
ንዝገበረልካ ግበረሉ ወይ ንገረሉ 

 

ናብ ኣዳለውቲ መደብ  ታሪኽ  ጀጋኑ ስዉኣትን ህሉዋትን  ኤርትራውያን  ተጋደልቲ 

 ረድዮ ድምጺ ኤርትራ ሃሊፋክስ  ካናዳ ( ናዝ የማነ) 

 መስከረም ነት  (ኣለም ጎይትኦም)  

 ኣቐዲመ  ሰላምታይ  እናቕረብኩ  ነቲ እተካይዱዎ ዘሎኹም ተዘክሮታት ጅግንነት ኤርትራውያን 

ኣብ ስርሒታት ከተማ  ( ፈዳኢን)  ምስጋናይ ወሰን የብሉን። እዚ ድሕሪ ናጽነት ሃገርና ብደረጃ 

መንግስትን ሜድያታቱን ብኽብሪ ክዕመም  ዝግብኦ ዝነበረ  ስራሕ  ኣባኹም ወዲቑ ናይቶም  

ምእንቲ ናጽነት ሃገሮምን ህዝቦምን ንምምጻእ ጅግንነት ዝፈጸሙ ኮነ ሂወቶም ኮነ ኣካላቶም ዝወፈዩ   

ናይ ጀብሃ ይኹን ሻዕብያ ተጋደልቲ ንዅሎም ክፉት ብዝዀነ መድረኽ  ክግለጽ ምጽዋዕኩም ዝንኣድ 

ስራሕ ኢዩ። እቶም ሎሚ ብሂወቶም ዘለዉ  ውሑዳት ሰባት ታሪኽ  ናይቶም ብጅግንነት ዝተሰውኡ 

ኮነ ዝሰንከሉ  ከምኡ’ውን ብድሓን ዝወጹ  ጀጋኑ ብጾቶም እቲ ዝፈልጡዎ ነዚ ሎሚ ዘሎ መንእሰይ  

ብመንገድኹም ክሕብሩዎን ክነግሩዎን ክምህሩዎን ምኽእሎም  ከኣ ኣዝዩ ዝንኣድን ዝምስገንን ስራሕ 

ኢዩ።  

ካብቶም ብሂወት ዘለዉ ሓደ ጅግና ተጋዳላይ ሕድራይ ፍስሃ ዝገልጾ ዘሎ ዝሓለፈ ታሪኽን ጅግንነትን 

ኤርትራውያን ከኣ ብጣዕሚ  ዘዅርዕ  ኮይኑ   ኣብቲ ብወገን መንግስቲ ዝነበሩ ሰበስልጣናት ህዝቢ 

ንምድሓን ዝገብሩዎ ዝነበሩ ሓገዝን ምትሕብባርን ናይ ገለ ገለ ዓበይቲ ሰበስልጣን ኣስማት ክጽዋዕ 

ሰሚዔ። እንተዀነ ናይ ሓደ ኣብ ታሪኽ  ኤርትራ ህዝብና ንምድሓን ሕሉፍ ዝዀነ ዓቢ ሞያን 

ታሪኽን ዝፈጸሙ  ሕያዋይን ጅግናን ብዓል ስልጣን ዝነበሩ  ሰብ ስም  ክጥቀስ  ስለዘይሰማዕኩ ግን  

ኣነ’ውን ብወገነይ እዚ ዓቢ ታሪኻዊ ጅግነቶምን ሓልዮቶምን ኣብ ታሪኽ ከይተጠቕሰ ተረሲዑ 

ከይተርፍሲ ንእሽቶይ  ክምልእ።    

                                             

ኣቶ ኣማኒኤል ዓንደሚካኤል ይበሃሉ: ኣቐዲሞም ናይ ኤርትራ  ብድሕሪኡ  እውን ናይ ምሉእ 

ኢትዮጵያ ዓቃቤ ሕግ ብምዃን ዘገልገሉ  ናይ ሕጊ ምሁር ዝዀኑ  ሃገራዊ ኤረትራዊ ኢዮም።  

ድሕሪ  ምውዳቕ ንጉስ ሃይለስላሰ ብጊዜ ምምሕዳር ደርጊ ኣብ እዋን መሪሕነት ጀነራል ኣማን 

ዓንዶም ከኣ ናይ ኤርትራ ጠቕላሊ ኣመሓዳሪ ኰይኖም ንኤረትራ ዝመጹ ኢዮም።   



ብ 1974 ኣብቲ ጊዜ  ምምሕዳሮም ህዝቢ ከተማ ኣስመራ ንቕንቕ ኢሉ ንወከ ዛግር ብምኻድ ምስ 

ተጋደልቲ ደቁ ከም ዝተራኸበ ምስ ፈለጠ ፡   እቲ  ኣብቲ እዋንቲ ኣዛዚ ናይ ካልኣይ ክፍለ ጦር 

ዝነበረ  ኢትዮጵያዊ   ጀነራል   ሽዑ ንህዝቢ  ኣስመራ ንገዝኡ ክምለስ  ከሎ ኣብ ብሎኮታት ጸኒሑ 

ብምርሽራሽ  ሕነ ናይቶም ኣብ ባርካን ሳሕልን ዝጠፍኡ ዝነበሩ ወትሃደራቱ ክፈዲ ጽቡቕ ዕድል 

ዝረኸበ ኰይኑ ተሰምዖ።   ሰምበት መዓልቲ ኢያ ነራ።  እቲ ጀነራል ናብ መደቀሲኦም ከይዱ ንኣቶ 

ኣማኒኤል ህዝቢ ኣስመራ ከም ዝሸፈተ ፈሊጥካዶ? ህዝቢ ኣስመራ ምስቶም ሸፋቱ ደቁ ንኽራኸብ 

ንበረኻ ከይዱ ኣሎ። ምሸት ከኣ ንገዝኡ ክምለስ ኢዩ። ምስኡ ተሓዊሶም ሸፋቱ ንኸተማ ክኣትዉ 

ስለዝኽእሉ ከኣ ንሕና ዝመስለና ስጉምቲ ክንወስድ ኢና። እዚ ዝነግረካ ዘሎኹ ሓበሬታ ከም 

ዝነገርኩኻ  ግን ፈርመለይ ክብል ጽሑፍ ኣቕረበሎም።  

ኣቶ ኣማኒኤል  ንጀነራል ጎይትኦም ኣብቲ ሽዑ ጊዜ ናይ ፖሊስ ኣዛዚ ዝነበሩ ድሕሪ ምጽውዖም ነቲ 

ዝበሎም እቲ ዝበልካኒ ሕጂ ድገሞ በሉዎ። ንሱ እውን ደገሞ።  ጀነራል ጎይትኦም ብወገኖም ንከተማ 

ኣስመራ ንምቍጽጻር  ዝኣክል ናይ ፖለስ ሓይሊ ከም ዘለዎም ካብኡ ንላዕሊ ሓለዋ እንተድልዩ ከኣ 

ንኮሎኔል ሃብተማርያም (በላዕ  ጣዕዋ) ወትሃደራት ኮማንዶ ከዳሉ ክሕብሩዎ ምዃኖም ብምግላጽ  

ንኸተማ ኣስመራ ሓደ ሽፍታ (ተጋዳላይ) ክኣቱ ከም ዘይክእል ማለት እኹላት ወትሃደራት  ፖሊስን 

ኮማንዶስን ከም ዘለዉዎም  ኣረጋገጹሉ።  እቲ ናይ ካልኣይ ክፍለጦር ኣዛዚ ኢትዮጵያዊ  ጀነራል 

ግን  ንስኹም ሸፋቱ ፡ ደቅኹም ሸፋቱ  ድሓን ሎሚ ምሸት ክንርኣኤ ኢና ኢሉ ማዕጾ ገም ኣቢሉ 

ብምዕጻው  እናፈከረ  ወጸ።  

ናይ ከተማ ኣስመራ ህዝቢ ህልቀት ዘፍርሖምን ዘሰከፎምን ኣቶ ኣማኒኤል ዓንደሚካኤል ናይ ኤርትራ 

ኣመሓዳሪ ዝነበሩ ከኣ ‘’ሎሚ ባዕልኻ ብገለ እንተዘይረዳእካዮ ህዝብና ክጠፍእዩ’’ ብማለት እቲ ናይ 

ጦር ኣዛዚ ዝፈከሮ ፈኸራን ምናልባት ሽዑ ምሸት ካብቲ ዝወዓሎ ክምለስ ከሎ ንህዝቢ ከተማ 

ኣስመራ ከየጥፍኦን ዘለዎም ስግኣት  ብዝርዝር ብምግላጽ  ኣውያቶምን ስግኣቶምን ኣብቲ  ሽዑ እዋን 

ናይ ደርጊ ላዕለዋይ ኣዛዚ ንዝነበረ ኤርትራዊ  ጀነራል ኣማን ዓንዶም ንኣዲስ ኣበባ  ኣተሓለለፉ።   

እቲ ኣብ መወዳእታኡ ብኤረትራውነቱ ኣብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ ብጅግንነት ዝተሰውኤ ጀነራል ኣማን 

ዓንዶም ከኣ ክብደት ናይቲ ጕዳይ ብምርዳእ ብስልኪ ዝተሓላለፍ ትእዛዝ  ከምቲ ብኣካል ትገብሮ  

ክኸውን ከም ዘይክእል ብምእማን  ንኹሉ ስራሑ  ጠንጢኑ   ሽዑ ንሽዑ ካብ ኣዲስ ኣበባ  ነስመራ 

ጠበቕ ኢሉ ብምምጻእን  ነቲ ናይ ካልኣይ ክፍለ ጦር  ኣዛዚ ብምጽዋዕን  ‘’ናይ ከተማ ህዝቢ 

ምሕላውን ምቝጽጻርን ናይ ፖለስ እምበር ናይ ጦር ሰራዊት ስራሕ ኣይኰነን። ስለዚ ነቲ ናይ ጸጥታ 

ጕዳይ ፖለስ ባዕላቶም ስለዘለዉዎ  ሓደ ወትሃደር  ጦር ኣብ ስራሖም ከይኣቱ’’  ብማለት ህዝቢ 

ኣስመራ  ወከ ዛግር ውዒሉ  ነንገዝኡ ክሳብ ዝምለስ ክሳብ ምሸት እዋን ዝሓልፍ ተጸብዩን ሓንቲ 

ደም ከይነጠበት ወይ ሓደ ሰብ ከይትኣስረ ድሕነት ህዝቢ ከተማ ኣስመራ ኣረጋጊጹን ንኣዲስ ኣባባ  

ተመልሰ።  

እዚ ድሕነት ህዝብና  ከኣ በቲ ኣቶ ኣሚኒኤል ዓንደሚካኤል ንጀነራል ኣማን ዓንዶም ዘእወዩዎን  

እቶም ካልኦት ኤርትራውያን ሰበስልጣን ፖሊስ ዝተሓባበሩዎን  ጅግንነታዊ  ስራሕ ኢዩ ተፈጺሙ።  

እቶም ጀጋኑ ኣቦታት ኵሎም ሓሊፎም ኢዮም። ታሪኾምን እቲ  ንድሕነት ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸሙዎ 

ጅግንነትን ግን ንዘለዓለም ምእንቲ ከይርሳዕ  ኣነ’ውን ቅድሚ ምሕላፈይ ክሕብሮ ከሎኹ ኣብቲ ሽዑ 



እዋን ምሉእ ህዝቢ ኣስመራ ዝፈለጦን ምስጋናኡ ዘቕረበሉን ጕዳይ ኢዮ’ሞ  ኤርትራ ክሳብ ክንደይ 

ንህዝቦም ዝሓልዩ ጀጋኑን ተብዓትን  ኣቦታት መራሕቲ ከም ዝነበሩዋ  ብዓቕመይ  ንምሕባር ኢዩ።  

ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ነቶም በጃ ሃገሮም ዝሓለፉ  

ቀለታ ኪዳነ 

 


