለሚደረጉት ተሃድሰዎች እና ስብሰባዎች በእስትረቸር 

እናመላልሳቸዋለን፡፡ በተሃደሶ ላይ ታጋይ ኣቦይ ሃጎስ እና ታጋይ ቢትወደድ /ሁለቱም በክባድ የቆሰሉ ናቸው/ በስትረቸር 

ሁነው ሻል ሲላቸውም በምርኩስ ሁነው ሲደንሱ ከታጋዩ የሚጎረፈላቸው ጭብጨባ እና ሞራል ልዩ ነበር፡፡ ለታጋዩም ልዩ 

ስሜትና ሞራል ይፈጥሩለት ነበር፡፡ 

በመስዋት የተለዩትን የነርስ ተማሪዎች ለመተካት ከጤና ረዳት ተማሪዎች የተሻሉ የተባሉትን ተመርጠው ተተኩ፡፡ እነሱም ታጋይ ሓጎሰ 

ማንጁስ /ኮ/ል/፤ ታጋይ ቢቢሲ/ኮ/ል/ ታጋይ ማይክሮፎን/ኮ/ል መብራህቱ/ ታጋይ ሬገን /ኮ/ል ገ/ፃድቃን/ እና ታጋይ ኣልማዝ 

ታፈረ/ ዶር ተወልደ በመኪና ኣደጋ ሲሰዋ እግረዋን ኣጥታ በሂዎት ያለች/ ናቸው፡፡ 

ትግሉ በድል ላይ ድል እየተጎናፀፈ ውድ የህዝብ ልጆች እየከፈለ ያ ሰው በላው ፋሽሽታዊ ስርኣት ገርስሶ ለድል በቅተዋል፡፡ ሰማእታት 

ሂዎታቸው የከፈሉበትን ኣላማ እውን እየሆነ ነው፡፡ የእድል ጉዳይ ሁኖ እኛ ይህን ክቡር ሂዎታቸው የከፍሉለት ኣላማ እውን 

ሁኖ የትግል ትርፋት የሆነው የእድገትንና ብልፅግና ተቓዳሽ እየሆንን ነው፡፡ መስዋእትነቱ ኣላቃረጠም፡፡ እሁን በቅርቡ እንኴ 

ያ የቁርጥ ልጅ ያ የትግል መሃንዲሱ ያ የትግል፤ የልማት፤ የጤና፤ የግብርና፤ የመንገድ ቀያሰሹ ኣበይን የደፈረ ጀገና ውድ 

የኣፈሪካ ልጅ ብፃያችን ከጎናችን ተለይተዋል፡፡ ይህ ራሱ ሓየል ሞራል እና ስንቅ ሁኖን ራእዩን ለማሳካት ወደፊት 

እንድንራምድ ያደርገናል፡፡ እነዚህ ሰማእታት ታሪክ ሰርተው፤ በኣላማ ፅናታቸው ሓውልት ተክለው በደማቸው ታሪክ ፅፈው 

ዘለኣለማዊ ታሪክ ዘለኣለማዊ ተዝታ ትተውልን ኣልፈዋል፡፡ ትግሉ ኣሁንም ድል በድል ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሸጋገረ 

ይቀጥላል፡፡ ታጋይ ይሞታል እንጂ ራዕዩ ኣይሞተምና!! 

                               ዘለኣለማዊ ክብር ለተሰው ጀግኖች!! 
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