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አቢቹ
ወቅቱ 1929 ዓ.ም ነበር። ፋሽት ጣሌያን ኢትየጵያ ሀገራችንን ወሮ እያሇ
ኢትዮጵያውያን ቋንቋ እና ጎሣ ሳይሇያያቸው ውዴ የጋራ አገራቸውን ነፃነት ከጥቃት
ተከሊክሇው ሇመጠበቅ ያዯርጉት የነበረውን መሥዋዕትነት ቆንጥሮ የሚያሳይ፤ የቼክ
ተወሊጅ ኢንጂነር አድሌፍ ፓርሇሳክ በወቅቱ በጦር አማካሪነት አገራችንን ሲያገሇግሌ
በነበረበት ወቅት በመስክ ሊይ እንዲሇ የጻፋቸውን ማስታወሻዎች አጠናቅሮ ተጫነ ጀምበሬ
መኮንን በአማርኛ ከተረጎመው የ “የሏበሻ ጀብደ” ከተባሇው መጽሏፍ በቀጥታ የተወሰዯ
ነው። (ተፈራ ዴንበሩ)

“ዯጃዝማች፣ ምን ተፈጠረ?” ብዬ ጠየቅኩተ። “ትናንት በጦርነቱ ሁሇት ፊተውራራዎች
አጣሁ” አሇ፤ ማዘን ሳይሆን ፍጹም ቆጣ ብል። “ብዙ ወታዯሮች አጣህ እንዳ?” ሲሌ
ኮልኔሌ ሊቀረበሇት ጥያቄ፣ “አሁንም ከ20 ሺ በሊይ ጦር አሇኝ”” ችግሩ ግን የወረጃርሶው
ቀዲሚ ጦር ሁሇቱን ፊታውራሪዎች ማሇት መሪዎቹን አጣብኝ” አሇና አሰብ አዯርጎ፤
“አሁን የነዚህ ሹሞች ጥያቄ” ብል ሉነግረን የፈሇገውን የሹሞቹን ነገር መሌሶ ትቶ
አሽከርዬው ሹሞቹን እንዴያስገባ አዘዘው። በዚህ ጊዜ ዯጃዝማች ከሹሞቹ ጋር ብቻውን
ያወራ ዘንዴ ሌንወጣ ብዴግ ስንሌ “ቁጭ በለ” አሇን፤ አሁን ቃለ ትዕዛዝ የተሞሊበት
ነበር።
ወዱያው ሳቅ ብል በይቅርታ ዓይን እያየን፣ “ምክራችሁን እፈሌጋሇሁ” አሇን። ሹሞቹ ወዯ
ዴንኳኗ ገብትው በአንዴ ሊይ ሇዯጃዝማቹ የሚገባውን የክብር ሰሊምታ ካቀረቡ በኋሊ
ሇጥቂት ጊዜ እርስ በርሳቸው ተያዩና አንዴ በእዴሜያቸው ጠና ያለ ሹም በኦሮምኛ አጠር
ያሇ ንግግር አዯረጉ። ቀጥሇውም ላልች ሹሞች አንደ በአማርኛ ላሊው በኦሮምኛ
ሇዯጃዝማቹ ችግራቸውን አስረደ።ሁለም ሹሞች ያወሩት ስሇተመሳሳይ ችግር ነበር።
ሹሞቹ ችግራቸውን አስረዴተው ንግግራቸውን ጨርሰው አንዯቆሙ፣ ዯጃዝማች አበራ
ወዯኛ ዞር ብል የሹሞቹን አቤቱታ በጥቂቱ ካስረዲን በኋሊ የኛን መሌስ ሳይጠብቅ ቆመው
ወዯሚጠብቁት ሹሞቹ ፊቱን መሌሶ ወሳኔውን ማምሻው ሊይ እንዯሚያስውቃቸው
ነግሯቸው አሰናበታቸው።
ሹሞቹ ተሰናብተው እንዯወጡ ዯጃዝማች ትንሽ ሲያስብ ቆይቶ ዴንገት ብዯግ ብል
ከዴንኳኗ ወጣ። እኛም በዯመነፍስ ተከተሌነው። እንዯምንከተሇው የገመተ መሰሇኝ ፊቱን
ሳይመሌስ እርምጃችንን ጨምረን እንዴንከተሇው ነገረን። ከዯጃዝማቹ ፈጣን እርምጃ እኩሌ
መሄዴ ባሇመቻሊችን እሱ ጋ ሇመዴረሰ እንዯመሮጥም እየቃጣን ትንሽ እንዯተጓዝን፣
ዯጃዝማቹ አንዴ የተጠረበች የምትመስሌ ጥቁር ዴንጋይ አጠገብ ሲዯርስ ፈጣን
እርምጃውን ገትቶ ቆም ብል ጠበቀን። ከዴንጋይ ሊይም እንዴቀመጥ ጋበዘንና እሱም
ከመሀሊችን ተቀመጠ።
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ዴንጋይዋ ሊይ እንዯተቀመጥን፣ “ያችን ዋርካ ታይዋታሊችሁ?” አሇን። ሁሇታችንም በአንዴ
ጊዜ አዎ” ብሇን መሇስን። ዯጃዝማች አበራ አሁንም ወዯ ዋርካዋ ፍዝዝ ብል
እየተመሇከተ፣ “ላሊስ ምን ይታያችኋሌ?” ሲሌ ጠየቀን። እኔ ይታየኝ የነበረውን ስናገር
ኮልኔሌ “ከዋርካዋ አጠገብ አነስ ያሇች ቋጥኝ አሇች። በቋጥኟ ሊይ አንዴ ሰው የተቀመጠ
ይመስሊሌ” ሲሌ ግሌጽ አዴርጎ አስረዲው። “በትክክሌ” አሇና ዯጃዝማች በመቀጠሌ “የኔም
ችግር በዚያች ቋጥኝ ሊይ የተቀመጠው ሰው ነው” አሇን። “እንዳት ማሇት? አሌገባኝም?”
አሇ ኮሇኔሌ ኮኖቫልቭ። ሇነገሩ የዯጀዝማቹ ችግር እኔንም ሉገባኝ አሌቻሇም።
ዯጃዝማች አበራ ጥቂት ተከዝ ብል እንዯማሰብ ካሇ በኋሊ “ትናንት ሁሇት የጦር መሪ
ፊታውራሪዎች እንዲጣሁ ነግሬያችኋሇሁ አይዯሌ?” ብል ጠይቆ መሌስ ሳይጠብቅ
በመቀጠሌ፣ “እነዚያ ፊታውራሪዎች የወረጃርሶው ቀዲሚ ጦር መሪዎች ብቻ ሳይሆኑ
ወንዴማማቾች ነበሩ” አሇና አሁንም ፍዝዝ ብል በዚያች ቋጥኝ ሊይ ተኮማትሮ
የተቀመጠውን ሰው እያየ “ታዱያ የሹሞቼ አቤቱታ ሁነኛ ሰው መርጬ እንዴሾምሊቸውና
አሁንም ግንባር ቀዯም ሆነው በመዋጋት የመሪዎቻቸውን ዯም ይከፍለ ዘንዴ ነው” አሇ፤
አሁንም ዓይኑን ከዚያች ቋጥኝ ሊይ ሳይነቅሌ።
“ታዱየ ችግሩ ምንዴነው? ማሇቴ አንደን ጎበዝ ተዋጊ መርጠህ አትሾምሊቸውም እንዳ?”
ሲሌ ኮልኔሌ አከታትል ጠየቀው። አሁንም ዓይኑን ከቋጥኟ ሊይ ሳይነቅሌ፤ “ኮልኔሌ፤ ነገሩ
እንዯምትገምተው ቀሊሌ አዯሌም” አሇና በመቀጠሌ “ሇነገሩ ጃርሶዎች አሁንም አንዴ
ፊታውራሪ አሊቸው”፤ አሇ ሳቅ እንዯማሇት ብል።
“ታዱያ ወረጃርሶዎች ፊታውራሪ መሪ ካሊቸው ስሇምን ላሊ መሪ እንዴትሾምሊቸው
ይጠይቁሃሌ?” ስሌ እንዱያብራራሌኝ አስቤ ጠየቅኩት። አሁን ፊቱን ወዯኛ መሌሶ ሳቅ
አሇና እንዯገና ፊቱን ወዯ ቋጥኟ መሌሶ፣ “ይታያችኋሌ ያ ሰው? ቋጥኟ ሊይ የተቀመጠው?”
አሇን በዴጋሜ። አሁንም በአንዴነት “አዎን” አሌነው። “ቋጥኟ ሊይ የተቀመጠው ሰው
የመጨረሸው የወረጃርሶ ፊታውራሪ…” አሇን።”እውነቱን ሇመናገር የችግሩ መሠረት
አሌገባኝም? ጃርሶዎች ፊታውራሪ ካሊቸው ሇምን አዱሰ ፊታውራሪ ይጠይቁሃሌ?”
አሌኩት።
አሁንም በመጠኑ ፈገግ ብል፣ “አንዯኛ ይኼ ፊታውራሪ ሲበዛ 16 ወይም 17 ዓመት
ቢሆነው ነው። ሁሇተኛ ትናንት አንደን ወንዴሙን ከጦር ሜዲ አስመጥቶ ዋርካዋ ሥር
ቀብሮ አነሆ ከቋጥኟ ሊይ ሳይነሳ ሁሇተኛ ቀኑን ይዟሌ። ሦስተኛ ሹሞቹ በዚህ መሌኩ
ከቀጠሇ እንዯ ወንዴሞቹ ጥሩ መሪ አይዯሇምና ጥሩ ተዋጊ አዋጊ ይሾምሌን ባዮች ናቸው።
አሁንስ ገባህ?” ሲሌ በፌዝ አይነት ነገር ጠየቀኝ። በመቀጠሌም “የኔ ችግር ግን እሱ
አይዯሇም አሇን፤ አሁን እዝን እና ጭንቅ ብል። “አየህ ጌታው፣ እውነቱን ሇመናገር እኔ
በጃርሶው ጦር ሊይ ምንም ኃይሌ የሇኝም። ጦሩ ታማኝነቱ ሇሁሇቱ ፊታውራሪዎች ብቻ
ነበር። ይኼን አስከ አራት ሺ ዴረስ የሚቆጠረውን ሠራዊት አንደን ቀኛዝማች ወይም
ፊታውራሪ አዴርጌ ብሾምሇት ሇምሾመው ፊታውራሪ ሊይታዘዝ ይችሊሌ። እና ያሇኝ
አማራጭ የመጨረሻውን ፊታውራሪ ሏዘኑን ጨርሶ እንዯ ወንዴሞቹ ሁለ ጦሩን እንዱመራ
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ማሳመን ወይም አንደን ሾሜ ቀዲሚው የጃርሶ ጦር ፍርክስክሱ ሲወጣ ማየት ብቻ ነው”
አሇን።
“አይ ላሊ ዘዳ ይፈሇግሇታሌ፤ ሇማንኛውም ሇውሳኔ አትቸኩሌ” አሇው ኮልኔሌ ኮኖቫልቭ።
“አይ ኮልኔሌ እየሰማህ! ዛሬ ማምሻው ሊይ ቆርጬ ውሳኔዬን ሇሹሞቹ መንገር አሇብኘ”
አሇው አሁን ሳቅ ብል፤ “አሇበሇዚያማ ጥሬ ሥጋዬን በቁሜ ይበለታሌ” አሇና በሳቅ
ተንፈራፈረ።
“አያችሁ ገና ከሰሊላ ሳንነሳ የጃርሶው ጦር መሪ ፊታውራሪ በዴንገት ታመው ሞቱ። ከዚያ
ሁሇቱ ወንዴማማቾች ጦራቸውን በጥንዴ በሕብረት እየመሩ የመጨረሻውን ወንዴማቸውን
አቢን አስከትሇው መጡ። ትናንት አንደ በጦር ሜዲ በጀግንነት ጦሩን እየመራ ግንባር
ቀዴሞ ሲዋጋ እንዯጀግና በዯብረ አምባ ወዯቀ። ሁሇተኛው ፊታውራሪ ይማረክ፤ በመዴፍ
ጥይት ብትንትኑ ወጥቶ ይውዯቅ አይታውቅም። አሁን የቀረኝ ገና የ16 ዓመት ሌጅ፤ ገና
አባይን ሳንሻገር እናታቸው መጥተው አዯራ ያለኝን ሌጅ ምን ሊዴርገው? ጦር ሰጥቼው
ወዯ ሰሊላ ብሌከው አንኳ ከትግራይ ሽፍቶች ቢያመሌጥ ከራያዎች ወጥመዴ አያሌፍም።
ጦሩን እንዱመራ ገፋፍቼ አንዯ ወንዴሞቹ ቢወዴቅና የፈጣሪ ሥራ ሆኖ ሰሊላ ብመሇስ
እንዳት አዴርጌ የአሮጊቷን ዓይን ማየት እችሊሇሁ? በዚህ ፈጣሪ ብቻ ይርዲኝ” አሇ
ዯጃዝማች አበራ።
በኋሊ ሊይ ስሇ አቢ እንዯሰማሁት አባትዬው ሁላም ትንሹ ሌጃቸው ዘመናዊ ትምህርት
ተምሮ ዘመናዊ ሰው ሆኖ ከጊዜው ጋር እንዱራመዴሊቸውና አንዯሳቸው ከመሬት ጋር
ተጣብቆ እንዲይቀር በማሇት፤ ከሌጅነቱ ጀምረው አዱስ አበባ በመሊክ አስተምረውት እነሆ
በሚቀጥሇው ዓመት ወዯ ፈረንሳይ ሀገር ሇከፍተኛ ትምህርት ተጓዥ ነበር። ምን
ያዯርጋሌ፤ ሀገር ተወረረችና ትምህርቱም ቀርቶ ሁለም ወዯ ጦር ግንባር ተባሇና አቢቹም
አባቱን በጃርሶ ቀብሮ፤ እናቱን ብቻቸውን ጥል፤ ሁሇት ወንዴሞቹን ተከትል፤ በዯጃዝማች
አበራ ጦር ሥር ተሰሌፎ፡ ተንቤን ዯርሶ፣ በመጀመያው ቀን ውጊያ ሁሇት ወንዴሞቹንና
የጦር አሇቆቹን አጥቶ፤ የአንደን ወንዴሙን ሬሳ በዋርካዋ ሥር ቀብሮ፤ ሁሇተኛውን
በመንፈሱ እየፈሇገና እየተሰናበተ እነሆ እዚቸ ቋጥኝ ሊይ ሲቀመጥ ሁሇተኛ ቀኑ ነው።
አቢቹ እንዯባሊገሮች ሹሞች የሚያስብ ሰው አይዯሇም። የተማረና ያሇዕዴሜው የበሰሇ
የሌጅ አዋቂ ቢሆንም ገና ከጅምሩ እግዚአብሔሩ መከራውንና ሏዘኑን ጭኖበት፤ በሌጅ
አዕምሮው ላት ተቀን እያሰበ መወሰን ተቸግሮ ተቀምጧሌ። እንዱህ ሁሊችንም ስሇ አቢቹ
እየተጨነቅንና ሇዯጃዝማቹ ጭንቀት መፍትሔ እየፈሇግን ዝም እንዲሌን ኮልኔሌ
ኮኖቫልቭ “እዴሌና ጊዜ ስጠው። ምንም ወጣት ቢሆን ዞሮ ዞሮ መወሰኑ አይቀርም።
ምናሌባትም እንዱህ የማሲንቆ ጨዋታ፤ ሇቅሶና ዋይታ በሰፈሩ ከሌክል፤ ብቻውን በቋጥኟ
ሥር ተቀምጦ በራሱ መንገዴ ወንዴሞቹን እየተሰናበተና የራሱንም የወዯፊት እጣ እየወሰነ
ይሆናሌ” ብል አጽናናን።
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እኔም የኮልኔሌን ንግግር እያዲመጥኩ አቢቹን የማናገር ስሜቴ አየገፋ መጥቶ ምክንያት
ፈሌጌ ከዯጃዝማች አበራና ከኮልኔሌ ጋር ተሰናብቼ የምሄዴበትን ጊዜ ስጠብቅ፤ ከሩቅ
የኛን አንበሳ የሆነ ነገር የዞ ወዯ አቢቹ ሲያመራ አየሁት። አንበሳ ከያዘው ነገር በዋንጫ
ሇአቢቹ ከቀዲና ከሰጠው በኋሊ ወረዴ ብል ከአቢቹ እግር ሥር ተቀመጠ። እኔም አንበሳ
ሲመሇስ ወሬ ሇመቃረም ወሰንኩና ሀሳቤን ቀይሬ ከዯጃዝማችና ከኮልኔሌ ጋር ወዯ ሰፈር
ተመሇስኩ።
አንበሳ ወዯ ሰፈር ተመሌሶ ገና ወዯ ዴንኳኗ ከመግባቱ በጥያቄ አጣዯፍኩት። አንበሳ
በተረጋጋ መንፈስ ብዙ በጣም ብዙ ነገር ስሇ አቢቹ ካወራኝ በኋሊ፤ በመቀጠሌ የአቢቹ
አባት ከመሞታቸው በፊት ሇአቢቹ የመረጡሇትን እጮኛ ውበትና ቁንጅና እያሞጋገሰ
አወራሌኝ። በመጨረሻም እኔ በጉገት እጠብቅ የነበረውን ወሬ አነሣና እንዯ አቢቹ እምነት
ትሌቁ ወንዴሙ ያሌሞተና በጣሌያኖች ምርኮ ወዴቆ እንዯሚሰቃይ፤ ወንዴሙን ነፃ
ሇማውጣት መውሰኑንና ላልችም ላልችም ብዙ ብዙ ነገሮችን አጫወተኝ። እኔም
አንበሳዬን አመስግኜ የቋጠርኳትን ወሬ ይዤ ወዯ ዯጃዝማች አበራ ዴንኳን ተፈተሇኩ።
ይሁን እንጂ እኔ ይዤው የመጣሁትን ወሬ ሳሌተነፍስ የዯጃዝማቹ አሽከር መጥቶ አፉን
በሸማ ሸፍኖ፤ አቢቹ ከዯጃዝማቹ ፊት ይቀርብ ዘንዴ እንዯሚጠይቅ ሲነግረን፤ ዯጃዝማች
አበራ በስሜት ከተቀመጠበት ተነሥቶ ግባ በሇው አሇ። አቢቹ ገና ከዯጃዝማቹ ዴንኳን
በራፍ አሇፍ እንዲሇ ከዯጃዝማቹ እግር ሥር ወዴቆ ሇዯጃዝማቹ የሚገባውን የክብር ሰሊምታ
ሇማቅረብ ወረዴ ሲሌ ዯጃዝማች አበራ አፈፍ አዴርጎ አንሥቶ አቀፈው። ሁሇቱ ወጣቶች
ሇረጅም ጊዜ ተቃቅፈው ከቆዩና ዯጃዝማች የአቢቹን ትከሻ መታ መታ እያዯረገ ካረጋጋው
በኋሊ “እሺ አቢቹ፤ ታዯያ ምን አሰብክ? አሇው።
አቢቹ ብዙም ሳይጨነቅ አጠር አዴርጎ ወንዴሙን ነፃ ሇማውጣት የጦር ሰፈሩን ንጋት ሊይ
ሇቅቆ ከጥቂት ወታዯሮቹ ጋር እንዯሚሄዴና፤ የጃርሶውን ጦር አጎቱ ቀኛዝማች ገሇታና
ቀኛዝማች ሼክ ሁሴን አባወርቁ በህብረት ይመሩት ዘንዴ ዯጃዝማቹን ተማጽኖና ተሰናብቶ
ከመውጣቱ በፊት ሁሊችንንም ወዯ ሰፈሩ ጋብዞን ወዯ ጦር ሰፈሩ ወረዯ።
አቢቹ ጦር ሰፈሩ እንዯዯረሰ የራሱ የሆኑትን የመጨረሻ ንብረቱን ሦስት በሬዎች
አረዲቸው። የኼን ያዩ ላልች የበታች ሹሞችም ቤት፤ የጦር ሜዲ ቤት፤ ያፈራውን ይዘው
እየመጡ፤ የተከሇከሇው የማሲንቆ ጨዋታ ተፈቅድ ሞቅ ሞቅ ሲሌ እኛም ግብዣውን
አክብረን ተገኘን።
እንዱህ እኔ፤ ዯጃዝማች አበራ፤ ኮልኔሌ ኮኖቫልቭና አቢቹ መዯዲውን በበግ ቆዲ
(ዴብዲብ) ሊይ ተቀምጠን እየበሊንና አረቂና ጠጅ እየጠጣን ስንጫወት ቆይተን፤ አቢቹ
ከተቀመጠበት ተነሥቶ ቆመና ሁለም ፀጥ ሲሌ ጠብቆ የሚከተሇውን አጠር ያሇች ምስጋና
የበዛባት ነግግር አዯረገ።
ስሊከበራችሁኝና ስሊጽናናችሁኝ እግዚአብሄር ያክብርሌኝ፤ ታሊቅ ወንዴሜ ፋሽት
ጣሌያንን ሲዋጋ ሕይወቱ ብታሌፍም የሱ ዓሊማ ስሊሌሞተ ኢትዮጵያ አትሞትም፤
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የሱን የነፃነት አርማ አንስቼ ይኸው በመካከሊችሁ እገኛሇሁ፤ በወንዴሞቼ፣ እህቶቼ፣
ዘመድቼና ወገኖቼ ነፃነት አጥተው በባእዴ እጅ ወዴቀው፤ አገሬ በጠሊት ተወራ
ሙለ ሕይወት አሇኝ ማሇት አሌችሌም፤ የኔ ወይም የጥቂቶቻችን ምቾት ያሇ አገር
ነፃነት እውነተኛ ምቾት ሳይሆን ሇእርዴ እንዯሚዘጋጅ ከብት የመስሇ ሕይወት
ስሇሆነ ነፃነት አይባሌም። ነፃነቱን የማያስከበር ዯግሞ እንሰሳ ብቻ ነው እንጂ ሰው
ሉባሌ አይችሌም፤ ስሇዚህ ወንዴሜ ነፃ የሚሆነው ባገራችን ሊይ የመጣው ጠሊት
ሲወገዴ ብቻ ስሇሆነ አገራችንን ነፃ ሇማዴረግ ቆርጬ ተነስቻሇሁ፤ የሚመሌሰኝ
ምንም ኃይሌ የሇም። የኔና አብረውኝ የሚዘምቱ ጓዯኞቼ ውጤት ይዋሌ ይዯር
እንጂ በዴሌ እንዯሚጠናቀቅ ሙለ ተስፋ አሇኝ፤ እኔ ወይም ጥቂቶቻችን ብናሌፍ
የቀዴሞ አባቶቻችን እያቶቻችን በዯማቸው እንዲቆዩሌን ወዯፊትም አገራችን
በዯማችን ሇሌጅሌጆቻችን ተከብራ እንዯምተቆይ አምናሇሁ።
ከዚያም ሇአጭር ጊዜ ጥቂት ወታዯሮች ይዞ ከጦር ሰፈር በመውጣት ወንዴሙን ፍሇጋ
እንዯሚሄዴ፤ በሕይወት ካገኘው አገኘው፤ ሞቶም ከሆነ ከወንዴሙ ጎን እንዯሚቀብረው
ተናገረ። ሇጊዜው የጃርሶውን ጦር ቀኛዝማች ገሇታና ቀኛዝማች ሼክ ሁሴን አባወርቁ
እንዱመሩት ዯጃዝማችን መማጸኑን፤ ሹሞቹ ሇዯጃዝማች አበራ ያሊቸውን ታማኝነት
በምኒሌክ ስም እንዱምለ ሇምኖ ተቀመጠ። ጦሩም በሹሞቹ አመካኝነት እየተነሳ
ሇዯጃዝማች አበራ ያሇውን ታማኝነት በምኒሌክ ስም እየተገዘተ፤ እየፎከረና እሸሇሇ
ተቀመጠ።
ላሊው ከአቢቹ ጋር የአቢቹን ወንዴም ነፃ ሇማውጣት የሚሄደት ወታዯሮች የምርጫ
ትእይንት ነበር። በመጀመሪያ ታሊሊቅ ሹማምንቶች እየተነሱ እየፎከሩና እየሸሇለ ከአቢቹ
ጋር ሇመሄዴ ቆርጠው መነሳታቸውን ገሇጡ። በዚህ መሀሌ አቢቹ ተነሥቶ ካመሰገነ በኋሊ
በመቀጠሌ አቢቹ የሚፈሌገው ወዯ 200 ገዯማ ወድ ገባ ጥሩ ተኳሽና ተዋጊ ጦር ብቻ
እንዯሆነ ገሌጾ፤ አነዚህ 200 ተዋጊዎች ሚስቴን ጨርቄን ሳይለ ፈጥነው መንቀሳቀስ
የሚችለ ወጣቶች ብቻ መሆን እንዲሇባቸው ሲገሌጽ በዚህ ንግግሩ በርካታ ሽማግላ
ሹማምንቶችን አስኮረፈ።
የሽማግላ ሹሞችን ማኩረፍ ያዩት ብሌሁ ቀኛዝማች ሼክ ሁሴን አባወርቁ ተነሥተው
“ሌብ አዴርጉማ ጎበዝ! መቼም እኔም ሇጌታችን ከመሞትና ከመሰዋት በሊይ ምንም ጽዴቅ
ነገር እንዯላሇ አውቃሇሁ። ከዚህ ውጪ አሌመኝም። ከዚህስ በሊይ የክብር ሞት ምን
ይገኛሌ? ይሁን እንጂ እንዯጉርምስና ጊዜዬ ከዴንጋይ ዴንጋይ እየዘሇሌኩ፤ እንዯ ዝንጀሮ
ገዯሌ እየቧጠጥኩ ወጥቼና ወርጄ ፈጥኜ መዋጋት አይሆንሌኝም፤ አርጅቻሇሁ። እናም
ሇጌታችን እኔ ባይሆንሌኝ የበኩር ሌጄን ሰጥቻሇሁ፡ ብሇው ሲቀመጡ፣ ላልች ሹሞችም
እየተነሱ ወጣት ሌጆቻቸውን ሇአቢቹ ሰጡ።
እነዚህ የሹሞች ሌጆች ራሳቸው ከጦራቸው ወጣት፤ ዯፋርና ጎበዞቹን እየመረጡ፤ ዯጃዝማች
አበራም አንዴ ዘመደን በታማኝነት አቢቹን ያገሇግሌ ዘንዴ ነግሮ ጥቂት ወታዯሮች
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ጨምሮ ሰጠው። ሉነጋጋ ሲሌ አቢቹ ወዯ 200 ገዯማ የሚሆኑ ወታዯሮቹን እየመራ ከጦር
ሰፈር ወጣ።
አቢቹ 200 ገዯማ የሚሆኑትን ቀሌጣፋ ወጣት ተዋጊዎቹን ይዞ በዯጃዝማች አበራ ፊት
ቀርቦ ተመረቀና በዚያው ላሉት የጦር ሰፈሩን ሇቅቆ ከሄዯበት ሰዓት ጀምሮ አቢቹን አየሁ
የሚሌ ሰው ጠፋ። ምንም እንኳ እኔም እንዯሰው ሁለ አቢቹን ከዚያን ምሽት ጀምሮ
ባሊየውም፤ ስሇ አቢቹ ተጋነው የሚወሩ ጀብደዎቹን በታሊቅ ጉጉት እሰማ ነበር።
ይኼም ተጋኖ የሚወራው የአቢቹ ጀብደ በራስ ካሣ የጦር ሰፈር በሰፊው ተሰራጭቶ
በርካታ ወጣት ተዋጊዎች ዋናውን ጦራቸውን ትተው፤ ወርዯው በዋናው የጦር ሜዲ
የአርበኝነት ትግሌ ከጀመረው የአቢቹ ጦር ጋር መቀሊቀሌ፤ መግባት ጀመሩ።
ምንም እንኳ ተማርኳሌ፤ የመዴፍ ጥይት በጣጥሶ ጥልታሌ፤ እና ላሊም ላሊም ወሬ
ሲወራበት የነበረው የጃርሶው ፊተውራሪ ከዯጃዝማች ወንዯወሰን ጦር ጋር ወዯ መሌፋ
ወርድ ሲዋጋ ቆስል ሲያገግም ሰንብቶ፤ ከሳምንት በኋሊ ወዯ ዋናው የጦር ሰፈር ተመሌሶ
ጦሩን መምራት ጀመረ። ይሁንና አቢቹን መሌሶ ከጦሩ ጋር እንዱቀሊቀሌ ማዴረግ ግን
አሌተቻሌም ነበር።
ወንዴምዬው ብዙ መሌአክተኞች ቢሌክም ግማሹ በዚያው ቀረ። የሚመሇሱትም የአቢቹን
ጦር ሲፈሌጉ፤ ከሳምንት በሊይ ሲንከራተቱ ሰንብተው ባድ እጃቸውን ይመሇሳለ። በየቀኑ
ዋናውን ጦራቸውን እየከደ ወዯ አቢቹ የሚኮበሌለተ ወጣት ተዋጊዎች ቁጥር ከቀን ወዯ
ቀን በመጨመሩና ይኼም ወሬ ከራሶች ዴንኳን በመዴረሱ እኔ፤ ኮልኔሌና ዯጃዝማች አበራ
ተጠርተን ከራሶቹ ፊት ቀረብን። ሌጁንም ወዯ እናት ጦሩ ይመሇስ ዘንዴ እንዴናባብሌ
ትእዛዝ ተሰጠን።
አቢቹ መጀመሪያ ሊይ ከሰፈር እንዯወጣ አነስተኛ የጣሌያን የተበታተኑ ጦሮች እየፈሇገ፤
በዯረቅ ላሉት አዯጋ እየጣሇ፤ ስንቅና ትጥቅ እየዘረፈ፤ ጦሩን ዘመናዊ መሣሪያ
እያስታጠቀ፤ ማዯራጀት ጀመረ። ከዚያ ጦሩን ይዞ የጠሊት ጦር ባሌጠበቀው ቦታና ሰዓት
ዴንገት እየዯረሰ ያሌተጠበቀና ያሌታሰበ አዯጋ እየጣሇ፤ አሌፎ አሌፎም ላሉት
የጣሌያኖቹን የጦር ሰፈር ሰብሮ እየገባ አዯጋ እየጣሇ፤ ንብረት እየዘረፈ፤ ከጦሩ
የተረፈውን እና ጦሩ የማይፈሌጋቸውን ነገሮች ወዯ ዋናው ጦር መሊክና ማከፋፈሌ
ጀመረ።
እንዱህ ሳይታሰብ የሚጥሇው አዯጋ ጣሌያኖቹን ክፉኛ ከመጉዲቱም በሊይ የፋሽስቱን ጦር
የበሊይ አዛዦች ክፉኛ ስሊስቆጣ፤ የጣሌያን ወታዯራዊ መኮንኖች ሇትግራይ ሽፍቶች
ከፍተኛ ገንዘብና ዘመናዊ መሣሪያ በመሇገስ የትግራይ ሽፍቶች የአቢቹን ጦር አሳዯው
እንዱመቱ አዯረጉ።
የትግራይ ሽፍቶች አቢቹን በመፈሇግ ሊይ እንዲለ ጥር ወር መጨረሻ ቀትር ሊይ ማርሻሌ
ባድሉዮ በቅርቡ ከሮማ ከተሊኩሇት ተኩስ ጦር ሊይ ሁሇት ሻሇቃ ጦር ቀንሶ፤ ዘመናዊ
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የሚባለ መሣሪያዎችን አስታጥቆ፣ ወዯ ተንቤን የሊከው ጦር መንገዴ ሊይ ሲያዘግም አቢቹ
ያያሌ። ከዚያም የጣሌያኑን ሁሇት ሻሇቃ ጦር እንቅስቃሴ ከሩቅ ሆኖ ሇረጅም ሰዓታት
ሲከታተሌ ቆይቶ፣ ወታዯሮቹን ይጠራና ጣሌያኖቹ ምሽቱን ያሳሌፉበታሌ ብል ወዯ
ገመተው ቦታ ቀዴሞ በመሄዴ፣ ሰሞኑን ከጣሌያኖች ከዘረፋቸው በርካታ በቤንዚን ከተሞለ
ትሊሌቅ ቆርቆሮዎች ውስጥ አንዴ አሥሩን ያህሌ በየቁጥቋጦው ውስጥ ያፈሱ ዘንዴ
ወታዯሮቹን ያዝና፤ ከዚያ ራቅ ብል ይመሽጋሌ።
የአጋጣሚ ነገር ሉሆን ይቸሌ ይሆናሌ። ጣሌያኖቹ አቢቹ ላሉቱን ያሳሌፉበታሌ ብል
በገመተው ቦታ ሊይ ዴንኳኖቻቸውን ተክሇው ይሰፍራለ። የአቢቹ ጦር እኩሇ ላሉት ሊይ
ያንን ቤንዚን የጠገበ ቂጥቋጦ እሳት ይሇቅበትና በዴንገት የእሳቱ ወሊፈን የቀሰቀሳቸው
አዱሶቹ የጣሌያን ወታዯሮች መሊው ጠፍቷቸው ሲዯናበሩ፣ የአቢቹ ወታዯሮች በእሳቱ
ወጋገን እየተረደ አዱሶቹን የጣሌያን ወታዯሮች ግንባር ግንባራቸውን እያለ ያሰተኟቸው
ጀመር። እንዱሀ ከየት አቅጣጫ እንኳን እንዯሚተኮስባቸው ያሊወቁት ጣሌያኖች መሊ ቅጡ
በጠፋ ሁኔታ ሲርመሰመሱ አሌመው ተኳሾቹ የአቢቹ ተዋጊዎች አንዴ በአንዴ
ሇቀሟቸው።
አዯጋ የዯረሰበት ይኼ ሁሇት ሻሇቃ ጦር ስሇሁኔታው በራዱዮ ሇአሇቆቹ ቢያሳውቅም፣
የጣሌያኖቹ አጋዥ ጦር ከስፍራው ከመዴረሱ በፊት እነ አቢቹ ከዚያ ሁሇት ሻሇቃ ጦር
ሇወሬ ነጋሪ ሳያስቀሩ ሉነጋጋ ሲሌ የቻለትን ያህሌ ንብረት ዘርፈው፣ የተረፈውን ሇሽፍቶች
ትተው እንዯ አመጣጣቸው ማንም ሳያያቸው ተሰወሩ።
ይኼ ማርሻሌ ባድሇዮን ያስሇቀሰ፤ ሇሰሚው ማመን የሚያስቸግር ጀብደ የአቢቹ ጦር
እንዯሠራው ጥርጥር የሇውም። ሇዚህም ጠዋት ከዴንኳኔ ስወጣ ከዯጃፍ ያገኘኋቸው በርካታ
የሲጋራ ፓኮዎችና ሁሇት ሳጥን ሙለ የጣሌያን ቪኖ ምስክሮች ናቸው። ሁላም እነ አቢቹ
በሇስ ሲቀናቸው የሚዘርፉትን የጠሊት ንብረት፣ ጦርና የምግብ ቁሳቁስ ሁለ ላሉት
አምጥተው ሇዋናው ጦራቸው ያከፋፍለ ነበር።
ታዱያ እነ አቢቹ በዚህ መሌኩ ትግሊቸውን አፋፍመው ሳሇ አንዴ ላሉት ከትግራይ
ሽፍቶች ጋር ችግር ገጠማቸው። የአቢቹ ጦር እንዯ ወትሮው ላሉት ቢያንስ ሁሇቴና
ሦስቴ ሰፈሩን እየቀያየረ ሲንቀሳቀስ፣ የትግራይ ሽፍቶች አንዴ አሰቸጋሪ መንገዴ ሊይ
አግኝተውት አናሳሌፍም በማሇት በከፈቱበት ተኩስ ሽፍቶቹ የአቢቹን ሁሇት ተዋጊዎች
ይገዴሊለ።
አቢቹ መጀመሪያ ሌክ ችግሩ እንዯተፈጠረ ከሽፍቶቹ ጋር ተዯራዴሮ ሇማሇፍ ቢሞክርም
ሽፍቶቹ አንዱት መንዯር ውስጥ መሽገው አናሳሌፍም ብሇው በከፈቱት ተኩስ ሁሇት
ተዋጊዎቹን ሲገዴለበት፣ አቢቹ ትዕግሥቱ አሌቆ መጀመሪያ ሽማግላዎች፣ ሴቶችና
ሕፃናት መንዯሯን ሇቀው እንዱወጡ ሇሽፍቶች ያቀረበው ጥያቄ አዎንታዊ መሌስ አግኝቶ
አዛውንቶች፣ ሴችና ሕፃናት መንዯሯን ሌክ ሇቀው እንዯወጡ ያቺን የሣር ጎጆ የሞሊባትን
መንዯር በእሳት አጋያት። ከዚያ ከየመሸገበት እየወጣ ሽሽት የጀመረውን ሽፍታ እያሳዯዯ
ቀጠቀጠው።

8

ምንም እንኳን እነዚህ መንዯራቸውን ሇቀው እንዱወጡና ነፍሳቸውን እንዱያዴኑ
የተፈቀዯሊቸው አዛውንቶች፣ ሴቶችና ሌጆች ንጋት ሊይ ጦር ሰፈራችን ዯርሰው ስሇሁኔታው
ሇሹሞች አስረዴተው ዯጃዝማች አበራ በፊታውራሪ ሙለ የሚመራ ጦር ወዯ መንዯሯ
ቢሌክም፣ የፊታውራሪ ሙለ ጦር በቦተው ያገኘው ነገር ቢኖር የመንዯሯን አመዴና
እዚህም እዚያም የወዯቁ የሽፍቶችን ሬሰ ብቻ ነበር።
ከዚህች ቀን ጀምሮ እስካሁን በታሊቅ ኩራት ሽንጣቸውን ገትረው ከራስ ካሣ ጋር
ይከራከሩሇት የነበሩትን ራስ ሥዩም መንገሻን አጣ። መንዯር ማቃጠሌ ከጀመሩ
ከጣሌያኖችና ከሽፍቶች በምኑ ይሻሊለ? እያለ ክፉኛ አማረሩ።
በኛም መንዯር ስሇ አቢቹ ሁሊችንም የተሇያየ አስተሳሰብ መያዝ ጀመርን። ከአንዯኛው
የዓሇም ጦርነት ጊዜ ጀምሮ በተሇያዩ የጦር ሜዲዎች የዋሇው ኮልኔሌ ኮኖቫልቭ መቶ
በመቶ የአቢቹ ዯጋፊ ሲሆን፤ ዯጃዝማች አበራም ውስጥ ውስጡን በሆደ አቢቹን ቢዯግፍም
እንዯ ጦር አዛዥነቱ አቢቹን በአዯባባይ ሳይዯግፍም ላሊም አስተያየቶች ሳይሰጥ ዝም
አሇ። እኔም የራስ ካሣ የጦር አማካሪ እንዯመሆኔ መጠን፣ ምንም እንኳን የአቢቹ ጀግንነት
ፍጹም ቢያኮራኝም፣ መንዯር ማቃጠሌ ብቻ ሳይሆን እንዱህ በታሊቅ ወኔና ዴፍረት
የጣሌያኖቹን የጦር ሠፈር ሰብሮ እየገባ የሚጥሇው ትሌቅ አዯጋ ጣሌያኖችን እጅግ በጣም
አስቆጥቶ፣ ላሉት በተዯፈሩ ቁጥር ቀን በነዚያ የሰማይ ሊይ አሞራዎች የሚያዘንቡት የሞት
እሳት በየቀኑ ፍጹም አረመኔያዊነት የተሞሊበት እየሆነ እንዱመጣ ትሌቁ መንሥኤ አቢቹ
እንዯሆነ ስረዲ መሊው ጠፍቶኝ እኔም ዝም ማሇትን መረጥኩ።
ኮልኔሌ ኮኖቫልቭ አቢቹ በፈሇገው የጦር ሜዲ፣ በመረጠው ሰዓትና ቦታ የጠሊትን ጦር
መጨፍጨፍ የተቀዯሰ፣ በእግዚአብሔር የተሰጠው ቅደስ መብቱ ነው ብል ያምናሌ።
------------------/////------------------አብቹ
ክፍሌ ሁሇት
አዎ ነገሩ የሆነው ያኔ ሌጅ ተዴሊ በተስቦ በሽታ በዴንገት የሞተ ሰሞን ነው። በዚያን
ሰሞን ከሁሇቱ ራሶች ዘንዴ በተዯጋጋሚ እኔ፣ ኮልኔሌ ኮኖቫልቭና ዯጃዝማች አበራ
ተጠርተን በተዯጋጋሚ ሌጁን አንዴናቆመው ትእዛዝ ተሰጠን። ግን አቢቹን ማቆምና ወዯ
ጦሩ እንዱመስ ማዴረግ ማናችንም አሌተቻሇንም ነበር። ታዱያ አንዴ ቀን ቀኛዝማች ሼክ
ሁሴን አባወርቁ በጣም ተቆጥተው ወዯኔ መጡና የሆነ ምሥጢር ነገሩኝ። እኔም እሳቸውን
ይዤ ኮልኔሌን አስጠራሁና ከዯጃዝማች አበራ ዋሻ ተሰብስበን መምከር ያዝን። ቀኛዝማች
ሼክ ሁሴን አባውርቁ የሰሙትን መሥጢር ሇዯጃዝማች አበራ ሲነግሩት ያሇወትሮው በጣም
ተበሳጭቶ በከፍተኛ ዴምጽ “ሉሆን አይችሌም!” እያሇ ጮኸ።
ነገሩ እንዱህ ነበረ። ሌጁ ዝናው እየሰፋ፣ ቀን በቀን የጦሩ ቁጥር እየጨመረ ሄድ፣
እንዱየውም በመጨረሻ ሰዓት ሊይ አንዴ ሀብቶም በሚባሌ የሀማሴን ሌጅ የሚመራ ወዯ
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300 የሚሆኑ የኤርትራ ተወሊጅ ወታዯሮቹን ይዞ ከሌጁ ጦር ጋር ተቀሊቀሇ በተባሇበት
ሰሞን የትግራይ መንዯሮች ከመቼውም ጊዜ በሊይ መጨስ ጀመሩ። እናም ይኼ ወሬ
ከሁሇቱ ራሶች አሌፎ ከአፄው ጆሮ ይዯርስና አፄ ኃይሇሥሊሴ በራዱዮ ሇሁሇቱ ራሶች
ቀጭን ትእዛዝ ይሰጣለ፤ ያም “ሌጁን አቁሙት” የሚሌ።
አዎ አፄው፣ ንጉሠ ነገሥቱ፣ አሁንም ጦርነቱን በሰሊም እፈታሇሁ ብሇው ተስፋ ያዯርጉ
ስሇነበር፣ እንዱህ እንዯ አቢቹ ዓይነት አርበኞች የጠሊትን ጦር ዴንገት እየዯረሱና አዯጋ
እየጣለ፣ የገዯለትን ገዴሇው፣ የዘረፉትን ዘርፈው እንዲመጣጣቸው ዴንገት ውሌቅ የሚለት
ነገር፣ አፄው አሁንም ተስፋ በሚያዯርጉት ሰሊም እንቅፋት እንዲይሆንባቸው በመስጋት
በቀጭኑ ትእዛዛቸው “ሌጁን አቁሙት” ብሇው ሁሇቱን ራሶች አዘዟቸው።
በአርበኛው የሌጁ ጦር ሊይ የሁሇቱ ራሶች ጦር ሉዘምትበት እንዯተዘጋጀ ነበር ቀኛዝማች
የሰሙት ምሥጢር የሚያስረዲው። እና ከብዙ ውይይት በኋሊ አቢቹን በዘዳ ወዯ ዯጃዝማች
አበራ የጦር ሠፈር አምጥተን አስረንም ቢሆን ሌናሰቀረው አሰብንና ምክንያት ተፈጥሮ
መሌእከተኛ ሌንሌክበት፣ መሌእከተኛውም አቢቹ የሚያምነው ሰው የቅርብ ጓዯኛው አንበሳ
እንዱሆን ተወሰነ።
መጀመሪያ አንበሳ ዋሽቶ አቢቹን በማስያዙ ሇመተባበር ፈቃዯኛ አሌነበረም። በኋሊ ሊይ
ዯጃዝማች አበራ ሇብቻ ወስድ “አንበሳዬ እይማ! እኔ ጤነኛ አዯሇሁ? አሁን አቢቹ ጠሊቱ
ስሇበዛ ከበው ሳይገዴለት በፊት ሄዯህ፣ አበራ በሞት አፋፍ ሊይ ነውና ቶል ዴረስ ብትሇው
በኔ አይጨክንምና ቶል ይመጣሌ። ከዚያ መክሬም ሇምኜም ቢሆን እዚሁ አስቀረዋሇሁ”
ብል ዯጃዝማች አንበሳን ካሳመነው በኋሊ ወዯ አቢቹ፣ ወዯማይታወቀው “የሌጁ የጦር
ሠፈር” ሊክነው።
አዎ አንበሳ ሇአቢቹ መሌእክቱን በትክክሌ እንዯሚያዯርስና አቢቹም የጦር አሇቃው በሞት
አፋፍ ሊይ ሆኖ ሲጠራው ሳይውሌ ሳያዴር እንዯሚመጣ እርግጠኛ ሆነ። አቢቹ ጨሇማን
ተገን አዴርጎ ማታ ሲመጣ እያንዲንዲችን ምን ምን ማዴረግ እንዲሇብን ስንወያይ
በጠራራው ፀሏይ አቢቹ ዴንገት ከች አሇ። ሽብጥ ጫማ የተጫማ፣ አጭር ቁምጣ ታጥቆ
በጣም ሰፋ ያሇ እጅጌ ጉርዴ ኮቱን በወታዯር ቀበቶ ጥፍር አዴርጎ ያሠረ ጨበሬያም ሌጅ
ዴንገት ከዋሻው ዘው ብል ገብቶ ከአንደ ጥግ ሲቆም፣ በዚያች ዋሻ ውስጥ ያሇን ሰዎች
ሁለ አፋችንን ከፍተን ቀረን። አቢቹ ነበር።
መሣሪያ አሌታጠቀም፣ ግን በዚያ ሰፋ ባሇና በወታዯር ቀበቶ ጥበቅ አዴርጎ ባሠረውና ቡፍ
ባሇው ኮቱ ውስጥ ሽጉጡን እንዯወሸቀ ጥርጥር የሇውም። እንዱህ ሁሊችንም ተዯናግጠን
ዝም እንዲሌን ዯጃዝማች አበራ አሽከሩን በዓይኑ ጠቀስ ሲያዯርገው አሽከርዬው ሹሌክ
ብል ወጣ። የአሽከርዬው አወጣጥ ከዋሻው ዯጃፍ ሊይ ዘብ የቆሙትን ወታዯሮች ሇመጥራት
እንዯሆነ ሁሊችንም ገብቶናሌ። እርግጠኛ ነኝ ከአሳሳቁ አቢቹም በዯንብ ገብቶታሌ። ብዙም
ሳይቆይ አሽከርዬው እጆቹን ወዯሊይ አንሥቶ ከጀርበው መሣሪያ ተዯግኖበት ወዯ ዋሻው
ተመሇሰ። አሁን አቢቹ ከዋሻዋ ውጪ ኃይሌ እንዲሇውና በዯንብ አስቦበት እንዯመጣ
ሁሊችንም በዚያች ዋሻ ውስጥ ያሇን ሰዎች ገባን።
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“ምርኮኛ መሆናችን ነው እንዳ አቢቹ? “ ሲሌ ኮልኔሌ ኮኖቫልቭ እንዯተቀመጠ አረቄውን
በትንፋሽ ጨሌጦ ጠየቀው። “በፍጹም! ኮልኔሌ በፍጹም! ማን የማን ምርኮኛ ይሆናሌ
ጌታው?” ሲሌ መሇሰና ወዱያው ቀጥል “ሇምን ግን ዯጃዝማች? ሇምን?” ሲሌ ዯጃዝማችን
ጠየቀ። አሁን ዯጃዝማች ትንሽ አሰብ አዴርጎ፣ ሁሇቱ ራሶች ያሰቡሇትን ዴግስ ፍርጥርጥ
አዴርጎ አስረዲው።እንዱህ ዯጃዝማች አቢቹን ሲያስረዲው አቢቹ በዝምታ ያዲምጥና “ግን
ሇምን? ግን ሇምን?” እያሇ በተዯጋጋሚ ይጠይቃሌ።
የአፄውን ፍሊጎት ኮልኔሌም፣ እኔም በወግ በወጉ ሌናስረዲው ሞከርን። ይሁን እንጂ
የአቢቹን “ግን ሇምን?” ጥያቄ መመሇስ የቻሇ ሰው አሌነበረም። አቢቹ ተሰናብቶን ከመሄደ
በፊት ግን አንዴ እስከ ሕይወቴ መጨረሳ ዴረስ የማሌረሳው አጭር ንግግር አዴርጎ ነበር።
ዯጃዝማች፣ ገና ከሰሊላ ስንነሳ ታማኝነቴን በምኒሌክ ስም ቃሌ የገባሁት ሊንተ እንጂ
ሇሽማግላዎች ወይም ሇንጉሡ አዯሇም። እኔ ንጉሥ አዯሇሁም፣ ተራ ወታዯር
እንጂ። እና እኔ ሁሇት ሦስት ወር ዯሴ ተጎሌቼ ጣሌያኖች እጄን አስኪይዙኝ
አሌጠብቅም። ሊንተ ግን አሁንም በምኒሌክ ስም፣ በምኒሌክ አምሊክ በዴጋሚ ቃላን
እሰጣሇሁ። ሇአንተ እሞታሇሁ። ተመሇስ ሊሌከው ግን፣ የት ነው የምመሇሰው? ምንስ
መመሇሻ ቤት አሇኝና? እዚህም እዚያም እሳት እየነዯዯ እንዳት ቁጭ ሌበሌ?
ሽማግላዎቹ ጦር ሉሰደብኝ አስበው ከሆነ ዯግ፣ ምንም ችግር የሇም። ግን እኔ ከነሱ
ጠብ እንዯላሇኝና የሀገሬ ታማኝ ወታዯር እንዯሆንኩ አስረዲሌኝ። ዯጃዝማች፣
ሰማኝማ! ምናሌባት ካሌተገናኛን እማማን ዯስተኛ እንዯነበርኩ ንገራት በእሳተጎሞራ
መኻሌ ማሇፍ ቢኖርብኝም ወዯ ሰሊላ እመሇሳሇሁ” ነበር ያሇው።
አዎ፤ በምኒሌክ ስም ቃሌ የገባ ኢትዮጵያዊ ቃለን እንዯቅደስ ቃሌ ስሇሚቆጥረው ፈጽሞ
አይሽረውም።
ምንም እንኳን ጣሌያኖች ዘመኑ ያፈራውን ምርጥ መሣሪያ የታጠቁ፣ በቁጥሩ እጥፍ
የሚሆን ጦርና በብረት ሇበስ ተሽከርካሪዎች፣ በታንኮች፣ በመዴፎችና በአውሮፕሊኖች
የሚታገዙ ቢሆንም እንዲሰቡት የራስ ካሣን ጦር በተንቤን በብረት አጥር አሥሮ ብትንንኑን
ሇማውጣት ሳይቻሊቸው ቀርቷሌ።
የኢትዮጵያ ጦር በትንንሽ ቡዴኖች ተከፋፍልና ተበታትኖ የየራሱን ቀኛዝማች፣
ግራዝማች፣ ባሊምበራስና ሹም ተከትል ወዯ ዋናው ዓሊማው ወዯ አሸንጌ ሏይቅ እየገሰገሰ
ነው። የሌጁም ጦር አሁን ከምን ጊዜውም በሊይ ተጠናክሯሌ። በርከት ያለ ሹሞቻቸው
በየጦር ሜዲው የወዯቁባቸው ወጣት ወታዯሮች ከጅግነውና ከጀብዯኛው የአቢቹ ጦር ጋር
ከመቀሊቀሊቸውም በሊይ በርካታ ምርጥ የትግራይ ሌጆችን ያቀፈ ጦር ስሇነበረ ያሇምንም
ካርታ በቀሊለ የሚንቀሳቀስና ሴቶች፣ ሌጆችና አዛውንቶች የላለበት፣ ከግማሽ በሊይ
የሚሆነው ጦሩ በራሱ ፈረስ የሚንቀሳቀስና፣ በጣሉያኑ ጦር ሊይ ዴንገት ባሌታሰበ ሰዓትና
ቦታ ዯርሶ አዯጋ የሚጥሌና እንዯአመጣጡ የሚሰውር ጦር በመሆኑ ጣሌያኖች ክፉ ቂም
ከያዙበት የኢትዮጵያ ጦር አንደ ነበር።
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የዯጃዝማች ኃይሇ ሥሊሴ ጉግሳ ሰዎችማ ይኼን አንበሳ ጦር እንዳት እንዯሚንቀጠቀጡሇት
እግዜር ብቻ ነው የሚያውቀው። ምንም እንኳን ይኼ የከፋው ጦር ማሇትም ዋናው የሌጁ
አቢቹ ጦር ታማኝነቱ ሇሰሊላው ሇዯጃዝማች አበራ ጦር ቢሆንም፣ ይኼ ጦር፣ ጦር ከሆነበት
ቀን ጀምሮ እስካሁን ከማንኛውም ዯጃዝማችም ሆነ ከሁሇቱ ራሶች ምንም ዓይነት ትእዛዝም
ሆነ መመሪያ ተቀብል የማያውቅ፣ ከጣሌያኖችና ከዯጃዝማች ኃይሇ ሥሊሴ ጉግሳ ሠራዊት
በሚዘርፈው ንብረት ሠራዊቱን የሚያስተዲዴር ጦር ነው።
ይኼ የአቢቹ ጦር ሇሁሇቱ ራሶች ”ተራ የጥጋበኛ ሽፍቶች ክምችት” ነው። ጃንሆይም
ቢሆኑ “ይኼ በአንዴ ባሇጌ ወጣት የሚመራ ጦር” ሇሁሇቱ ራሶች በተሇይም ሇራስ ካሣ
በተዯጋጋሚ ባስተሊሇፉት ትእዛዝ አሻፈረኝ በማሇቱና ሁሇቱ ራሶች ሌጁን ወዯ እናት ጦሩ
ሇመመሇስ ያዯረጉት ያሊሰሇሰ ጥረት ውጤት አሌባ በመሆኑ፣ ጃንሆይ በአቢቹና በጦሯ ሊይ
ሳይቆጡ አሌቀሩም።
በኋሊ ሊይ እንዯሰማሁት ይኼ ጀግናውና ጀብዯኛው የአቢቹ ጦር አወቃቀር ይፋ ባይሆንም
በአራት ጄኔራልች የሚመራ ነበር።
1ኛ በጄኔራሌ ሀብቶም የምመራ የሀማሴን ሌጆች ጦር፣
2ኛ በጄኔራሌ ተስፋጽዮን የሚመራው የትግራይ ሌጆች ጦር፣
3ኛ በጄኔራሌ ጋሹ የሚመራው የጎጃም (ዲሞት) ሌጆች ጦር፣
4ኛ በጄኔራሌ ወርቁ የሚመራው ዋናው የሰሊላ ሌጆች ጦር ሲሆን እነዚህ አራት ጄኔራልች
ከነጦራቸው ታማኝነታቸው ሇሌጁ ሇአቢቹ ነበር።
እናም እነሆ
ከዯጃዝማች
ጄኔራልችና
ነጥብ ውሳኔ

ሇመጀመሪያ ጊዜ ይኼ ጦር ወዯ አሸንጌ ጦር ወዯ አሸንጌ ሏይቅ እንዱውርዴ
አበራ ቀጭን ትእዛዝ ሲዯርሰው ትሌቅ ፈተና ሊይ ወዯቀ። እነዚህ አራት
መሪያቸው አቢቹ አንዴ ላሉት ሙለ ሲመክሩ አዴረው በመጨረሻ ባሊራት
ሊይ ዯረሱ።

1ኛ የትግራይ ሌጆች ጦሩን እያገዙና መንገዴ እየመሩ ወዯ አሸንጌ ሏይቅ ወርዯው ከዚያ
ወዯየቀበላያቸው እንዱመሇሱ፣ 2ኛ የጎጃም (ዲሞት) ሌጆች ከአሸንግጌ ሏይቅ በኋሊ
ወዯዲሞት የሚመሇሱበትን ሁኔታ አሸንጌ ሏይቅ ሊይ እንዱመከርበት፣ 3ኛ የሰሊላ ሌጆች
ጦር የዯጃዝማች አበራን ጦር ተከትል ወዯ ሰሊላ እንዱመሇስ
4ኛ መመሇሻ የላሇው የሀማሴኑ ጦር ከሰሊላው ጦር ጋር ተቀሊቅል የዚህ ጦር እጣ ፋንታ
ተካፋይ እንዱሆን ተስማምተው፣ የዯጃዝማች አበራን ትእዛዝ ተቀብሇው ከዯጃዝማች መሸሻ
የከንባታው ጦር መሪ ጋር ጎን ሇጎን የጠሊትን ጦር እያርበዯበደ ወዯ አሸንጌ ሏይቅ
ወረደ።
ከቀትር በኋሊ ነው፣ ፀሏይዋ ግን አሁንም እንዯ እሳት ትፋጃሇች። አንዴዲ አንዴዲ
ነፍሳችንን ሌታወጣው ነው። ይኸው 10 ሰዓት ሙለ ያሇ ውሀ በመንገዴ ሊይ ነን። አሥር
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ሰዓት ሙለ በዚህች በረሃማ ቀበላ ሇእፎይታ ያህሌ እንኳን ወገባችንን ሳናሳርፈው የዯከሙ
እግሮቻችንን እየጎተትን በጉዞ ሊይ ነን። ብቸኞች፣ ሁሇትም ሦስትም ሆነው በጓዴ ያለ፣
በቡዴን በቡዴን ሰብሰብ ያለ መንገደና ጉዞው ካቅማቸው በሊይ ሆኖባቸው አንዱት
እርምጃ ወዯፊት ማሇት ያሌሆነሊቸው ወታዯሮች፣ በዚያች በራሃማ ቀበላ ተበትነው በበቀለ
የግራር ዛፎች ጥሊ ሥር ጋዯም ብሇዋሌ።
እነዚህ ምሰኪን ወታዯሮች እንዱህ በየግራሩ ጥሊ ሥር ጋዯም ሲለ እንቅሌፍ ይዟቸው
ጭሌጥ ይሌና ራሳቸውን አዯጋ ሊይ ይጥለታሌ። ብዙ ጊዜ እንዱህ እንዯማሽሊ ቆል
ተበትነው በየግራሩ ሥር ባረፉበት የጨካኞቹ ሽፍቶች ካራ ሇዘሊሇም አስተኝቷቸዋሌ።
ይኼ አረመኔያዊ የሽፍቶች ጭካኔ ሉዯርስበት እንዯሚችሌ ቢገምትም እዴለን በፈጣሪ ሊይ
ጥል ገዯም ይሊሌ። በዚህ መሌኩ ስንኳትን ውሇን በአንዴ ወጣት ፊታውራሪ ከሚመራ ጦር
ጋር ተቀሊቀሌን።
ከዚሁ ወጣት ፊታውራሪ ጦር ጋር ስንጓዝ ውሇን ማምሻው ሊይ ከአንዴ ከዯረቀች ወንዝ
ዲርቻ ዯረስን። ወታዯሮቻችን እዚያች የዯረቀች ወንዝ መኻሌ ገብተው በእጃቸው ትሌቅ
ጉዴጓዴ ቆፈሩ። በዚህች ጉዴጓዴ ውስጥ ትንሽ ውሀ አስኪጠራቀም ዴረስ እንዯ እዴሜ
ሌክ የፈጀ ጊዜ ፈጀ። እኛ ቁጥራችን ብዙ ነውና ከዚያች በመከራ የተራቀመች የዯፈረሰች
ውሀ ሇመጨረሻው ወታዯር የዯረሰው ነገር ቢኖር ውሀ ሳይሆን ጭቃ ብቻ ነበር። ጀንበር
ጠሌቃ ብዙም ሳይቆይ የተንቤን መጨረሻና የአበርጋላ አዋሳኝ ከሆነቸው የአረንቋ ወንዝ
ዲርቻ ዯረስን። እፍኝ የሽንብራ ቆልዬውን በሌቼ ውሀ ሳሌጨርስ፣ ጉንጭ ውሀዬን አጣጥሜ
ሳሌጨሌጥ ነጋሪቶች መጎሰምና ጡሩምባዎች መነፋት ጀመሩ። የኼ ዯግሞ ወዯፊት በሌ
ማሇት ነውና እኛም ከጦሩ ጋር ተቀሊቅሇን የዯከሙ እግሮቻችንን ወዯፊት አሌናቸው።
ኮረም ዯረስን።
በኮረም የጦር ሠፈር መሸትሸት ሲሌ የገበሬው ወታዯር ማሇትም አባቱን፣ ወንዴሙን፣
ጓዯኛውን፣ በተንቤኑ የጦር ግንባር የመቅበር ዕዴሌ እንኳን ያሌገጠመው የከፋው፣ ሆዴ
የባሰው ወታዯር፣ እሳት አንዴድ እየሞቀና የቆሊትን ሽንበራውን እየቆረጠመ፣ በማሲንቆ
እየተዯገፈች የምትንጎራጎረውን የአንዴ የሰሊላ ሌጅ ሙዚቃ ማዲመጡን ተያይዞታሌ።
አንጀት የምተበሊዋ የማሲንቆ እንጉርጉሮ ስሇ ሌጁ ስሇ አቢቹ ነበረች።
አቢቹ ዯራ ዯራ

………………………….

……………………………..

አቢቹ ዯራ ዯራ

…………………………

………………………………

ዛሬ አዝማሪው ሳይቀር ስሇራሶቹ ጀግንነት፣ ስሇ ንጉሠ ነገሥቱ ታሊቅነት ማንጎራጎሩን
እርግፍ አዴርጎ ትቶታሌ። የአቢቹ ዝና ታዱያ ጃንሆይ ዘንዴ ዯርሶና እርሳቸውም
ተቸግርውበት ኖሮ ጃንሆይ ሇመጨረሻው ወሳኝ ውጊያ ወዯ ከረም መጥተው በተፈጥሮ
ምሽግ ውስጥ አርፈው ከጦር መሪዎቻቸው ጋር ሲመክሩ በነበረበት ወቅት ስሇአቢቹ “ይቺ
አንዴ ፍሬ ዯጃዝማች፣ ከኛ በሊይ ጀብደ አየሠራች መሆኑን እንሰማሇን!” ብሇው ነበር።
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“አንዴ ፍሬ ዯጃዝማች!” ሲለ ጃንሆይ ሇአቢቹ ማዕረግ መስጠታቸው ይሆን? አቢቹ
በጃንሆይ ሌብ ውስጥ በእንዱህ ዓይነት የገባችው ሇምን ይሆን?
አቢቹ ምንም እንኳን በዚህ ጦርነት በጦር ሜዲ የወዯቁት ሁሇት ወንዴሞቹ ብቸኛ ወራሽና
በማዕረግም ፊታውራሪ ቢሆንም፣ ምንጊዜም ሕጋዊውን የማዕረግ ስሙን ተጠቅሞ
አያውቅም። አቢቹ በዯጃዝማች አበራ የሚመራው የሰሊላው ጦር አባሌና ሇመሪው
ሇዯጃዝማች አበራ ታማኝ ቢሆንም፣ የራሱን ጦር እየመራ ከሰሊላው ዯጃዝማች አበራ የጦር
ሠፈር ርቆ ከጠሊት ጦር በሚዘርፈው ንብረት ጦሩን የሚያስተዲዴር፣ በብዙዎቹ ዘንዴ
በሁሇቱ ራሶች ሳይቀር እንዯ ተራ ሽፍታ የሚቆጠር ሇከዲተኛውና ሇባንዲው ሇዯጃዝማች
ኃይሇ ሥሊሴ ጉግሳ ጦር የእግር እሳት የሆነ፣ ምንም እንኳን በርከት ያለ በሀብቶም
የሚመሩ የኤርትራ ሌጆች የተቀሊቀለበትና የትግራይና የዲሞት ሌጆችንም ያቀፈ ጦር
ቢሆንም፣ አብዛኛው ጦሩ የሰሊላ ሌጆች የሞለበት ሲሆን፣ ጦሩ ምንም ዓይነት የማዕረግ
ስም አይጠቀምም ነበር።
ከከንባታው መሪ ከዯጃዝማች መሸሻ ቀብር በኋሊ አንዴ የከንባታ ሌጅ ስሇ አቢቹ
ያጫወተኝ ባጭሩ የሚከተሇውን ይመስሊሌ። “የከንባታው ጦር በጣሌያን ሠራዊት ተከቦ፣
መውጫው ጠፍቶት፣ አጥፍተህ ጥፋ ዓይነት ውጊያ ሊይ እያሇ ከየት መጡ ሳይባሌ እነዚያ
የአቢቹ ፈጥኖ ዯራሽ ዯቦሌ አንበሶች ከጣሌያኑ ጦር ብብት ውስጥ ገብተው ሲኮረኩሩት፣
ዯመሰስኩ ብል የሚኩራራው የጣሌያኑ ጦር ሳያስብ አዯጋ ዯርሶበትና በተራው ሲያፈገፍግ
የከንባታውን ጦር ከዚያ ካሇቀሇት ውጊያ ውስጥ እነቢቹ መንጥቀው አወጡት።”
4ኛው ረዴፈኛ/ 4ኛው ክፍሇ ጦር ከንባታዎችን ጨምሮ የበርካታ የሸዋ ዯጃዝማቾች ጦር
ሕብረት ነበር። ከመሪዎቹ አንጋፋዎቹ ሽማግላው ዯጃዝማች ወንዴይራዴ፣ ወጣቱ
ዯጃዝማች አበራ የሰሊላው፣ ዯጃዝማች ኃይለ ከበዯ፣ የዋጎች ወራሽ ሲገኙበት፣ መሪያቸውን
ያጡት የከንባታ ሌጆች ከጀግናው የአቢቹ ጦር ጋርና የላልችም ዯጃዘማቾችን ጦር
ያካተተው ጠንካራ ጦር፣ በዚህ ጦርነት ኢትየጵያ በጦር ግንባር ካሳሇፈቻቸውና በጦርነት
አውዴማ ካዋሇቻቸው፣ በጦርነት እሳት ከማገዯቻቸው ምርጥ ሌጆቿ፣ የዯጃዝማች አበራ፣
የዯጃዝማች ወንዴይራዴ፣ የዯጃዝማች ኃይለ ከበዯ፣ የሌጁና የከንባታ ሌጆች በታሊቅ ወኔና
ቆራጥነት ታሊቅ ጀብደ ሲሠሩ ታይተዋሌ። በዚች የጨረሻዋ ቀን ወሳኝ ጦርነት የአቢቹ
ጦር ጄኔራሌ ወርቁ አባቱን አጥቷሌ። ቀኛዝማች ሼክ ሁሴን አባወርቁ ከሌጃቸው ጋር ጎን
ሇጎን ከጠሊት ጋር ሲዋጉ ከጀርባቸው የተተኮሰችን ጥይት በዯረታቸው ተቀብሇው ሌጃቸውን
በማዲን የጀግና ሞት ሞተዋሌ። አባቱን ያጣው ወርቁ የቆሰለ የትግሌ ጓድቹን ሲዯግፍ፣
ሲራዲና ሲያስተባብር ማየት እጅጉን በጣም ያኮራሌ። አምስቱ ጀኔራልች ሀብቶም፣ ተስፋ
ጽዮን፣ ጋሹ፣ ወርቁ እና አቢቹ በህብረት ጠሊትን ሲያከታሌቡት ማየት እንዯሁም እንዱያ
ምዴር ቀውጢ ሆና አሸናፈውና ተሸናፊው ባሌታወቀበት ሰዓት፣ ፈረሴ አንገቱን በጥይት
ተመቶ ሲወዴቅ እኔን ከኮሪቻው ሊይ አስፈንጥሮ ጥልኝ ራሴን ስቼ በወዯቅኩበት መነሣት
አቅቶኝ ስጣጣር ሁሇት የአቢቹ ፈረሰኛ ጦረኞች ጎን ሇጎን ሽምጥ ጋሌበው መጥተው
ማጅራቴን ጨምዴዯው እየጎተቱ ወስዯው ካስተማማኝ ቦታ እንዯጣለኝ ሳውቅ
ኢትየጵያውያን ጀግኖች ብቻ ሳይሆን በፍቅር የተሞለ መሆኑን አረጋገጥኩ።
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ወርቁ በዛሬው ጦርነት በጣም የሚወዲቸውን አባቱን ቢያጣም የቆሰለና የዯከሙ የጦር
ሜዲ ወንዴሞቹን በመርዲቱ አሌቦዘነም። ሀብቶም ግራ እግሩን ቢመታም በጠፍር ግጥም
አዴርጎ አሥሮ የተረፉ ወታዯሮቹን ያሰባስባሌ። አቢቹ በሁሇት ጥይት ትከሳውን ቢመታም
ቁስለን እንኳ ሇማሠር ሳይሞክር ጥሊሸት በሚመስሇው ጥቁር ፈረሱ ሊይ ሆኖ ወዱህ ወዱያ
እየተዘዋወረ ጦሩን ያሰባስባሌ። ተስፋ ጽዮንና ጋሹ በማይጨው የዛሬው ጦርነት ታሪክ
ሉጽፈው የሚገባ ጀብደ ሲሠሩ ውሇው በአምባ ሆራ የጦርነት አውዴማ ወዴቀዋሌ።
በጨበጣ ውጊያ ከኢትዮጵያ ጀግኖች ፊት ጠሊት መቆም አሌቻሇም። በየጭፍራው
የተሠማራው ጦር ጠሊትን ሲያይ እያጓራና እየፎከረ የጠሊትን እሬሳውን ካሌሆነ ሜዲ ሊይ
አያስቀረውም፤ ከወገን ሠራዊት ጠሊትን አይቶ ወዯኋሊ የሚመሇስ የሇም። በኮረም፣
አምባሊጌ፣ መቀላ፣ ማይጨውና ላልች አውዯ ውጊያዎች እንዯንብ የበዛው ዘማች እንዯ
አንዴ ዘንድ ተምዘግዝጎ ጠሊትን ሲቆሊው ጠሊት አሇቀሇት ሲባሌ፣ ታዱያ ምን ያዯርጋሌ
እነዚያ የተረገሙ የሰማይ አሞሮች ከአየር መርዝና የቦምብ ናዲ ያወርደበታሌ። የወገን
ጦር መስዋዕተነቱን ከፍል የተረፈው ጠሊትን ቀንና ላሉት ሲያሳዴዴ በፈንጂ በታጠረ
ምሽግ ውስጥ ያሇው ጠሊት ብቻ ነፍሱ ይተርፋሌ።
በዛሬው ጦርነት ብዙ ቂም የተያዘበት የአቢቹ ጦር እጅጉን ተጎዴቷሌ። ሁሇት ምርጥ
አዋጊና ተዋጊ ጄኔራልቹን ከማጣቱም በሊይ ሁሇት ሦስተኛው የሠራዊቱ አባሌ በማይጨው
የጦርነት አውዴማ ሇእናት ሀገሩ አጥንቱን ከስክሶ፣ ዯሙን አፍስሶ፣ በጠሊት ሊይ ከፍተኛ
ጉዲት አዴርሷሌ።
ማምሻው ሊይ የሁሇቱን ዯቦሌ አንበሶች ሬሳ ጀግኖቹ ከጦር ሜዲ አምጥተው አንዴ ሰዓት
ባሌሞሊች ዋይታና ሇቅሶ በላሊት የቀብር ሥነሥርዓት ከአንዱት በጣሌያኖች ቦምብ ግማሽ
አካሎ ካረረች ዋርካ ሥር በታሊቅ ክብር ቀበሯቸው። ጎን ሇጎን ከጠሊት ጋር እንዯተዋጉ
ሁለ ጎን ሇጎን እከመጨረሳው ተቀበሩ።
የዯጃዝማች አበራ የሰሇላው ጦር በዛሬው ጦርነት ሦስት ጊዜ የጣሌያኖቹን ምሽግ ሰብሮ
ገብቶ እጁ እያስገባ፣ እንዯገና ሦስት ጊዜ እንዯዚያ ያንን ከባዴ መስዋዕትነት የከፈሇበበትን
ሇቅቆ መውጣት ተገዶሌ። በዚህ ጦርነት ሦስት አራተኛው የሰሊላዎቹ አለ የሚባለት
ቆራጦቹ፣ ጀግኖቹና ዯፋሮቹ ሌጆች ከማይጨው የጦር ሜዲ ከአምባ በሆራ አሌተመሇሱም።
እሰከመጨረሳው ዴረስ ከጠሊት ጋር ጉሮሮ ሇጉሮሮ ተናንቀው በየምሽጉ ጠሊትን እየገዯለ
ወዴቀዋሌ።
ጃንሆይ ከማይጨው ጦር ሜዲ ተመሌሰው አዱስ አበባ ከመግባታቸው በፊት
ከመኳንንቶቻቸው ጋር የመጨረሻውን የጦር ምክክር ሸንጎ ያካሄደትና የመከሩት ፍቼ፣
ሰሊላ ውስጥ ነበር። ኮልኔሌ ቀኑን ሙለ ከአንዱት ጉብታ ሊይ ተቀምጦ ዙሪያ ገባውን ጦር
በአይኑ እየፈሇገ እንዯሆነ ገብቶኝ ወዯተቀመጠባት ጉብታ ሄጄ፣ “ታዱያስ ኮልኔሌ፣ አቢ
የምትመጣ ይመስሌሃሌ?” ብዬ ሊቀረብኩሇት ጥያቄ፣ ከተቀመጠባት ጉብታ ሊይ
እየተንፏቀቀ ወርድ ቆመና አሁንም እየዞረ ዙሪያ ገባውን መጨረሻ የላሇው የሚመስሇውን
የሰሊላን ሜዲ አየት አዴርጎ፣ “ይመስሇኛሌ፣ መምጣትም አሇበት፤ የሱ እገኛ ወታዯሮች
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እኩሇ ቀን ሊይ በትንሽ በትንሹ ቡዴን እየሆኑ ወዯ ጃርሶ መስመር ሲውርደ አይቻሇሁ።
ምናሌበትም እስኪመሽሇት እየጠበቀ ሉሆን ይችሊሌ እንጂ ይመጣሌ። እንዱህማ ከዚህ ሁለ
መከራ በኋሊ በትውሌዴ ሀገሩማ ሳይሰናበተን” ብል ኮልኔሌ ሉናገር የፈሇገውን ሳይጨርሰው
የጃንሆይ መሌእከተኛ መጥቶ ጃንሆይ እንዯጠሩን ስሇነገረን ጊዜ ሳናጠፋ ወዯ ጃንሆይ
ሄዴን። ጃንሆይ ጋር ባሳሇፍናት ጥቂት ቆይታ ጃንሆይ እኛ ሇእሳቸውና ሇምስኪኗ
ኢትዮጵያ
የዋሌነውን
ውሇታ
ምንጊዜም
የማይረሱትና
ከፍሇው
የማይዘሌቁት
ባሇውሇታቸው እንዯሆንን አመስጋግነው ተሰናበቱን።
የአቢቹ ጦር በቆርበቶው ጦርነት ከፍተኛ ጉዲት እንዯዯረሰበት ሁሊችንም ሰምተናሌ።
ጃንሆይ ሳይቀሩ አሻፈረኝ ሌጁን ብቻውን ጥሇን አንሄዴም እስከማሇት ዯርሰው ነበር።
እንዯዚያም ሆኖ ጦሩ ከፍተኛ የሚባሇውን መስዋዕትነት ከፍል ከቆርበቶው እሳት ውስጥ
እንዯወጣና መሪው አቢቹም በሕይወት እንዯተረፈ ሰምተናሌ። ይኼን ጥያቄ ዯጃዝማች
የጠበቀው ጉዲይ ነው መሰሇኝ፣ “መሌክተኛ ሌኬበታሇሁ፣ ከዚህ ብዙ ሳይርቅ ሰፍሮ
ከጀግኖቹ የትግሌ ጓድቹ የከንባታ ሌጆች ጋር እየተሰናበተ ነው” አሇን። ዯጃዝማች አበራ
ሇነአቢቹና ሇከንባታ ሌጆች መሰነባበቻ አንዴ ሰንጋ፣ እንጀራና ጠጅ እንዯሊከ ወሬ
ሰምተናሌ።
በማግሥቱ ሉነጋጋ ሲሌ ግዴም ኮልኔሌ ኮኖቫልቭና አቶ ብረየር አሸሇቡ። እኔና አበራ
በረንዲ ሊይ ቡለኮዎቻችንን ተከናንበን በበርጩማዎች ሊይ ተቀምጠን ስናወጋ፣ አንዱት
የውሀ እንሥራ የተሸከመች ሴት በትንግርት እንሥራዋን እንዯተሸከመች አንዴ ቦታ ሊይ
ቆማ ሇረጅም ጊዜ ፈዛ ወዯምታይበት አቅጣጫ ተመሇከትኩ። ምንም የሚታይ ነገር
የሇም። እኛ ካሇንበት በጣም ብዙ ርቀው የሆኑ ፈረሰኛ የሚመስለ ነገሮች ቆመዋሌ።
ወዱያው ዯጃዝማች ፈረሰኛ ወዯሚመስለት ነገሮች በጦር ሜዲ መነጽሩ አነጣጥሮ ጥቂት
ከተመሇተ በኋሊ ሳቅ እያሇ የጦር ሜዲ መነጽሩን እንዲይበት አቀበሇኝ። እነዚያ ፈረሰኞች
ወርቁ፣ አቢቹና ሀብቶም ነበሩ። “ሇምን ወዯዚህ አይመጡም?” ብዬ አበራን ጠየቅኹት።
አሁንም እንዯመሳቅ ብል፣ “አንበሳዋ ከራሶችም ሆነ ከላልች ጀላዎቻቸው ጋር መገናኘት
የፈሇገች አሌመሰሇኝም፤ እስቲ ላልችንም እንቀስቅሳቸውና እነሱው ወዯመረጡት ቦታ
እንሂዴ” አሇና ወዯ ውስጥ ገባ። እኛ ስንሇባብስ አሽከሮች ፈረሶቻችንን ጭነውሌን ሰሇነበር
ጊዜ ሳናጠፋ እነአቢቹን ወዲየንበት ቦታ በፈረስ ሄዴን። እነ አቢቹ ግን በቦታው
አሌነበሩም።
ብዙም ሳንቆይ ሇጉዞ ተሰናዴቶ የነበረው ከዚያ አስከፊ የቆርበቶ እሌቂት የተረፈው
ፈረሰኛው ጦር ጉዞ ሲጀምር አየነው። እግረኞቹ ወዯኩዩ፣ ወዯ አቦቴና ጃርሶ ከሄደ
ቆይተዋሌ፤ ከነዚህ ፈረሰኞች ሦስቱ የመንገዴ መስመራቸውን ሇውጠው እኛ ወዯቀምንበት
አቅጣጫ በዲሇቻ፣ በግራጫና በጥቁር ፈረሶቻቸው ሊይ ተቀምጠው ሽምጥ ሲጋሌቡ
አየናቸው። ጋሊቢዎቹ ፈረሰኞች ግማሽ ርቀት ሲቀራቸው ፈረሶቻቸውን ገትተው ካቆሙ
በኋሊ፣ ጥቂት ሲነጋገሩ ቆይተው ባሇጥቁሩ ፈረስ ፈረሰኛ ብቻውን ወዯኛ መጋሇብ ጀመረ።
ባሇጥቁሩ ፈረስ ጋሊቢ ወዯኛ እየተቃረበ ሲመጣ ማን እንዯሆነ ሁሇችንም ሇየነው፤ የኛዋ
ትንሿ ጀግና አቢቹ ናት።

16

ሌክ እኛ የቆምንበት ቦታ ሲዯርስ ፈረሱን ቆሌምሞ እያሰቆመ ደብ አሇና ከዯጃዝማች
አበራ እግር ሥር ሇጥ ብል ወዴቆ ሰሊምታውን ሉያቀርበ ሲሌ፣ ዯጃዝማች አፈፍ አዴርጎ
አንሥቶ እንዯታናሽ ወንዴም፣ እንዯጓዯኛ እቅፍ አዴርጎ ሳመው። በእቅፉ አስገብቶ
ጀርባውን ቸብ ቸብ ካዯረገ በኋሊ ወዯኛ ሲሇቀው የዯጃዝማች አበራ ዓይኖች እንባ አርግዘው
ነበር። እናም ዞር ብል በሸማው አበሳቸው። ሁሊችንም እያቀፍን ከሳምነው በኋሊ በርቀት
ወዯሚጠብቁት ወንዴሞቹ የሆነ ምሌክት ከማሳየቱ ሁሇቱ አንበሶች የትግሌ ጓድቹና
ወንዴሞቹ እየጋሇቡ ወዯኛ ገሰገሱ። በዚህች የሰሊላ ሜዲ ሊይ ንጹሕ አየር እየተነፈስን
“አሁን ታዱያ ምን ታስባሇህ? የትምህርት ነገር እንዳት ይታይሃሌ?” ብል ዯጃዝማች
ጠየቀው። አቢቹም ቆፍጠን ብል ሲመሌስ፣ “ጠሊት አገርን እየወረረ የምን ትምህርት ነው?
በመጀመሪያ ኢትጵያ አገራችን ባሇቤት ያሊት መሆኗን ሇጣሌያን ማስተማር አሇብን፤
እኔም የዴርሻዬውን ሇናት አገሬ አሠራሇሁ” አሇ። “ወዳት መሄዴ አስበሃሌ? ብል ኮልኔሌ
ጠየቀው። “እንጃ ጌቶች፣ ምናሌበት ጃርሶ ወዯቆሊው እንወርዴ ይሆናሌ። ከከፋም ወዯ
ግንዯበረት መዝሇቃችን አይቀርም” አሇ። አሁን ግን ትክዝ ብል “እማማን ሳታያቸው
እንዲትወርዴ፣ አዯራ” አሇው ዯጃዝማች ትዕዛዝም ሌመናም በተሊበሰ ቃና።
አሁን አቢቹ እዝን ብል ቆይቶ፣ “ጌቶች፣ ትሌቁ መከራዬም እሱ ነው፤ እንዯምን ብዬ
ዓይኗን አያሇሁ። ሁሇት ሌጆቿን በተንቤን አንደን ቀብሬ ሁሇተኛውን ሇጆቢራ ራት ጥዬ፣
እኔ ብቻ ተርፌ ፊቷ ስቀርብ ምን ትሇኛሇች?” አሇ። “አይዞህ፣ የጀግኖች እናት ነችና
ሁለንም ትችሇዋሇች። ሂዴና እያት። ብዙ ቀን ግን አትሰንብት። እኔም እንዯነገሩ የቀረኝን
ጦር አሰባስቤ ወዯበረሀ መውረዳ አይቀርምና እንገናኛሇን፤ ጥሩ ዋሻ ይዘህ ጠብቀኝ” አሇ
ዯጃዝማች በማብራራት ዓይነት። ቀጠሌ አዴርጎም ከኪሱ አንዱት የተጣጠፈች ወረቀት
አውጥቶ “ሇእማማ ስጣቸው” አሇው። ሇአቢቹ እናት ስሇ ሁሇቱ ሌጆቻቸው አሟሟት የተጻፈ
የማጽናኛ ዯብዲቤ እንዯሆነ ሁሊችንም ገምተናሌ።
አቢ ዯብዲቤውን በሁሇት እጆቹ ጎንበስ ብል ተቀብል ወዯ ኪሱ ከከተው በኋሊ በመጀመሪያ
ከወርቁ እጅ የተተጠቀሇሇውን ነገር ተቀብል ጨርቁን ከጣሇ በኋሊ አንዴ ሽጉጥ ይዞ
ሇዯጃዝማቹ፣ ሇጦር አሇቃው ስጦታ እያቀረበ፣ “ጌቶች፣ ከአንዴ ከገዯሌኩት የጣሌያን
መኮንን እጅ ፈሌቅቄ ያውጣሁት ነው። እነሆ ሇማስታወሻ፣ ሇወዯፊት የነፃነት ትግሊችንና
ታማኝነታችን ይቀበለኝ” ብል አቀርቅሮ ሽጉጡን የያዙትን ሁሇት እጆቹን ሇዯጃዝማች
ዘረጋቸው።
ዯጃዝማች አበራ ሽጉጡን አገሊብጦ ካየ በኋሊ ፣ “አመስግናሇሁ የኔ አንበሳ” ብል አቅፎ
ሳመው። ቀጥል የሚያብረቀርቅ ስሇታም ሰይፍ ይዞ “ኮልኔሌ፣ ይኼ ዯግሞ የወንዴማችን
የተስፋ ጽዮን ሰይፍ ነው፤ እባክዎትን ሇመከራ ጊዜ ማስታውሻ ይሆንዎት ዘንዴ ይቀበለኝ”
ብል እንዯ ኢትዮጵያውያን ወግ ሁለ አንገቱን ሰብሮ ሰይፍ የያዙ እጆቹን ዘረጋ። ኮልኔሌ
እንባ አየተናነቀው ሰይፉን ተቀብል አቢቹን መተንፈስ እኪያቅታት ዴረስ አቀፋት።
ላልች ስጦታዎችን ሲያዯርግ ከቆየ በኋሊ የመጨረሻው ባሇ ተራ እኔ ነበርኩና አሁን አቢቹ
በእጁ ምንም ነገር ሳይዝ መጥቶ ከፊቴ ቆመ። ”ጌቶች፣ ሇእርስዎ ምንም የምሰጠው ነገር
የሇኝም በማሇት ትክዝ ብል፣ በተንቤን ሀ ብል የተዋጋባትን ሰይፉን መዝዞ እንዴቀበሇው
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በሁሇት እጆቹ ይዞ ሇመነኝ። የገዛ ሰይፉን ሇኔ መስጠቱ አግባብ እንዲሌሆነ ሇማስረዲት
ብሞክርም አሻፈረኝ ስሊሇኝ ተቀብሌኩት። አዎ አቢቹ ላሊ አንዴ ሰይፍ አሇው። በጣም
የሚወዯው፣ ወዯ ጦር ሜዲ ሲሄዴ አሻፈረኝ ብል የተከተሇው፣ በመጀመሪያው ቀን ጦርነት
በጀግንነት ሲዋጋ ወዴቆ በዚያች ትንሽ ዋርካ ሥር የቀበረውና ሇትሌቁ ትግሌ ያዯፋፈረው
የወንዴሙ ሰይፍ። የአቢ ሁሇት ሰይፍ መታጠቅ ምሥጢር በዚህች ቅጽበት ተገሇጠች።
አቢቹ በመጨረሻ ከመሰነባበታችን በፊት ይህን ተናገረ።
አባቶቻችን አያቶቻችን ይህችን አገር ዘር፤ ጎሣ እና ሃይማኖት ሳይመርጡ ሉወሩን
የመጡትን ቱረኮች፤ ዴርቡሾች ግብፆች፤ እንግሉዞችና ጣሌያኖችን ተዋግተው
ባያቆዩሌን ኖሮ የዚህች አገር ባሇቤት አንባሌም ነበር፤ አሁንም በሞታችን
እናቆያታሇን፤ እኛ በሕይወት ባንገናኝ ሌጆቻችን አገር ኖሯቸው በሰሊም
የሚፈነዴቁባት እንዯምትሆን አምናሇሁ።
ከዚህች የአቢቹ አጭር የቃሌ ኪዲን ንግግር በኋሊ ተቃቅፈን እንባ በእንባ እየተራጨን
ያዯረግናት ቆይታ የመጨረሻዋ የስንብት ሥነሥርዓት ነበረች።

የዯራሲው ዘገባ ተፈጽሟሌ፤ የነ አቢቹ ታሪክ ግን እንዯቀጠሇ ይታመናሌ።
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