
መቕድም 
“ፈደረሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ  
ካብ ማቲየ ንሶ ክሳብ ተድላ”፡  

 

“ፈደረሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ - ካብ ማቲየ ንሶ ክሳብ 
ተድላ”፡  መቐጸልታ ናይቲ “ኣይንፈላለ፡  ኤርትራ 1941-1950” 
ብዝብል ኣርእስቲ፡  ብሰነ  2001 ብኣሕተምቲ ሕድሪ ተሓቲሙ 
ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ኢዩ።  ኣብ ጊዜ ብረታዊ ቓልሲ፡  ማለት ኣብ 
1987-1988፡  ክፍሊ ፓለቲካዊ ምንቕቓሕ ህ.ግ.ሓ.ኤ “ 
ምምሕዳር ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ”ን ፡  “መድርኽ ፈደረሽንን ጎ በጣ 
ኤርትራ ብኢትዮጵያን” ዝብላ ጽሑፋት አሕቲሙ ነ ይሩ።  ሽዑ ዝነ በረ 
ሕጽረት ሓበሬታን ውሱንነ ት ዓቕምን እተን ጽሑፋት ተማሊኣን 
ንኽቐርባ አየ ኽኣለን።  “ኣይንፈላለ”ን እዚ ናይ ሕጂ ጽሑፍ 
ብዛዕባ ቐዳማይ ክፋል መድረኽ ፈደረሽንን ፡  ነ ቲ ናይ`ቲ እዋን 
ሕጽረታት ኣማሊኡ ከቕርብ ፈቲኑ ኣሎ። 
 

ኣብ መእተዊ ናይ “ኣይንፈላለ” ብስፊሑ ተገ ሊጹ ከም ዘሎ፡  
ሓቀኛ ታሪኽ ኤርትራ ካብ ሰነ ዳት ናይቶም በብጊዜኡ ዝገ ዝኡዋ 
ወገ ናትን ካልኦት ናይ ደገ  ተዓዘብትን ጥራይ ክግለጽ ዘይክኣል`ዩ።  
ታሪኽ ኤርትራ ብኤርትራውያን ዝስራህ ክነ ሱ ግን፡  ማዕረ`ቲ ናይ 
ገ ዛ እቲ ሰነ ዳት ክሰርዖ ብዝኽእል ኣገ ባብ ከይተሰነ ደ ሰለ ዝጸንሐ፡  
ብዛዕብኡ ክጽሕፍ ዝብገ ስ ሰብ ብዙሕ ከም ዝጻገ ም ክፍለጥ ይግባእ።  
ካብኡ ናባኡ፡  እቲ ኣብ “ኣይንፈላለ” ሰፊሩ ዘሎ ናይ 1940`ታት 
ታሪኽ`ኳ ይሓይሽን ገ ለ ምንጭታት ይርከበሉን እምበር፡  እቲ ናይ 
እዋን ፈደረሽን ፍጻመታት ግን፡  መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ  ኢሉ 
ሰነ ዳት ስለ ዘጥፍኣን ናብ ኢትዮጵያ ስለ ዘግዓዘን ፡  ብሓበሬታ 
ዝደኸየ  ኢዩ። 
 

በዚ ምኽንያት`ዚ፡  ናይ ሕጂ ጽሑፍና ነ ቲ ኣብ እዋን 
መንግስትነ ት ተድላ ባይሩ ዝነ በረ ቐዳማይ ክፋል ፈደራል ስርዓት፡  
ኣብ ናይ ጋዜጣ ዓንቀጻት፡  ኣብ ቃለ መጠይቓት፡  ኣብ ናይ ኣብያተ 
ፍርዲ ውሳነ ታትን ናይ ባይቶ ኤርትራ ጸብጻባትን ተመርኲሱ፡  ሓደ 
ሓፈሻዊ ስእሊ ናይቲ እዋን ክህብ ፈቲኑ ኣሎ። 



 

መብዛሕትኡ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ንፓለቲካዊ ኹነ ታት ናይቲ 
እዋን ዝምልከት ስለ ዝኾነ  ድማ፡  እዚ መጽሓፍ`ዚ ብዝያዳ ኣብ 
ፓለቲካዊ ታሪኽ ዘመን ተድላ ባይሩ ዘኰረ ኢዩ።  ንፓለቲካዊ ታሪኽ 
ጥራይ ንበይኑ መንጢልካ ኣውጺእካ ነ ቲ ማዕርኡ ክስራዕ ዝግባኦ 
ቊጠባውን ምምሕዳራውን ኩንታትን`ውን ሚዛን ዘይምሃብ ዝተማልኣ 
ስእሊ ከም ዘ የ ቕርብ ዝተፈልጠ ኢዩ።  እንተኾነ  ግን፡  ኣብ 
ልዕል`ቲ ዘጓነ ፈና ናይ ምንጪ ሕጽረት፡  ብሓቂ`ውን ታሪኽ ዘመን 
ተድላ ካብ ካልእ ንላዕሊ ፓለቲካዊ ምውጣጥን ወጥርን ዝዓብለሎ ስለ 
ዝነ በረ፡  እቲ ፍጻመታት ባዕሉ ናብኡ ገ ጹ ኢዩ ዘምርሕ ወይ ዘዛዙ። 
 

ኣብ ትሒቲ ዕብለላ፡  ውዲት፡  ዓመጽን ጥበራን መንግስቲ 
ኢትዮጵያ ድኣ ይኹን`ምበር ኣብ እዋን ፈደረሽን ፡  ኤርትራውያን 
ነ ንሓድሕዶም ብፓለቲካዊ መገ ዲ ንኽፈታተኑ ምጡን ዕድል ረኺቦም 
ኢዮም።  ፓለቲካ ኤርትራ፡  ኣብ ጊዜ ጣልያን ብጣልያን፡  ኣብ ጊዜ 
እንግሊዝ ድማ ብእንግሊዝ ክዕብለልን ክምራሕን ድሕሪ ምጽናሕ፡  
ኮሚሽነ ር ሕቡራት ሃ ገ ራት ኣንሰ ማቲየ ንሶ ኣትዩ መስርሕ ፈደረሽን 

ምስ ጀመረ፡  ኣንፈቱ ክቕይር፡  ብምሉኡ እኳ እንተ ዘይኮነ ፡  ገ ለ 
ኽፋላቱ ኣብ ኢድ ኤርትራውያን ኣትዪ ኣብ ሓድሕዶም ከዋስኦም፡  
ክኣኻኽቦም፡  ክበታትኖም፡  ከጓንጾምን ክዓራቆምን ግድን ኮይኑ።  
በዚ መዳይ`ዚ ምስ ዝርአ፡  እቲ ብ“ዘመን ተድላ ባይሩ” ዝፍለጥ 
ካብ 1952 - 1955 ዝዝርጋሕ ቀዳማይ ክፋል እዋን ፈደረሽን ፡  
ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ውሑድ መዳርግቲ ኢዩ እንተሃለዎ። 
 

ኣብዚ ጽሑፍ እዚ፡  ብዙሕ ናይ ፓለቲካ ምግልባጥ ክንርኢ ኢና።  
እቲ “ኢትዮጵያ ወይ ሞት” ዝብል ዝነ በረ፡  ንናጽነ ት ኤርትራ 
ብዝኽፍአ መገ ዲ ሃስዩ ግዝኣት ኢትዮጵያ ንኽኣቱ ዘኽእለ ሓያል 
ምንቅስቓስ፡  ድልዱል ሰረት ከም ዘይነ በሮ ክንግንዘብ ኢና።  እቶም 
ዝተረሩ ደገ ፍቲ ኢትዮጵያ ከይተረፉ፡  ኣዝያ ውስንቲ ጨና ናጽነ ት 
ምስ ጨነ ው ክጠዓሱ፣  በቲ ኣንጻሩ ድማ ሓያላት ደገ ፍቲ ናጽነ ት 
ዝነ በሩ፡  ተስፋ ስልጣን ምስ ረኸቡ ናብቲ ሓደ ሸነ ኽ ክናጠሩ`ውን 
ክንዕ ዘብ ኢና።  ኣብ “ኣይንፈላለ” ዝነ በረ ፓለቲካዊ ዝንባለታት፣  
ገ ሊኡ ካብ ጒድለት ትምህርትን ተመኲሮን፡  ገ ሊኡ “ይሓይሽ” ካብ 
ዝብል እምነ ት፡  ሕልፍ ኢሉ ድማ ካብ ውልቃውን ጒጅላውን ናይ ረብሓ 



መበገ ሲ ይመጽእ ከም ዝነ በረ ገ ሊጽና ኔ ርና።  ናይ ፈደረሽን 
መርገ ጺታት ግን በቲ ሓዳግ ወይ ገ ዳፍ ዓይንን ኣመለኻኽታን ጥራይ 
ክትሓልፎ ከም ዘጸግም ኣንባቢ ባዕሉ መደምደምታ ዝህበሉ ጉዳይ 
ክኸውን ኢዩ። 
 

ታሪኽ፡  ናብቲ ዘለኻዮ እዋን እናቐረበ ምስ ዝመጽእ፡  ዝያዳ 
ተኣፋፍን ብጥንቃቐ ክትሓዝ ዝግብኦን ክኸውን ግድን`ዩ።  በዚ 
ምኽንያት`ዚ፡  መረጋገ ጺ ሰነ ድ ወይ ቃል ናይቶም ኣብቲ እዋን 
ዝዋስኡ ሰባት ዘይብሉ ዝኾነ  ፍጻመ ወይ መደምደምታ ንከይዋሃብ 
ዘድሊ ጥንቃቐ ተገ ይሩ ኣሎ።  ገ ለ ምላቚ ወይ ጐደሎ ግን ክስኣን 
ኣይኮነ ን።  
 

ታሪኽ፡  ሓደን ቅኑዕን ውዱእን ተባሂሉ ብጽሑፍ ክቐርብ 
ኣይከኣልን ኢዩ።  ታሪኽ ትርጉም ናይ ሕሉፍ ፍጻመታት`ዩ።  ሓደ 
ጸሓፊ ታሪኽ ናብ መደምደምታታቱ ንክበጽሕ፡  ቅኑዕን ገ ላጽን ንዝብሎ 
ናይ ታሪኽ ፍጻመታት መሪጹ፡  ሰሪዑ፡  ተንቲኑ ኢዩ ኣብ ፍጹምን 
ልክዕን ዝብሎ ሓሳባት ዝበጽሕ።  እቲ ዘቕረቦ ናይ ፍጹምነ ት፡  ናብ 
ልክዕ ነ ት ዝቐረበ ወይ ካብኡ ዝረሓቐ ምዃኑ ዝፍለጥ፡  ኣንበብትን 
ተንተንትን ኣንቢቦም፡  ኣኳማሲዖም፡  ምስ ካልእ ጽሑፋትን ዛ ንታታትን 
ኣ ነ ጻጺሮም ምስ ዝፈረዱዎ ኢዩ።  ናይ ታሪኽ ጽሑፍ፡  ጊዜ ምስ 
በልዐ ኢዩ ዝፍረድ ዝብሃል በዚ ምኽንያት`ዚ ኢዩ። 
 

ነ ዚ ዘ ገ ልግል ሓደ ኣብነ ት ክንጠቅስ፡  ዘውዴ ረታ ዝተባህለ 
ኢትዮጵያውን ተኸስተ ነ ጋሽ ዝተባህለ ኣብ ወጻኢ ዝነ ብር 
ኤርትራውያን ንኣብነ ት፡  ነ ቲ ኣብ “ኣይንፈላለ”ን ኣብ`ዚ መጽሓፍ 
እዝን ዘሎ ናይ እንግሊዝ፣  ኣመሪካን ኢትዮጵያን ሰነ ዳት ተጠቒሞም 
ነ ናቶም መጻሕፍቲ ኣሕቲሞም ኣሎው።  ትሕዝቶ እዚ ዝተጠቐሰ ሰነ ዳት 
ምስዚ ናትና ሓደ`ኳ እንተ ኾነ ፡  ክልቲኦም ኣብ ኣዝዩ ዝተፈልየ  
መደምደምታ ኢዮም ዝበጽሑ።  ዘውዴ ረታ፡  ኤርትራውያን ብድሌቶም 
ምስ ኢትዮጵያ ከም ዝሓበሩ፣  ካብ ኢትዮጵያ ክሳብ ናብ “ምግንጻል” 
ዘብጽሕ፡  ብኢትዮጵያ ዝተገ ብረሎም ጸቕጢ ወይ ኣብ ልዕሊኦም 
ዝተፈጸመ በደል ከም ዘይነ በረ …. ይገ ልጽ።  ከም ቀንዲ ጅግና 
ናይ እዋን ፈደረሽን ድማ፡  ነ ቶም ኣብ ጐበጣ ኤርትራ ብኢትዮጵያ 
ዓቢ እጃም ዝነ በሮ ብትወደድ ኣስፍሃ ወልደሚካኤል ይጥቅስ።  



ተኸስተ ነ ጋሽ ብወገ ኑ፡  ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነ ት ብሃይማኖታዊ 
መልክዕ ዝተመቓቐለ፡  ሓቀኛን ሕቡርን ህዝባዊ ሰረት ዘይነ በሮ፡  
ክሳብ ሕጂ`ውን እንተኾነ  ነ ቲ መስመር`ቲ ሒዙ ይቕጽል ከም ዘሎ 
ኢዩ ዝዛረበ።  ካብዚ ሓሊፉ፡  ዝብዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ናጽነ ት 
ዝዛዘወ ምስ ምትሓዝ ኣፍዓበት ብህዝባዊ ግናባር ኣብ 1988 ኢዩ 
ብምባል፡  ሓጺር ዕድመ ኢዩ ዝህቦ።  ኣብ ጊዜ ፈደረሽን ህዝቢ 
ኤርትራ ደሞክራስያዊ ስርዓትን ሓሳባትን ኣስተማቒሩ ንዝብል 
ይነ ጽግ።  ናጽነ ት ኤርትራ ክኸውንን ተቐባልነ ት ክረክብን ዘይግብኦ 
ጒዳይ ከም ዝነ በር`ውን ይማጐት። 
 

ንሕና ድማ፡  ታሪኽ ኤርትራ ከከም ዝጠዓመካ ቁሪጽካን 
ሸርሚምካን ዝደለኻዩ ትርጉም እትህቦ ዓውደ ንጥፈት ከም ዘይኮነ  
ንኣምን።  ናጽነ ት ኤርትራ ከም በርቂ ካብ ሰማይ መስ ዝበለ፡  ኣብ 
ሓንቲ ዕለት ወይ ብሓንቲ ፍጻመ ወይ ብድሌት ናይ ሓደ ወለዶ 
ብተኣምር ዝተፈጥረ ከም ዘይነ በረ ነ ረድእ።  ታሪኽ ኤርትራ፡  1 
ጥሪ 1890 ጣልያን ስም ምስ ኣውጽኣላ፡  ወይ ብሚያዝያ 1941 
እንግሊዝ ምስ ሓዛ ፡  ወይ ብ1952 ፈደረሽን ምስ ተኣወጀ፡  ወይ 
ብ1 መስከረም 1961 ዓዋተ ጥይት ምስ ተኰሰ፡  ወይ ብ24 ግንቦት 
ህዝባዊ ግንባር ናጽነ ት ምስ ዓተረት ….. ተጀሚሩ ንዝብል 
ን ነ ጽግ።  ታሪኽ ናጽነ ት ህዝቢ ኤርትራ፡  ሓደ መስርሕ ኢዩ።  
መንቀሊኡን ሰረታቱን ናብ ናይ ቅድመ-መግዛእቲ ኩነ ታቱን 
ኣመጻጽኣኡን ይዝርጋሕ።  እቲ ኢጣልያ ናብ ሓደ ዝጠመረቶ ህዝቢ፡  
ታሪኽ ዘይነ በሮ እኽብካብ ናይ ሰባት ኣይነ በረን።  ነ ናቱ ክብርን 
ሕግታትን ሒዙ በብስርዓቱ ኽኸይድ ዝነ በር ኢዩ።  ከም ኩሉ ቕድሚ 
ምዕራባዊ መግዛእቲ ዝነ በረ ኣፍሪቃዊ ህዝቢ ድማ፡  መጠኑን 
ዝርጋሐኡን ዝፈላለ ናይ ሓድሕድ ዝምድናን ርክብን ነ ይሩዎ። 
 

ከም “ኣይንፈላለ”፡  “ካብ ማቲየ ንሶ ክስብ ተድላ” እውን 
ኣብቲ ናብ ናጽነ ት ኤርትራ ዘብጽሐ መስርሕ`ዩ ዝያዳ ዘተዂር።  
ኩለን ኣብ ዓለም ዝርከባ ሃ ገ ራት ነ ዚ ሎሚ ዝውንናኦ ቅርጽን 
መልክዕን ሒዘን ኣይተፈጥራን።  ከምቲ ሓደ ረጒድን ድልዱልን ገ መድ 
ካብ ኣሽሓት ዝጨናፍሩ ጽሕጎ  ዒቃ ተተኒጉ ባቡራትን መራኸብን 
ዝስሕብ፡  ሃ ገ ራዊ መንነ ትን ናጽነ ትን እውን ብኣሽሓት ኣፋትል`ዩ 
ናብ ዘይነ ቓነ ቕ ህንጻ ዝዓቢ።  ኣብ ጒዕዞ ናይ`ዚ ሃ ገ ራዊ 



ህንጸት`ዚ ዝልሕልሕን ዝብተኽን ኣፋትልን ጭሕጎታትን ከጓንፍ ንቡር 
ኮይኑ፡  ሃ ገ ርን ሃ ገ ራውነ ትን መታን ከይበላሹ ኸኣ ይጽገ ን ወይ 
ይእለ።  ኣብ ውሽጢ ታሪኽ ሓደ ህዝቢ ነ ዚ ዝመስል በብዓይነ ቱ 
ምልሕላሕን ምብትታኽን ስለ ዘጓንፍ ግን፡  ነ ቲ ሓፈሻዊ ኣንፈቱ 
ይቕይሮ ኢዩ ማለይ ኣይኮነ ን።  ብኻልእ ኣዘራርባ፡  ኣብ ሓደ 
ታሪኻዊ እዋን ሕብረት ምስ ኤትዮጵያ ዝሓተተ ኤርትራዊ ወገ ን ሰለ 
ዝተቐልቀለ፡  ወይ ወገ ን ዝፈለየ  ፓለቲካዊ ምንቅስቓስ ስለ 
ዝተራእየ ፡  ሕብረተ ሰብ ኤርትራን ታሪኹን በቲ ተርእዮታት እቲ 
ጥራይ ክግለጽ፡  ወይ ግዳይ ናቱ ኾይኑ ክነ ብር ማለት ኣይኮነ ን። 
 

ብመሰረቱ፡  ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ፡  ታሪኽ ናይ ቃልስን ዓወትን 
ኣንጻር ዝተፈላለየ  ዕ ንቅፋታትን ብድሆታትን`ዩ።  እዚ ብድሆታትን 
ዕ ንቅፋታትን እዚ፡  መብዛሕትኡ ካብ ግዳም ናብ ውሽጢ ዝኣቱ`ኳ 
እንተ ነ በረ፡  ንጒዕዞ ናጽነ ት ኤርትራ ክዓናቕፍ ወይ ከደናጒ 
ዝኸኣለ ግን፡  ክምዝመዝ ዝከኣል ናይ ውሽጢ ድኽመታት ስለ 
ዝረኸበ`ዩ።  ከም ፈሳሲ፡  ናይ ግዳም ሓይሊ ነ ቓዕ እንተ 
ዘይረኺቡ፡  ዘሪቚ ንውሽጢ ክኣትወሉ ዝኽእል መንገ ዲ ክህሉ 
ኣይክእልን።  ካብ ታሪኽ ክመሃር ዝህቅን ዝኾነ  ወለዶ፡  ነ ቲ 
ንጉዕ ዞኡ ዘሰናኸለ ነ ቓዓት፡  ማዕረ`ቲ ነ ቓዓት እናሓተመን ዕ ንቅፋት 
እናጠሓሰን ንቕድሚት ዘሰጎ ሞ ሓያል ጎ ድንታቱ ብምስራዕ ፡  ብጥንቃቐ 
ከጽንዖ ሓላፍነ ቱ ኢዩ። 
 

ኣብ ሕሉፍ ታሪኸ ዝርኣ ድኹም ጐድኒ ሓደ ህዝቢ፡  መለበሚ ናይ 
መጻኢ ወለዶ ስለ ዝኾነ  ምሕባኡ ወይ ምውጋኑ ጐዳኢ ኢዩ።  ናይ 
ታሪኽ ሃጓፋት ድማ ይፈጥር።  ናይ ታሪኽ ሃጓፋት ምስ ዝፍጠር ከኣ 
ኢዮም ገ ዛ እቲ ይኹኑ ካልኦት ተጻባእቲ ነ ቲ ታሪኽ በቲ ዝጠዓሞም 
መገ ዲ ንኽትንትኑዎ ዕድል ዝረኽቡ። 
 

ተመኲሮ ኤርትራውያን ኣብ እዋን ፈደረሽን ብብዙሕ ሃጓፋት 
ዝተመልኣ ኢዩ።  “ካብ ማቲየ ንሶ ክሳብ ተድላ” ነ ዚ ሃጓፋት`ዚ 
መታን ክመልእ ብዙሕ ጻዕሪ`ኳ እንተ ተኻየ ደ፡  ብዝተማልኣ መንገ ዲ 
ቐሪቡ ኣሎ ኢልካ ምዝራብ ኣይከኣልን።  ቀንዲ ምኽንያት ናይ`ዚ፡  
እቲ ዝዓመቔ ኤርትራዊ ሸነ ኽ ናይ ታሪኽ ፈደረሽን ፡  ካብ ኣብ 
ሰነ ድ፡  ኣብ ዝኽሪ ናይ ዝተፈላለዩ ናይቲ ጊዜ ሰባት ስለ 



ዝርከብ`ዩ።  ካብ`ዚኣቶም፡  እቶም ዘርከብናሎምን ንኸነ ዘራርቦም 
ዝኸኣልናን ኣገ ደስቲ ሰባት ውሑዳት`ዮም።  ዝምስገ ን ሓበሬታ ድማ 
ለጊሶም።  ገ ለ ኻልኦት ግን፡  ኣዝዩ ወሳኒ ተመኲሮን ዛ ንታታትን 
እናሃለዎም፡  ፍልጠቶም ከካፍሉ ዘይደለዩ ኮይኖም ረኺብናዮም።  
ታሪኽ ተኣፋፊ መዳያት እዃ እንተሃለዎ፡  ብዘይ ፍረን ብዘይ ሞያን 
ኣብ ኣእምሮ ሰባት ተዓጽዩ ክቕበር እንከሎ ምርኣይ ዘሕዝን`ዩ።  
ኣብ ሕብረተ ሰብና ግና፡  ታሪኽ ስም ዝሞቱ ሰባት ስለ ዘልዕል`ሞ፡  
“ምውት ኣይወቐስ…” ዝብል ብሂል ስለ ዘሎ ይኸውን፡  ብዛዕባ 
ዝወዓሉዎን ዝገ በሩዎን ንምዝራብ ከም ቊርን ኣስሓይታን ዝፈርሑ 
ውሑዳት ኣይኮኑን። 
 

በዝን ክንድዝን፡  ንሓደ ሓደ ፍጻመታት፡  ተግባራት ወይ 
ውሳነ ታት ናይ መራሕትን ሰዓብትን ናይቲ እዋን ከብርህ ዝኽእል 
ሓበሬታ ክንረክብ ኣይከኣልናን።  ስለ ዝኾነ  ድማ፡  ዝወዓሉ 
እናሃለው፡  ብዝወዓሉ ንዝተነ ግሩ ሓቲትና ክንምዝግብ ዝተገ ደድናሉ 
ኣሎ።  ስም ነ ጋሪ ንኸይንጠቅስ ስለ ዝተኣዘዝና፡  ኣገ ዳሲ 
ሓበሬታታት ዝወገ ንናሉ ክፋላት እውን ኣይተሳእነ ን። 
 

“ካብ ማቲየ ንሶ ክሳብ ተድላ”፡  ኣብ ውሽጢ ኸምዚ ዝመስል 
ሕጽረታት ወይ ጸገ ማት ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ግምት ተኣትዩ ክንበብ 
የ ድሊ።  ተመራመርቲ፡  ብዙሕ ዘይተመለሰ ወይ ዘይተነ ጸረ ሕቶታትን 
ጉዳያትን ይረኽቡ ይኾኑ፡  ንኽረኽቡ እውን ንትስፎ።  ረኺብካ ሱቕ 
ምባል ግን ቅኑዕ ኣይኮነ ን።  ዝእረም ክእረም፡  ዝንቀፍ ክንቀፍ፡  
ዝነ ኣድ ክነ ኣድ፡  ዝጐድልን ዝውስኽን ድማ ክጐድልን ክውሰኽን 
ግቡእን ቅኑዕን`ዩ።  በዚ መዳይ`ዚ ኤርትራውያን ኣንበብቲ ጸገ ም 
ኣሎና።  ልምድን ተመኲሮን ናይ ሃናጺ ነ ቐፊታ ገ ና ኣይደለብናን።  
ካብ “እዝን እዝን ጐዲሉ ….” ኢልካ ምሕባር፡  “ስለ ምንታይ 
ጐደለ …” ኢልካ ምውጣር ይቐለና።  ነ ዞም ውሑዳት ፍሕትሕት ዝብሉ 
ዘለው ጸሓፍትን ተመራመርትን ዝድህልን ተስፋ ዘቚርጽን ስለ ዝኾነ ፡  
እዚ ኣገ ባብ`ዚ ክእረም ዝግብኦ ኢዩ። 
 

ታሪኽ ብዝተፈላለዩ ደረስቲ ይትርጐም ይኸውን።  ውዒሉ ሓዲሩ 
ግን እቲ ሓቂን እቲ ዝኾነ ን`ዩ ኣብ ልዕ ሊ̀ ቲ ኻልእ ጸብለል ኢሉ 
ዝዓርግ።  ኣብዚ ዘሎናዮ መድርኽ፡  ታሪኽ ኤርትራ ብምድግጋፍን 



ምትሕብባርን ናይ ኩሉ ግዱስ ጥራይ ኢዩ ግቡእ መልክዑ ክሕዝ 
ዝኽእል። እቲ ደፊሩ ውጽኢት ምርምሩን ጻዕሩን ብጽሑፍ ዘሕትም 
ዌጋ፡  ኣብ ውሽጢ ብዙሕ ናይ ሓበሬታ ሕጽረት ስለ ዝሰርሕ፡  
ዝተማልኣን እንታ ዘይብሉን ስራሕ ከቕርብ ከም ዘይኽእል 
ይፈልጥ`ዩ።  ከምዚ ናይ እዋን ፈደረሽን ፡  እቲ ታሪኽ ናብዚ 
ዘሎናዮ ጊዜ እናቐረበ ምስ ዝምጽእ ድማ፡  ተነ ቃፍነ ት ናይቲ ዝቐርብ 
ጽሑፍ ብኡ መጠን ከም ዝዓቢ ርጉጽ`ዩ።  እዚ ድማ፡  ን1950`ታት 
ዘርከቡሉ፡  ገ ና ካብ ደምበ 60`ታትን 70`ታትን ዘይወጹ ዜጋታት 
ብብዝሒ ስለ ዘሎዉ ኢዩ።  እዚ ቐዳማይ መጽሓፍ ፈደረሽን ፡  ብሰፊሕ 
ተገ ዳስነ ትን ነ ቐፌታን ርእይቶን ናይ አንበብቲ ክህብትም፡  ኣብኡን 
ኣብ ክፍላቱን ብዝተመርኰሰ ምርምራዊ ጽሑፋት ድማ ክሰፍሕ 
ይኽእል`ዩ ብዝብል እምነ ት ከኣ ኢዩ ኣብ ማሕተም ቀሪቡ ዘሎ።  
 

መፍለዪ ንኡስ ኣርእስቲ ከም ዝሕብሮ “ካብ ማቲየ ንሶ ክሳብ 
ተድላ”፡  ካብቲ ኮሚሽነ ር ሕ.ሃ. ንኤርትራ ዝኣተወሉ ወርሒ ለካቲት 
1951፡  ክሳብ`ቲ መራሕ መንግስቲ ኤርትራ ተድላ ባይሩ ካብ 
ስልጣን ዝወረዱሉ ወርሒ ሓመለ 1955 ንዘሎ ጊዜ ይጠምር። ኣብ 
ቀዳማይ ክፋሉ፡  መስርሕ ምትካል ፈደራል ስርዓት ኤርትራ ምስ 
ኢትዮጵያ ከመይ ከም ዝነ በረ ብሰፊሑ ተዘርዚሩ ኣሎ።  እቲ ኻልኣይ 
ክፍል፡  መንግስትነ ት ተድላ ባይሩ ተተኺሉ ንኽሰርሕ ኣብ ዝፈተነ ሉ 
ናይ ኣስታት ዓመትን መንፈቕን እዋን እንታይ ከም ዘጓነ ፎ ይገ ልጽ።  
ኣብቲ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ክፋል ድማ፡  እቲ ደግያት ተድላ 
ባይሩ ክሳብ ስልጣን ናብ ምልቃቕ ዘብጽሖም ተቓውሞ ህዝብን 
ባይቶን፡  ከምኡ`ውን ተግባራት መንግስቲ ኢትዮጵያን ናይ`ቶም መራሕ 
መንግስቲ ግብረ መልስን ተገ ሊጹ ኣሎ። 
 

ድሕሪ ውድቀት ተድላ ባይሩ ዝመጽእ መድርኸ፡  እቲ ብቢትወደድ 
ኣስፍሃ ወልደሚካኤል ዝተመርሐ፡  ብጎ በጣ ኤርትራ ብኢትዮጵያ 
ዝተደምደመ ካልኣይ ክፍል መድርኽ ፈደረሽን`ዩ።  እዚ ድማ 
ኣርእስቲ ወይ ትሕዝቶ ናይቲ ስዒቡ ንኽሕተም ምርምርን ምድላዋትን 
ዝግበረሉ ዘሎ ካልእ ጽሑፍ ክኸውን ኢዩ። 
  

 

 



 

 

 

 


