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ነ ቲ ናብ ፈደረሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘብጽሐ ናይ 1940’ታት ታሪኽ 
ኤርትራ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ከም ዝኸውን ዝገ በሮ ሃደ ዓቢ ምኽንያት ኣሎ።  
እዚ ድማ፡  ውሳኔ ባይቶ ሕቡራት ሃ ገ ራት ንፈደረሽን ፡  ማለት`ውን ውሳነ  

390/V ናይ 1950፡  ወጻኢ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝተኻየ ደን ንድሌት 
ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባረቐን ፓለቲካዊ ቃልሲ፡  ብመሰረት ኣህጉራዊ ረብሓታትን 
ስትራተጂ ሓያላት ሃ ገ ራትን ስለ ዝተወስደ ኢዩ።  ክልቲኡ እዚ መስርሓት 
እዚ፡  ነ ንሓድሕዱ ዝገ ራጮን ዘይራኸብን መስመራት ስለ ዝኽተል፡  ብሓቂ ክልተ 
ማዕረ ማዕረ ዝኸደ ናይ ታሪኽ ጉዕዞ ፡  ማለት ነ ቲ ናይ ህዝብና ቃልሲ ብሓደ 
ወገ ን ፡  ነ ቲ ኣህጉራዊ ጉዕዞ ፡  ማለት ነ ቲ ናይ ህዝብና ቃልሲ ብሓደ ወገ ን ፡  
ነ ቲ ኣህጉራዊ መስርሕ ከኣ በቲ ኻልእ ጠሚርና ክንገ ልጽ ፈቲንና ኣለና። 
 

አብዚ ሃቐነ ’ዚ ድማ ጸገ ም ኣጓኒፉና።  ካብ’ዚ ዝተጠቕሰ ክልተ መስርሓት፡  
እቲ ብፈደረሽን ዝተደምደመ ኣህጉራዊ ኣጠማምታን፡  ውሽታዊ ስምምዓትን 
ውዲታትን፡  ብሰነ ዳት፡  ጸብጻብ ኮሚስዩናት ኣርባዕተ ሓያላትን ሕቡራት 
መንግስታትን፡  ብጽሑፋት  
ናይ ከም ጂ.ኬ.ኤን. ትረቫስኪስ ዝመሰሉ ናይቲ ጊዜ ደረስትን ሰበ ስልጣን 
ብሪጣንያን ብግቡእ ዝተሰነ ደን ዝተተንትነ ን ኢዩ።  እቲ ብጎ ድኑ ዝኸይድ 
ዝነ በረ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ፓለቲካዊ ሰልፍታቱን ግን እዚ ብልጫ’ዚ 
የ ብሉን።  እዚ ድማ፡  ብዘይካ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ዝርከብ ናይ’ቲ ጊዜ 
ጋዜጣታትን ሓደ ሓደ ሰነ ዳትን ፡  እቲ ከም ናይ ሸኽ ኢብራሂም ሱልጣንን ኣቶ 
ወልደኣብ ወልደማርያምን ዝመሰለ ቃለ መጠይቓትን ዝተነ ጻጸለ ወረቓቕትን 
ዝኽርታትን፡  ሰነ ዳት ናይ`ተን ፓለቲካዊ ሰልፍታት ስለ ዝተጣፍኣ ኢዩ።  በዚ 
ምኽንያት’ዚ፡  ነ ቲ ናይ ህዝቢ ኣተሓሳስባ፡  ድሌትን ንጥፈታትን ብደቂቕ 



ንምርካብ፡  ናብተን ናይ’ቲ ጊዜ ጋዜጣታት ወይ ድማ ናብ ዝኽሪ ናይ ዘርከቡ 
ውሑዳት ሰባት ክንምርኰስ ግድን ኮይኑና።   
 

ከምዚ ሰለ ስኾነ ፡  እዚ ቐሪቡ ዘሎ ሰፊሕ ጽሑፍ ከም መበገ ሲ ናይ ዝያዳን 
ዝዓመቘን ናይ ታሪኽ ምርምር እምበር ከም ፍጹምን ንሕቶን ነ ቐፌታን 
ዘይቃላዕን ናይ መወዳእታ ቃል ክውሰድ ኣይግባእን።  ዛ ጊት፡  ታሪኽ ህዝቢ 
ኤርትራ ብወጻእተኛታ ወይ ወጻእተኛታት ኣብ ዝበሉዎ ብዝተመርኰሱ መጽናዕቲ 
ኢዩ ክጸሓፈልና ጸኒሑ።  ሎሚ ኢና ነ ቲ ወጻእተኛታት ዝጸሓፍዎን ዝሰነ ድዎን 
ምስ’ቲ ኤርትራውያን ዝበሉዎን ዝፈጸሙዎን ኣ ነ ጻጺርና ናብ ሓቀኛ ታሪኽ ገ ጽና 
ክንከይድ ንህቅን ዘለና።  ከምዚ ስለ ዝኾነ ፡  ኣብ`ዚ ጽሑፍ’ዚ ገ ለ 
ሃጓፋት፡  ገ ለ ዘጠራጥር ነ ጥብታት ወይ ፍጻሜታት፡  ብሓደ ትርጉም ወይ መዳይ 
ጥራይ ክድምደም ዘጸግም ናይ ታሪኽ ጭብጥታት ክህሉ ግድን ኢዩ።  
ብዝተኻእለ፡  ነ ዚ ከከም ኣድላይነ ቱ ኣመልኪትናሉ ወይ ኣስሚርናሉ ኣለና።  
 

ታሪኽ፡  ጸብጻብ ናይ ዝሓለፈ ጥራይ ኣይኮነ ን።  ትርጉም ናይ ዝሓለፈ እውን 
ኢዩ።  ትርጉም ናይ ዝሓለፈ ሰለ ዝኾነ  ድማ፡  ብኣተሓሳስባን ፍልስፍናን 
ናይ’ቲ ዝትርጉሞን ዝጽሕፎን ዘሎ ሰብ ወይ ወለዶ ክጽሎን ክውሰንን ግድን 
ኢዩ።  ናትና ወለዶ፡  ዝበዝሕ ጊዜኡ ኣብ ቃልሲ ኣሕሊፉ ናጽነ ት ኤርትራ 
ዝጨበጠ ኢዩ።  እዚ ወለዶ’ዚ ከም ታሪኽ ኤርትራ ዝፈልጦን ንመጻኢ ትውልዲ 
ከመሓላልፎ ዝደሊን እምበኣር፡  ነ ቲ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ፈኸም እናበለ፡  ናይ 
ካልኦት ዕብለላ እናፈንጠሰ፡  ዕ ንቅፋታትን መሰናኽላትን እናሰገ ረን እናጠሓሰን 
ንዘመናት ድሕሪ ምስላይ፡  ኣብ መወዳእታ ሓዪሉን ዓብሊሉን ናብ ናጽነ ት 
ዝበጽሓ መስመር ካብ ታሪኽና ኢዩ።   
 

ከምዚ ስለ ዝተባህለ፡  እቲ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ በብጊዜኡ፡  ብፍላይ ናይ 
ካብ 1940’ታት ክሳብ ናጽነ ት ሃ ገ ርና ዝተራእየ ፡  ግን ከኣ ናብ ናጽነ ት 
ኤርትራ ዘ የ ብጽሐ መስመር ወይ መዳይ ታሪኽና፡  ዘይቅቡል ወይ ፍጹም ዝድርበ 
ኢዩ ማለት ኣይኮነ ን።  ኣብ 1940’ታት፡  ናይ ናጽነ ት ድሌትን ቃልስን 
ጥራይ ኣይኮነ ን ተራእዩን ሓሊፉን።  ሕብረት ምስ ኤትዮጵያ ዝደሊ ዘይነ ዓቕ 
ክፋል ሕብረተ-ሰብና ነ ይሩ ኢዩ። ኤርትራ ንኽትምቀል፡  ፍርቃ ንሱዳን ፍርቃ 
ድማ ንኢትዮጵያ ንኽትወሃብ፡  ዝደገ ፈ ካልእ ክፍላ’ውን ነ ይሩ።  ሕብረት ምስ 
ኢትዮጵያ ግን ብውዕል፡  መሰላት ኤርትራውያን እናተሓለወ ንክኸውን፡  ቃልሲ 
ተኻዪዱ።  ጥልያን ብመጉዚትነ ት ዳግም ንኽምለስ ዝደለዩ`ውን ኣይተሳእኑን 
.ወዘተ። 
 

እዚ ኹሉ፡  ታሪኽናን ቅርስናን ኢዩ።  እቲ ናይ ናጽነ ት ቃልሲ ስለ 
ዝተዓወ’ሞ ንዕኡ ድማ ንመጻኢ ትውልዲ ከነ ውርስ ሰለ ዝደለና ጥራይ፡  ነ ቲ 
ዘይተዓወተ መዳይ ታሪኽና ክንድምስስ ጌጋ ኢዩ፡  ዝከኣል`ውን እይኮነ ን።  



ምንጪ መንነ ት ሓደ ህዝቢ ታሪኹ ኢዩ።  ታሪኽ ድማ እኩብ ናይ ዝተፈላለየ  
ተመክሮታት ስለ ዝኾነ ፡  ኣንፈታቱን ትሕዝቶኡን ዝተሓላለኸ ኢዩ።  ዳህሲስካን 
ተመራሚርካን ክትርድኦ ዘይትኽእል ብዙሕ ደብዛዝ ኩርንዓት እውን ኣለዎ።  
ይትረፍዶ ኣብቲ ናይ ሕብረትን ምቕልን ደንበታ፡  ኣብ’ቲ ናይ ናጽነ ት’ውን 
እንተኾነ ፡  ብዙሕ ”ኣይመድለየ ን” ዝበሃለሉ ናይ ሕርኽራኽ መሽጎ ራጉራት 
ይርከብ ኤዩ። 
 

ታሪኽ እምበኣር ጽቡቕን ሕማቕን ተባሂሉ ብንጹር ሕንጻጻት ክፍለ ዝከኣል 
ኣይኮነ ን።  ወይ ድማ፡  ነ ቲ ጸጽቡቑ ዓቂብካ ነ ቲ ዝተረፈ ክትሓብኣሉ 
እትኽእል ዓውዲ ኣይኮነ ን።  ድምር ናይ ኩል ነ ገ ራት ስለ ዝኾነ ፡  ሓደ ናይ 
ታሪኽ ተመራማሪ ነ ቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝቐረበ ጭብጥታት፡  ወገ ን ከይፈለየ ን 
ብስምዒት ጥራይ ከይተመርሐን፡  ከከም ኣመጻጽኣኡ ክርእዮ ግቡእ ኢዩ።  እዚ 
ናትና ወለዶ ናጽነ ት ስለ ዘምጽአ ነ ቲ ዝሓለፈ ወለዶታት ክዂንን ወይ ክፈርድ 
እንተ ኾይኑ፡  በደል ክፍጽም ኢዩ።  ታሪኽ ናይ 1940’ታት ንኣብነ ት፡  
ምስቲ ጊዜ ተዛሚዱ ኢዩ ክርኣ ዘለዎ።  ደረጃ ፓለቲካዊ ንቕሓት ህዝብና 
ኣበየ ናይ ነ ይሩ?  ተወዲብካ ናይ ምስራሕ ዓቕምን ተመኲሮን ነ ይሩዎዶ?  
ሃንደበት፡  ኣብ ዓይንን ውዲትን ኣህጉራዊ ሓይልታት ምእታው ብኸመይ ጸልዩዎ? 
እዚ ኹሉን ካልእን ኣብ ግምት ምስ ዝኣቱ፡  ካብቲ ዝገ በሮ ንላዕሊ ንኽገ ብር 
ምጽባዩ፡  ወይ ዘይገ በረ ኢልካ ምዂናኑ ርትዓዊ ኣይከውንን። 
 

እዚ ግን ፡  ታሪኽ ወይ መጻኢ ትውልዲ ንዝበደሉን ምእንቲ ውልቃዊ ወይ ጉጅላዊ 
ጥቕሚ፡  ረብሓ ህዝብን ሃ ገ ርን ንዝሃሰዩን ክጸባጸቦም የ ብሉን ማለት 
ኣይኮነ ን።  ኣብ መንጎ ’ቲ ብፍላጥ ዝጽይቕን ስኣን ፍልጠትን ንቕሓትን 
ዘጉድልን ግን ናይ ኣገ ማግማ ፍልልይ ምግባር የ ድሊ።  ንታሪኽ 1940’ታት 
ብዓይኒ ምርዳእን ምድንጋጽን ክንርእዮ እንተኾይንና፡  ዘመናዊ ፓለቲካ ኤርትራ 
ሽዑ ስለ ዝፈለመ’ም፡  ሕጽረት ናይ ተመዂሮ ስለ ዝነ በረ ኢዩ።  ካብኡ 
ዝቐጸለን ሕጂ’ውን ዝቕጽል ዘሎን ወለዶታት፡  ነ ዚ ናይ ምርዳእ፡  ምድንጋጽ 
ወይ ናይ ምንሓፍ ሓለፋ`ዚ ክረክብ ኣይግባእን።  ምኽንያቱ ድማ፡  ነ ብሰ 
ወከፍ ወለዶ ካብ ተምኲሮ ናይ ዝሓለፋ ናይ ምምሃር ሓላፍነ ት ስለ ዘለዎ 
ኢዩ። 
 

እዚ ቐሪቡ ዘሎ ጽሑፍ ብመንጽር እዚ ሕቶታትን ክዉንነ ትን ዕቃበታትን ክንበብ 
ይግባእ።  ኣብ`ዚ መጽሓፍ`ዚ፡  ተግባራትን ኣተሓሳስባን ናይ ብዙሓት ናይ`ቲ 
ጊዜ ሰባት ብሰፊሕ፡  ገ ሊኡ ብኣወንታ ገ ሊኡ ድማ ብኣሉታ፡  ተተንቲኑ ኣሎ።  
እዚ ተግባራትን ኣተሓሳስባን`ዚ፡  ናይ 1940’ታት ኢዩ።  ገ ለ 
ካብ`ዚኣቶም፡  ኣብ ዳሕረዋይ ታሪኽ ኤርትራ ካልእ ኣተሓሳስባን ካልእ 
መርገ ጺን ሒዞም ይርከቡ ኤዮም። ንኣብነ ት፡  ተጣባቒ ናጽነ ት ዝነ በረ ናብ 
ኢትዮጵያ ዝጽጋዕ ፡  ሕብረት ዘ ነ በረ ጸኒሑ ዝጠዓሰ፡  ናይ ኢትዮጵያ ሽፍታ 



ዝነ በረ ከይተረፈ ኣንጻር ዝኸይድ መሊኡ ኢዩ።  እዚ ግን ፡  ኣብ ዳሕረዋይ 
መድርኻት እምበር ኣብ መድርኽ 1940’ታት ዝግለጽ ኣይኮነ ን። ሓደ ሰብ፡  
ኣብ 1940’ታት ከምዚ ነ ይሩ ስለ ዝተባህለ፡  ነ ቲ ዝደሓረ ታሪኹ ክንክየ ሉ 
ወይ ከንጸባርቐሉ ኣይክእልን ኢዩ።  እቲ ናይ ሽዑ ታሪኹ እንተ ኾነ ’ውን፡  
ካብቲ ልክዑ ዝሓልፍ ወይ ካብቲ ከምኡ ንክኸውን 
ዝደረኾ ምኽንያታት ወጻኢ ዝርኣ ክኸውን ኣይክእልን።  ታሪኽ እምበኣር 
ዳሕረዎት ንቐዳሞት ዝፈርዱሉ መድረኽ ጥራይ ኮይኑ ክቐርብ ወይ’ውን ክንበብ 
ኣይግባእን። ኢ.ኤች.ካር ዝተባህለ ናይ ታሪኽ ሊቅ ከምዚ ይብል፦ 
 

ዘመናዊ ሰብ ንድሕሪት፡  ናብቲ ዝመንጨወሉ ወጋሕታ 
ተመሊሱ ዝመራመረሉ ምኽንያት፡  እቲ ደብዛዝ ጩራታት ናይ 
ዝሓለፈ ነ ቲ ሃሳስ መጻኢኡ እንተ` ብርሃሉ ብምትስፋው 

ኢዩ።  (E.H. Carr, The New Society, London, 

1951, p.2) 
 

ታሪኽ መምህር ኢዩ።  መስትያት’ውን ኢዩ።  ሓደ ህዝቢ ብዛዕባ ነ ብሱ 
ክፈልጥ፡  ብዛዕባ ጠባያቱ ክመራመር፡  ክፉኡን ጽቡቑን ፈልዩ ከለሊ፡  ካብ 
ሕሉፍን ህሉውን ጌጋታቱ ንኽማሃር ምስ ዝደሊ፡  ኣብ ታሪኹ የ ናድዩ።  ከምቲ 
ኢ.ኤች. ካር ዝበሎ፡  ሰባት ብዛዕባ መጻኢኦም ክንበዩ ስለ ዘይክእሉ፡  ገ ለ 
ኣንፈት እንተረኸቡ ኢሎም ኢዮም ታሪኾም ዝድህሰሱ።  ብኻልእ ኣዘራርባ፡  ሓደ 
ህሉው ትውልዲ፡  ረብሓኡ ንምሕላው፡  ህላወኡን ቀጻልነ ቱን ንምርግጋጽ ኢዩ 
ብዛዕባ ታሪኹን ኣመጻጽኣኡን ዝግደስ። 
 

ብምኽንያት እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ ተኸታታሊ መግዛእትን ናይ 
መግዛእቲ ፈተነ ታትን፡  ታሪኽ ካብ ዝኾነ  ይኹን ካልእ ህዝቢ ንኤርትራውያን 
የ ገ ድሶም። ናይ ናጽነ ት ቃልሲ ተባሂሉ ይጸዋዕ እምበር፡  ኣብ ኤርትራ ናይ 
ታሪኽ ቃልሲ ኢዩ ተኻዪዱ።  ኣብ ዘመናዊ ታሪኽ ወዲ ሰብ ካብ ዝተራእየ  
ምጒትን ኲናትን ብዛዕባ ታሪኽን መንነ ትን ሓደ ህዝቢ፡  ምናልባት እቲ 
ኤርትራውያን ኣንጻር ኢትዮጵያ ዘካየ ድዎ ብቐዳምነ ት ከይተሰርዕ ኣይተርፍን።  
ምኽንያቱ፡  ናይ ኢትዮጵያ ጎ በጣ ንኤርትራ፡  ከምቲ ናይ ኢጣልያ ቅሉዕ 
ኤውሮጳዊ ጎ በጣ ንሓደ ኣፍሪቃዊ ህዝቢ ኮይኑ ኣይኣተወን። ኢትዮጵያዊ 
መግዛእቲ ንታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ብዝጥዕሞ ብምትርጓምን ብፈጠራ ብምጥምዛዝን፡  
ናይ ጉዳይ መነ ንት ቀዪሩ ኢዩ ፈጺሙዎ። 
 

ከምዚ ስለ ዝኾነ ፡  ናይ’ቲ ጊዜ ሓያላት ዓለም እውን ንትርጉምን ፈጠራን 
መንግስቲ ኤትዮጵያ ከም ዝነ በሮ ስለ ዝተቐበሉ፡  ጉዳይ ኤርትራ ኣዝዩ 
ክተሓላለኽ፡  ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክንጸል፡  ስቓይ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ካብቲ 
ዝግባእ ንላዕሊ ክናዋሕ ክኢሉ።  ምኽንያት መናውሒ ቃልሲን ስቓይን ህዝብና 



ግን ካብ ግዳም ዝመጸ ጥራይ ኣይነ በረን።  ኤርትራውያን እውን ንታሪኾምን 
መንነ ቶምን ኣብ ነ ብሶም ሒዞምን ዓቂቦምን ድኣ እምበር፡  ንዓለምስ ከየ ፍለጥዎ 
ኢዩም ጸኒሖም።  ናይ ምጽሓፍ ባህሊ ስለ ዘይነ በሮም፡  ሕጂ’ውን ንሕና 
ብዝግባእ ነ ማዕብሎ ስለ ዘ የ ለና፡  ዝርዝራዊ ታሪኽና ካባና ወጻኢ 
ከይተፈለጠልና ኢዩ ተናቢሩን ዘሎን። ን ገ ዛ እ ታሪኽካ ብቓል ይኹን ብጽሑፍ 
ባዕልኻ ምስ ዘይተፍልጦ፡  ጓና ከፍልጠልካ ከም ዘይኮነ  ህዝቢ ኤርትራ ብሕሱም 
ተመኲሮ ተማሂሩ ኢዩ። ጓና፡  ሽሕ ይፍተኻን ምሳኻ ይደናገ ጽን ፡  ብዓይኑን ምስ 
ናቱ ባህልን ልምድን ብምንጹጻርን ኢዩ ዝርእየ ካን ዝመዝነ ካን።  ካብኡ 
ዝተረፈ ከምቶም ብዛዕባ ኤርትራ ዝጸሓፍ ኢጣልያውያን፡  እንግሊዛውያንን 
ኢትዮጵያውያንን ፡  ንመግዛእታዊ ረብሓታቱ ክብል ዘይናትካ ክህበካ ንቡር ኢዩ። 
 

ናይ 1940’ታት ታሪኽ ኤርትራ፡  መንነ ት ህዝብና ኣብ ብርቱዕ ምጉትን ዋጋ 
ዕዳጋን ዝኣተወሉ ስለ ዝኾነ  ንመንን ነ ትና ኣብ ምንጻር ዓብን ወሳንን ግደ 
ዝተጻወተ ኢዩ።  ኩሉ’ቲ ንመንነ ት ሓደ ህዝቢ ዝምልከት ሕቶታት፡  ኣብቲ 
ዓሰርተ ዓመት እቲ ተላዒሉ ኢዩ።  ግን ህዝቢ ዘይኮነ ስ ናይቲ እዋን መራሕቲ 
ፓለቲካ ኤርትራ ኣብ ትርጉም መንነ ትን ኣመጻጽኣ ናጽነ ትን ስለ ዝተበታተኑ፡  
ጉዕዞ ናጽነ ትን ርእሰ ውሳነ ን ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ከም ዝተሃሰየ  ዘካትዕ 
ኣይኮነ ን።  ንባህሪ ናይ’ቲ ጊዜን ንውሽጣዊ ስምዒትን ሓቀኛ ድሌት ህዝብናን 
ኣድቂቑ ንዘይተገ ንዘበ፡  ኣብ ምውዳእ’ቲ እዋን’ቲ፡  መንነ ት ህዝቢ ኤርትራ 
ተጓዕጺጹ ዘብቅዐ መሲሉ ክረኣዩ ግድነ ት ነ ይሩ።  ካብ ጥንቲ ዝሃነ ጾ 
ሓባራዊን ናይ ጽቡቕ ጉርብትናን ታሪኽን ባህልን ኣብ እዋን መግዛእቲ ኢጣልያ 
ድልዱል ሰረት ረኺቡ ናህሪ ስለ ዝደለበ ግን ፡  ካብኡ ን ነ ጀው መዕገ ቲ 
ብዘይተረኸቦ ድፍኢት ምቕጻሉን ኣብ ዓወት ምብጽሑን ንወሳን ነ ት ናይ`ቲ ጊዜ 
የ ረጋግጽ። 
 

እዚ መጽሓፍ’ዚ፡  ካብ ምእታው ብሪጣንያ ናብ ኤርትራ ክሳብ ውሳነ  ባይቶ 
ሕቡራት ሃ ገ ራት ንፈደረሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንዝዝርጋሕ ወሳኒ መድረኽ 
ታሪኽና ከዘንቱ ፈቲኑ ኣሎ። 
 

“ኣይንፈላለ” ዝብል ስያመ ተመሪጹሉ ዘሎ ኸኣ በዘይ ምኽንያት ኣይኮነ ን።  
ናይ 1940`ታት ኤርትራ ኣህጉራዊ ውዲትን ጸቕጥን ዝኣለሞ ሓደጋ ምምቕቓል 
ፈንጺጋ ኢያ ሓድነ ታ ክትዕቅብ ዝኸኣለት።  ሽሕ̀ ዃ እቲ ናይ ሕ.ሃ. ፈደራል 
ውሳነ  ህዝቢ ኤርትራ ዘይተሓተተሉ እንተ ነ በረ፡  እቲ መድረኽ’ቲ በቲ 
ዘይተደለየ  መዓልቦ ምድምዳሙ፡  ከም ተሳዓርነ ት ህዝቢ ክርኣ ከቶ ኣይግባእን።  
እዚ ድማ፡  ካብ`ቲ “ስዕረት” እቲ፡  ህዝቢ ኤርትራ ሓድነ ቱ ንምዕቃብ ዘካየ ዶ 
ቃልስን ዝዓተሮ ዓወትን ስለ ዝዓቢ ኢዩ።  ንመጻኢ ህይወትን ህላወን እታ 
ሃ ገ ርን ህዝብን ወሳኒ ዝኾነ  እውን እሱ እምበር እቲ ውጽኢት ውዲትን ዓመጽን 
ዝነ በረ ፈደረሽን ኣይኮነ ን። 



 

“ኣይንፈላለ”፡  ብቛንቋ ዓረብ ድማ፡  “ለን ነ ንፈስል”፡  ጭርሖ ናይታ ሓደ 
እስላምን ሓደ ክርስትያንን ኢድ ንኢድ እናተጨባበጡ ዝረኣዩላ፡  ኣፈኛ ናይ 
ቀጽሪ ወይ ሰልፊ ናጽነ ት ኤርትራ ዝነ በረት ጋዜጣ “ሓንቲ ኤርትራ” ወይ 
“ውሕዳ ኤረትረያ” ኢዩ።  ንኽብሪ እቲ ቃልሲ እቲን ንኽብሪ እቶም፡  
ፓለቲካዊ ይኹን ካልእ ፍልልያቶምን ኣብ ቦትኡ እናሃለወ፡  ንሓድነ ት ኤርትራ 
ምረትን መስዋእትን ኣሕሊፎምን ከፊሎምን ነ ዛ ሃ ገ ር እዚኣ ዘረከቡና ኣቦታትን 
ኣደታትን ከኣ ኢዩ፡  “ኣይንፈላለ” ኣርእስቲ እዚ ጽሑፍ`ዚ ኮይኑ ዘሎ። 

 

    


