
            መልሲ ንቀለታ ኪዳነ        

 
መመሪጽካ ድዩ ዝንገረሎም ወይስ መላእ ታሪኾም?    
    ዝኸበርካ ሓው ቀለታ ኪዳነ፤ ኣብ ናይ 18 ነሓሰ 2015  ኣብ መስከረም ዳት ነት፣ “ንዝገበረልካ ግበረሉ ወይ 
ንገረሉ”፣ ብዝብል ኣርእስቲ ዝወጸ ጽሑፍካ፣  ሰለስተ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኤርትራውያን ክልተ 
ጀነራላት ሳልሳዮም ሲቪል፣ ማዕረ ጅግንነታዊ ክብሪ ሂብካ ኣቐሚጥካዮም። ምምስጋንካ ኣይምተጸልአን፣ ኣብ 
ህይወቶም ዝምስገን ስራሕ ንምስራሖም ኣይከካራኽረናን እዩ። እቲ ቀንዲ ድርኺትካ ድማ ኣቶ ኣማኒኤል 
ዓንደሚካኤል ውዕለቱ ኣይተፈለጠሉን እዩ ዘስምዕ። ቃል ብቓሉ ጽሑፍካ ከምዚ ይብል። 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። እዛ ጠቒስካያ ዘለኻ 
ዕለት ኵልና ንዝክራ ኢና። በቲ ሽዑ መዓልቲ ዝተፈጸመ ምድሓን ሕይወት ዘየመስግን ኤርትራዊ ኣሎ 
ኣይብልን። ይኹን እምበር፣ ታሪኽ ናይ ሓደ መዓልቲ ተርእዮ ጥራይ ኣይኰነን፤ ምልስ ኢልና መላእ ታሪኾም 
ምስእንግንጽል፣ ኣብ በበይኑ ስፍራ ኢና ነቐምጦም። ካብዚ ብምብጋስ ድማ እየ፣ ንጽሑፍካ መልሲ ክህበሉ 
ዝተደረኽኩ።  

    ኣሕጽር ኣቢለ ኣመት ሕሉፍ ታሪኾም ክተናኽፍ እፈቱ። 1. ጀነራል ጎይትኦም ገብረዝጊ (ወዲ ማከ)፤ 
ብትውልዱን ተግባራቱን ኤርትራዊ፤ ኣብ ምምሕዳር ፈደረሽን ኤርትራ ይኹን ኣብ ስርዓት ኢትዮጵያ፣ ባዓል 
ስልጣን ኣብዝነበረሉ ዘመናት፣ ሕማቕ  ኣሰር ዘይሓደገ፣ ብጽፉፍ ኤርትራዊነቱ ዝዝከር ክቡር ዜጋ እዩ። ስርዓት 
ደርጊ ንህዝቢ ኤርትራ ከጽንት፣ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ፣ ህጻን ምስ ኣረጊት ክሓርዱን  ክርሽኑንን ሻምላኦም 
ምስመዘዙ ነቲ ህዝቡ ዘየድሕነሉ ጓንጓ ሽመቶም ተሰኪሙ ኣካል ናይቲ ባርባራዊ ስርዓት ኰይኑ ክቕጽል 
ሕሊናኡ ክቕበሎ ስለዘይከኣለ፣ ሽመቶምን ደሞዞምን ራሕሪሕሎም፣ ብ 1975 ናብ ደምበ ሰውራ ተሓወሰ። 
ክሳብ ዕለተ ሞቱ  ነቲ ንድሕሪት ዝሓደጎ ህይወት ቍሊሕ ኢሉ ከይጠመተ፣ ኣብ ቅድሚኡ ምስ ዝጸንሖ ኵነት 
ተማሳሲሉ፣ ኤርትራዊ ክብረቱ ተሸሊሙ  ምስ ዓበይቲን ምስ ንኣሽቱን ኣብ ዉዑይን ዝሑልን እናተዋስአ 
ህዝቡ ሓቚፉ ዘዕረባ እዩ።፣  መለለዪኡ ታሪኽ ባዕሉ ዝሰርሐ ፣ ሕፉርን ምዕሩግን ሃገራዊ ዜጋ እዩ ኔሩ።      
2. ኣማን ዓንዶም ኣቡኡ ኣቶ ዓንዶም ኣብ ሱዳን ሃብታም ነጋዳይ ዝነበሩ፣ እሙን ማሓዛ ሃይለስላሴ፤ ኣብ ግዜ 
ኢጣልያዊ ወራር፣ ነቶም ኣርበኛታት ኢትዮጵያ ንዋታዊ ደገፍ ዝገበሩ ውፉይ ኢትዮጵያዊ ኔሮም። ሃይለስላሴ 
ካብ ስደቱ ክምለስ ከሎ ኣማን ምስ ሓዉ ካብ ሱዳን ንሃይለስላሴ ኣሰንዩ ንኢትዮጵያ ኣትዩ። ብስብእነቱን 
ሓያል ኢትዮጵያዊ ስምዒቱን መዳርግቲ ዘይነበሮ ብምዃኑ፣ ሃይለስላሴ ምስወረደ ሃገር ክመርሓሎም ሓርየሞ። 



ከም ርእሰ ብሄር ዝጸንሓለን ውሑዳት ሳምንታት፤ ጽፉፍ ኣማራርሓ ዘርኣየ፣ ብኡ ኣቢሉ ውን ንጕዳይ ኤርትራ 
ንረብሓ ኢትዮጵያ ዘገልግል ውሑስ ፍታሕ ከምጽእ ዝዓለመ፣ ህዝቢ ኤርትራ ሓብሒቡ ሰላም ከንግስ 
ዝዓጠቐ፤ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ምንባሩ ንዝክር። 3. ኣቶ ኣማኒኤል ዓንደሚካኤል፣ ኣብ ስርዓት ሃይለስላሴን 
ስርዓት መንግስቱን እሙን ባዓል ስልጣን ምዃኑ ኣብ ዝተፋላለየ ኣጋጣሚታት ዘመስከረ፤ ረብሓታት መንግስቲ 
ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ህይወት ጀጋኑ ተጋደልቲ ኤርትራ ክቐዝፍ ዝተማጣጠረ፤ ነቲ ፍንፉን መራሒ ኢትዮጵያ 
ዝነበረ መንግስቱ ሃይለማርያም ከወድስን ክቕድስን ካብ ኣፉ ዘየውጽኦ ቃላት  ዘይነበሮ፤ ኣማስያኡ ምስ 
ጐይቶቱ መራሕቲ ኢትዮጵያ ብውርደት ዝዛዘሞ እዮ። ወዮም ሞያን ቍምነገርን ደቂ ሰባት ዘይፈልጡ 
መራሕቱ፣ ተጠቒሞምሉ ምስ ኣብቅዑ፣ “ኣፍቀላጤን  ቡሽቲን” ሸሊሞሞ ክነሶም፤ ኣብ ኣመሪካ መጺኡ 
ብጡረታ ተጠቢሩ፣ ሕማቕ ከይመለሰሎም ዘዕረቦ እዩ። እቲ ኣውራ ከይተጠቕሰ ክሕለፍ ዘይብሉ ታሪኹ 
ድማ፣ ጀጋኑ ተጋደልቲ ወልደዳዊት ተመስገንን ስዩም ዑቝባሚካኤልን፤ ኣብ ስርሒት ጀብሃ ተዋፊሮም ኣብ 
ኣስመራ ተታሒዞም፣ ኢትዮጵያዊ ፈራዳይ ን 10 ዓመት ይተኣሰሩ ክብል ከሎ፤ ኣማኒኤል ዓንደሚካኤል ግን 
ኣኽባር ሕጊ ኰይኑ ክቕተሉ ኣለዎም ኢሉ ይግባይ ዝበለ እዩ። እዚ  መርትዖ’ዚ ካብ ልሳን ጅግና ስዉእ 
ተጋዳላይ ስዩም ዑቝባሚካል ዝተረኽበ እዩ። እዚ ኣቐሚጥካዶ ሕያዋይን ጅግናን ይባሃል? ሓውና ቀለታ 
ኪዳነ፣ ሓደ ሓደ ግዜ ዳኣ ሃንደበታዊ ተኣምር ካብ ዘይተጸበኻዮ ሰብሲ ይርከብ እንድዩ። ንኣብነት መንግስቱ 
ሃይለማርያም እኳ ነቲ ኣብ ሰምበል ኣብ ስርሒት ኰማንዶ ዝተሰውአ ብጻይ፣ “እዚ ኣብ ዕላማኡ ዝሞተ ጅግና 
እዩ፣ ብስነስርዓት ቅበርዎ” ኢሉ ንወተሃደራቱ ዝኣዘዘ።  

     ስርዓት ሃይለስላሴን ስርዓት መንግስቱን ቀንዲ መዕነዊኦም ምኽንያት ጕዳይ ኤርትራ ሰላማዊ መዕረፊ 
ክረኽቡሉ ብዘይምኽኣሎም እዩ ኔሩ። ካብ ግዜ ፈደረሽን ክሳብ ነጻነት ዝነበሩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ፣ 
መብዝሕትኦም ብባርባራዊ ብድዐ ተሰጕዶም፣ ኩሉ ኤርትራዊ ፍጡር ክሓርዱን ክቘርጹን  ከለዉ፤ ገለ ድማ 
ኵናት ኣብ ዘብጽሓና የብሉን፣ ነቲ ህዝቢ እናጠበርና ካብ ሰውራኡ ንነጽሎ ዝብል ሜላ ይመርጹ ኔሮም። ናይ 
ኵሎም ሕልሚ ግን፣ ኢትዮጵያ ወናኒት ክልተ ወደብ ኰይና ክትነብር እዩ ኔሩ። ንኣብነት ዝኣክል ከም ባዓል 
ጀነራል መርእድ ንጉሰ፣ ሻለቃ ዳዊት ወልደጊዮርጊስ፤  ህዝቢ ኤርትራ እንዳጨፍጨፍካ ሰላምን ኢትዮጵያዊ 
ስምዒትን ክነግስ ከምዘይክእል ሓያል እምነት ኔርዎም። በዚ እምነቶም እዚ’ውን ናይ ኣሽሓት ኤርትራውያን 
ህይወት ካብ ሞት ዘድሓኑ ብሰናይ ተግባራቶም ዝዝከሩ ውሕሉላት ኢትዮጵያውያን ዜጋታት እዮም ኔሮም ።     

   … “ እቲ ኣብ መወዳእታኡ ብኤረትራውነቱ ኣብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ ብጅግንነት ዝተሰውኤ ጀነራል ኣማን 
ዓንዶም…” እዚ ካብ ጽሑፍካ ዝተቘንጠረ ክኸውን ከሎ፣ ኣማን ዓንዶም እንተዀይኑ ግን ካብ ኤርትራውያን 
ወለዲ ዝተወለደ፣ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓርበኛነቱን ኢትዮጵያዊ ጅግንነቱን ልዑል እምነት ዘሕደረሉ፣ 
ንረብሓ ኢትዮጵያ እታ እንኮ ህይወቱ ክኸፍል ቅሩብነቱ ኣብዘተፋላለየ መዳያት ዘራጋገጸ (ንኣብነት ሰራዊት 
ኢትዮጵያ መሪሑ ኣብ ሶማልያ ዝገበሮ ኵናት)፣ ክኢላ መራሒ፣ ውሕሉል ኣታሓሕዛ ህዝቢን ሃገርን ዝፈልጥ 
ኢትዮጵያዊ ጅግና ኔሩ። ንጕዳይ ኤርትራ’ውን፣ ኢትዮጵያ ክትረብሕ ህዝቢ ኤርትራ ከየባህረርካ  እኳድኣ 
እናቃባጠርካ ምሓዝ ዝብል ጽኑዕ እምንቶ ዝነበሮ፣ ከም ኢትዮጵያዊ ጅግና ዝተሰውአ ድኣምበር ከም 
ኣባሃህላኻ ብኤርትራዊነቱ ዝተሰውአ ጅግና ኣይኰነን።  ሓደ ኤርትራዊ መበቈልን ኢትዮጵያዊ መርገጽን ዘለዎ 
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ሓልዮትን ውሕሉል ኣታሓሕዛን ምስ ዘርኢ ኢትዮጵያውነቱ ኣይቅየርን እዩ። ታሪኽ 
ኣማን’ውን ነዚ እዩ ዝመስል። እዚ ክብል ከለኹ’ውን ነቲ ኣብ 1974 በቲ ዝነበሮ ኢትዮጵያዊ ስልጣን 
ተጠቒሙ፤ ነቲ ኹሉ ኣብ ወኪ ዛግር ዝወዓለ ህዝቢ ኣስመራ ካብ ጥፍኣት ምድሓኑ፣ ዝፈጸሞ ቅዱስ ተግባር 
ንሓንቲ ካልኢት እኳ ሞያኡ ዘንጊዐሉ ኣይፈልጥን። ስለዚ ሓውና ቀለታ ኪዳነ፣ ንተበግሶኻን ሓበረታኻን 
እናኣመስገንኩ፣ እዞም ዝጠቐስካዮም ሰባት ግን፤ ኪኖ እታ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ተመኵሮ ተራጻሚ ጕዕዞ 
ስለዝነበሮም፣ ኣብሰሰፈሮም ድኣ ነቐምጦም። 

                                                  ብመስፍን ባህልቢ 

    



                              

 


