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2ኬትባይ፡ ሀይሌስላሴ ወልዱ 

መተርጅማይት፡ ዓሸ ዑስማን 
ኤረትርየ ሓዳስ 
 

ሰነት 1941 ሕኩመት ጥልያን አክተመት፡ ኤረትርየ ሐን እዳረት እንግሊዝ ትትመቃረሕ እት 

ህሌት፡ እድሪስ ዐዋቴ (አቡሁ እግል ሓምድ) ምን ሺመቱ ኢትከረ። እብ አፍ አትናያት እንዴ 

ገብአ እግሉ ክም በዲሩ ሽቅሉ እግል ለአተላሌ ተሐበረዩ። ምናተ ሰበት ዐበ ወሽፍትነት ሰበት 

ገርገረት ግውርነት ሓምድ ወልዱ ሐዘ። “ዐድከ አቤከ ሚ አነ ሕጉዝ ዲብ አነ ዲብ ረአስ ፈረስ 

ሸኒን ትርኤከ ነዐ ርድአኒ፡” እት ልብል ዶልከ ልኡክ ዎሮት ነድእ እቱ ዐለ።  

ሓምድ ለለኣይክ ክም በዝሐ እቱ፡ ፊነ አቡሁ እግል ኢልጥለም እሲቱ ተረግ እንዴ አበለ 

ዲብ ብያኩንዲ ትከምከመ። ክም መጽአ፡ ኢክመ እለ ፈርሀ፡ ክሉ ክም በዲር ጸንሐዩ። እኪት 

ወሓጀት ጀዲደት ኢረአ። ሐቆ እለ እሲቱ እንዴ ሐድገ ማጽእ ሰበት ዐለ ተዐሰ። ከ “እተየ 

ህለው ለዘምተውኒ ወቀትለውኒ ትብሎም ለዐልከ?” ዲብ ልብል ዲብ አቡሁ ጪጭ ቤለ። 

“ሸፈቲት ክም መሓዝ ሚዘሩ፡ አምዕል ሐቴ እግል ትርአዮምቱ” እት ልብል እድሪስ እብ 

ቅሩታዩ በልሰ ዲቡ። “ብዕድ ሐቆ ተሃገ እንዴ ሐድገዩ ኢልግረብ ፈርሀ ከእበ ክእነ ቤለ።” 

ልብል ዐብደለ ጣሀ ለልትበሀል እግል እድሪስ ቅሩቡ። 

 

እድሪስ ሰልጠቱ ምነ እግል ኢልትከሬ ዲበ አካን ለልትሐረኮ ዐሳክር እንግሊዝ ሐቆ መጽአው 

ለዐል ወተሐት ልብል። ለእለ ወዴ እግሎም ትትቀዌ እቱ። እንዴ ሐርደ ህዬ ሰኒ ልትሐደሮም። 

ውላድ እንግሊዝ ህዬ እንዴ ፈርሐው፡ እግሉ ወለመሱሉ እግል ልክሰቦ፡ ስከር፡ በስከዊት ወብዕድ 

ለሀዩቦም። ሓምድ እሊ ጠባዬዕ እሊ ልቡ ኢከረዩ። አቡሁ እግል ብዕዳም ዲብ ልዳነን እግል 



ልንበር ኢረደ። እንግሊዝ ወድዉ ለዐለው አትቀላዋጥመ ናይ ጀሳሰት መስል ዲቡ። እንግሊዝ 

ሐቆ አቴት ክለ ለሓለት ለዶል ለሀ ትበሽከለት! ሰላም አለቡ፡ ንዛም አለቡ! ሓምድ እግል 

ልትከበቶም ወልትሐድሮም ኢኮን ረአየቶም አበ። ኖሱ ሸማሎም እግል ልክብሁ ኢሐዘ። 

አምዕል ሐቴ ምን አስመረ ለትበገሰ ኮሎኔል እንግሊዝ፡ ጸዓዲ ለብእቶም 100 ለገብኦ ዐሳክር 

አሰሩ ዲብ ገብኦ፡ ብያኪንዲ አተ። ክ’መ ልሙድ ዐድ ትከበተዮም ወእንዴ ዓረፈው ስደ 

ብጋሰቶም፡ ኮሎኔል እግል እድሪስ እንዴ ነቅመዩ፡ “ዲብ ቀበት ስስ አምዕል እሊ ድዋር እንዴ 

ገንሐነ እግል ንምጸእ ቱ፡ እብለ እግል ነአቅብል ሰበት ቱ፡ 20 ረአስ ሐ ሕራድ አዳሌ እነ” 

እንዴ ቤለ አማውር ሀበዩ። ክለ እግል ልብልዕዋቱ ወለ እንዴ ነስአወ እግል ሊጊሶ ረቢሆም 

ደልዮም። 

 

እድሪስ ለተሀበዩ አማውር እንዴ ትከበተ እምበል ጎማት ናዩ ወናይለ ውላድለ ዐዱ ሐ እግል 

ልከምክም ትባደረ። አምዕለ ዋጃብ ዶል ቀርበት ላኪን ሓምድ ትቃወመዩ። “ምን ድቡራም 

ወእምበል ምራዶም! ኢትገብእ። ወለ ምን ናይከ ሐቴ ወአት ተሀይብ ኢተሐይስ እከ!” ቤለዩ 

ሓርቅ ዲብ እንቱ።  

እድሪስ ምስሉ ሕኔት ልትፋሀም ሕስሩ ኢወደ። እብሊ ሓምድ እንዴ ትቀጸበ፡ እግል ሰልፍ 

ኢነት ምስል አቡሁ ትበአሰ። “እንተ ዐቅል አለብከ፡ ምን እንዴ ገብአው ቶም እሎም ከለዐል 

ወተሐት ትብል እግሎም ለህሌከ። ኖስከ ለአምጸካሁ ሰበብ ቱ ለእሰሩከ ወልቅተሉከ አነ ኢከሰኒ” 

እንዴ ቤለ ዐየረዩ ከጌሰ። ለዐለ ንዋይ ቢያኩንዲመ ኢሐድገዩ እብ ተለቹ ወኖሱ እንዴ ነስአዩ 

ተኸላምባ ለደደ። 

 

ስካንለ ድጌ ሚ ክም ለአመስምሶ ቀወውከ እብ ሸቀላት ዲብ ሓለት ገብአው። ለዶል ለሀ፡ እሊ 

ለዳገመ ዐብድለ ጣሀ፡ ሐቴ ፍክረት ምን ኢለአመጽእ፡ ምን ኣመረ ሓምድ ዔቡ ወፈግረት። 

ለፍክረት ክእነ ዐለት። እድሪስ እት ሳድስለ አምዕል ምስል ሑዳም አንፋር ልትሐበዕ፡ ዐብደለ 

ጣሀ ኖሱ ህዬ ዲብ ዐድ እንዴ ጸንሐ፡ ለኮሎኔል ክም መጽአ፡ “እድሪስ ሐ እግል ለአምጽእ 

እግልከ ሸንከት ጋሽ ጌሰ። ልርከብ ወልሕገል አስክ እለ ኣምራመ ህሌነ አለቡ!” እንዴ ቤለ 

እግል ለአመስምስ። ዐድ እብለ ትዋፈቀ፡ ዲበ አምዕለ ዋጃብ እድሪስ ተሐብዐ። ኮሎኔል ህዬ 

መጽአ። ለመሰምስ ሐሰት ህዬ ትቀደመ።  

 

“ዴሼ ስገ እግል ልብለዕ ወኢአቤኮ፡ ሻፍጋም ሰበት ህሌነ ላኪን ምን ተርፍመ ምሽክለት ኢኮን፡ 

አዜ ሀዬ እድሪስ እግልነ ዲብ ለአንጎጌ አርድ ኢልምሴ ዲቡ ቅሩብ ሀለ ምን ገብእ ትላከው” 

ቤለ ኮሎኔል፡ ብስርለ ዐድ እንዴ ኢደሌ። 

እተ ዶሉ እድሪስ ትላከው ከመጽአ። ለትሀየበቱ አማነት ሰበት የአትመመ ፈርሀ ከሳምሑኒ ቤለ። 

ለኮሎኔል እግል ልትረየሕ እንዴ ቤለ ሐቴ ምን ሓምድ ታርፈት ለዐለት ወአት ሐንኪሸት እብ 

እጋለ ትበርዐ እግሉ። ኢክመ ፈርሀዩ! ኮሎኔል ወለሐቴ ኢበለ። አክል አክል ኮሎኔል ወዐሳክሩ 

ለወአት እንዴ ሐርደው በልዐወ ወለ እጋል ሐድገወ ከገበዮም ጨርመው።  

ሓምድ ለእብ ቀስብ ና 

ስአ ዐለ ሐ እንዴ ነስአ፡ ዲብ ተኽላምበ ሰለስ ወሬሕ ወደ። እብሊ ስካን ብያኩንዲ ወዐዱ 

እምበል ሐሊብ ወሔሳስ እግል ልንበሮ ሰበት ኢቀድረው፡ ዶልከ ተከዜ ዲብ ልትዐደው ለንዋይ 

እግል ልብለሱ እቶም ተሐሰበዉ። ምን እግል ልስምዖም እዝን ጽምት ሀበዮም ከከልአዮም ቱ። 

ኩሉ ፈድል፡ ዐብደለ ጣሃ ቱ። ለብስር ለአመጽኣመ ህቱቱ፡ ሓምድ እንዴ ተሃገ ለለአሰሜዕመ 

ህቱ ገብአ። እንዴ ጌሰዩ አንስ ወአጀኒት እብ ሐሮ ቀተልከ ክም ቤለዩ። ሓምድ ብያኩንዲ እግል 

ለአቅብል ሰኒ ቤለ።  

 



መውዕለት ንዋዮም ዲብ ለአበልዖ አስክ ብያኩንዲ ገዐዘው። ሓምድ ህዬ፡ ረዪሞም ቅሩቦም 

እንዴ ገብአ አሰሮም ገብእ ዐለ። ዲብ ገበዮም፡ ስድፈት እበ ባካት ልትሐረኮ ለጸንሐው ሱዳንዪን 

ዐሳክር እንግሊዝ፡ ዲበ ሰበ ንዋይ መጽአው። መንበረት ዐስከርተ ኢኮን፡ ገሌ ምኖም ለመውዕለት 

እንዴ አትፋርሀው ዐጣል ሐልበው። ክእነ ዲብ ወዱ ለረአዮም ዐብደለ (ሑሁ ንኡሽ እግል 

ሓምድ፡ ግረ እንዴ አቅበለ ሓምድ አስአለ። ምን በዲሩመ እንግሊዝ ኢፈትየ ኢኮን፡ እለ ለረክበ 

መስለዩ ምን ረዪም ጠልገት ምን ለክፈ ኦሮት ምኖም ሀንፈ ከመተረነቱ ትቀዌት። 

መስአለት እት ተአኬ ጌሰት። ስካን ቢያኩንዲ “ቄትላይ አምጽኦ አውመ ቄትለት ግብኦ” 

ትበሀለው። ዲብ ምሽክለት ትከረው። ሰልፍ ለእለ ወዱ ቀወው። ሐር ላኪን ለእቡ ፈግሮ በሰር 

ባሰረው። መዐደይ ሴቲት ለሀለ ዐጣል ናይ ወልቃይት ቱ። ለማይት እቱ ሐቆ ጸንሐ፡ 

መስኡልየት ለረፍዖ ወልቃይት ቶም ዲኢኮን ሕነ ኢኮን” እንዴ ቤለው፡ ከአመስመሰው። እብሊ 

እንግሊዝ አምነቶም ከቀድየት ተመት። ሓምድ አዜመ ካልእ ዶል ጀሪመቱ ትሰተረት።  

ሓምድ ሐቆ ኢትአመርኮ እብ ሰላም ነቢር ለሐየሰኒ ኢቤለ! “እበው ወፍተው አነ ወእንግሊዝ 

ምስል ይእነብር። ምድርነ ምድር እቡሆም ኢኮን ወምድር እሞም! እሊ ምድርናቱ። እንግሊዝ 

ወዐሳክረ ክም ሺዶብ እግል ልትባተኮ ቦም”፡ እንዴ ቤለ እቢሁ አድሐ ጸዕደ ወደየ። 

 

ዲብ አውቴት - አባላናየ ባካት ኣንቶሬ፡ አምዕል ሐቴ ዐዱ ሀደምደሚ ቱ ዑስማን ለልቡሉ 

ትግሬታይ በዐል ንዋይ፡ እብ ሸፈቲት ኩናመ ትቀተለ ወንዋዩ ትዘመተ። ገሌ አቃርብለ ሞተ 

እግል እድሪስ አሰአለው። ብዕዳም ህዬ ኣንቶሬ እንዴ ጌሰው እግለ ምን አቁርደት አስክ ሴቲት 

ለሐክም ለዐለ ናይ እግንሊዝ ኮሚሳርያቶ እቱ ሸከው። ኮሚሳርያቶ፡ ስሙ እብ ዋድሕ ምንመ 

ኢትትአመር ዴቪድ ለልትበሀል ቱ። ሸዐብለ ባካት ላኪን ሚስተር ደውደው ልብሉ ዐለ። 

ለመውዒ ዶል በጽሐዮም እድሪስ ለሐርስ ዐለ። ሓምድ ህዬ ልባሱ ለሐጽብ። ክልኢቶም 

ትበገሰው፡ ሐር ላኪን ሓምድ እግል አቡሁ፡ “እንተ ጽነሕ አነ እገይስ” ቤለዩ። ምስል ብዝሓም 

ሰብ ስለሕ ዐስር ኦሮ ዲብ እንቶም እግል ልርድኦ ጌሰው። ቀደሞም ለመጽአ የዐለ። ለነፈር 

ለትቀተለ ዲበ አካን እተ በጽሐው ከለግናዘት ቀብረው። ሚስተር ደውደው እብ ጀሀቱ 

ለሸክወት ሰምዐ ከብዝሓም ዐሳክር እንዴ መርሐ ተሐረከ። ዲብ ገበዮም ተለች ቢንዓምር 

ረክበው። ለግናዘት ከረ ሓምድ እንዴ ቀብረወ ክም ሐልፈው አስአለዎም። ዲበ ወክድ ለሀይ 

ሓምድ ልግበእ ወሚስተር ደውደው እግል ልርድኦ ልትሐረኮ ክም ዐለው ሕድ ዳልያም 

የዐለው። ኮሚሳሪያቶ ዲብ ፈትሽ ወታይን፡ ክልኦት ምን መጅሙዐት ሓምድ ቦኮ ወበኪት 

ለልትበሀሎ ረክበው። እሎም ግረ ሓምድ ለተርፈው ቶም። ዲብ ገጾም ለቀትለወ ነለት፡ አመተ 

እግል ሊደው ቱ ለኣማም። ቦኮ ኢትረከበ፡ ወጃሌ ለዐለ በኪት ትጸበጠ። ልፍቴ ወልእቤ ዲበ 

ሓምድ ለዐለ እተ አካን መርሐ። 

 

ለወክድ ለሀይ ሐጋይ ትክአኑን ዐለ። ሐቆ ወሬሕ ናይለ ጀራ ቱ ዝላም ለመጽአት። ኦሮትከ 

እብ ጀሀቱ ዲብ አበላናየ አካን እብ ዘራሀ ክም በጽሐው፡ ክልኢቶም ምን ቅብላት ሕድ ረአው። 

ሓምድ ሻፍግ ዲብ እንቱ ስልሑ ዐመረ ከእግል ልልከፍ ዲብ ፈጥን፡ ኦሮት ምን መልህያሙ 

ሐሰን ደምባይ፡ “ትገሴ ሕኩመት ተ!” እንዴ ቤለ እብ እዴሁ ከብ አበለዩ።  

 

ደውደውመ ክም ሓምድ እግል ልልከፍ ዱሉይ ሰበት ዐለ፡ ህቱመ ኦሮት ምነ ዐሳክሩ፡ 

ዑስማን ሙሰ መንሱር ልግበእ ወመሐመድ ዑስማን ለልትበሀል ሻውሽ (ሰርጌንቲ)፡ “ ሬድአት 

ቶም፡ ትገሴ ኢትልከፍ “ ቤለዩ። ለእለ ወደ እንዴ ወደ ክም በጥር ወደዩ። “ጎማቼ ስመዕ፡ 

ግምሽ ደምነ ምን ልትክዔ ከሳር ተ። ሓምድ እብ አማንመ መውዒ እንዴ ሰምዐ ለመጽአ በዐል 

ደሐንቱ። ሐቴ ትብሉ ሐቆ ኢገብአከ ጽነሕ እብ ሰላም እንዴ ትላኬኮ እግል አምጽአካቱ 

እቀድር።”መሰደሱ ወባሩደቱ ዲብ ምድር እንዴ ከረ፡ ዲብ ሓምድ ጌሰ።  



 

ሓምድ እግል ሻውሽ ዲብ ልትሐረክ ረአዩ፡ “ብጠር!” ለልብል አዋምር ሓለፈ። እግል 

ኢልትሐረክ ሐዘረዩ። ሻውሽ ኢፈርሀ፡ እለ ወዴከ ዲኢኮን እግል እብጠር ኢኮን፡ ስለሕዬ እንዴ 

ከሬኮ ዶል እመጽአከ እብ ሰላም እግል ትትከበተኒ ብከ እንዴ ቤለ መጽአዩ ከእንዴ አትሓለዩ 

አትሀድአዩ። ክሎም እግል ራድኢት ሰበት መጽአው፡ ሚ እግል ልግበእ ክም ለሐይስ እግል 

ልትፋሀሞ ወልህደጎ ምስል ሚስተር ደውደው ክም ለአምሐብሮ ወደ። 

ደውደው ለተርፈው መጅሙዐት ሓምድ እንዴ አትላከዮም እግል ክሎም ሻሂ ወበስከዊት 

እቡ ተሐደረዮም። ከእንዴ ዓረፈው ዲብ ባኩ ክም ልትገሰው ወደ። ቀበዮም፡ እብ ሐሰት እግል 

ሓምድ፡ “ምስልነ ሐቆ ተዐስከርከ ርትበት ሻውሽ እግል ሀበካቱ!” ለብዕዳምመ ምስልነ ሐቆ 

ተዐስከረው፡ ለሔሰ ስለሕ እግል ሀበኩም እቀድር!” ዲብ ልብል፡ እግል ልኤንኖም አንበተ። ዲብ 

ደንጎበ ህዬ፡ ዲብ ሐን መራቀበት ዐሳክሩ እንዴ ኣተዮም ስልሖም ክም ከሩ ወደ። ክሎም 

እዴሆም ክም ሀበው፡ እግል ሓምድ “መን ሰምሐ እከ ከእግል ትርደእ መጽአከ? ሕናቱ 

ሕኩመት ወለእንተ?” ዲብ ልብል ዐየረዩ ወሀገጊ ቅብብ ተሃገዩ።  

 

ሰምዑ ኢረክበ ዲኢኮን ሻውሽ እበ መዋዲቱ ሐርቀ ከ “አፎ አማነት ጠለምከ? ሓምድ በዐል 

ደሐን ቱ” ቤለዩ እግል ደውደው። ህቱ ላቱኒ ሴመ ዐጅበቱ አለቡ! ምነ እዴሆም ለሀበው ሐሰን 

(ሑሁ እግል ዑስማን ሎንጊ) ለብእቶም ስስ ነፈር ወለትሰለበ ልሰዕ ዲብ ስጅን ኣንቶሬ እንዴ 

ነድአዮም፡ ሓምድ ወሐሰን ደምባይ ወሳልሳዮም ጃሌ ምስሉ ክም ጸንሖ ወደ። 

 

ግራሁ ደውደው ወጅማዐቱ ዲበ እግሉ መጽአው ጋር አተው። አሰር ቄትለት ሽፍተ ዲብ 

ተሉ ጌሰው። ሐቆ አዝህር ቱ ለዐለ፡ ዲብ ማይሽግሊ-ልዓል ስገ እንዴ ማደው ዲብ በልዖ 

ረክበዎም። ጥለግ ለክፈው እቶም። ምናተ እምበል ኦሮ እግሩ እንዴ ትዘበጠ ለትገሰ ክሎም 

ሀርበው። ለጅሮሕ ዐለ ክም ጸብጠው፡ ዲብ በቀል እንዴ ጸዐነዉ እግለ ጽቡጥ ሐሰን ደምባይ 

ዲብ አካን ሽንኪት እግል ለአብጽሑ ወልዕቀቡ አዋምር እንዴ ሀበው ታየኖቶም አተላለው።  

 

ሓምድ ለአምዕል ለሀ እግል ራድኢት ሰበት ሰዐ ወለ ምንመ ትጸበጠ ጀሪመት እተ ለካርዩ 

ዐገብ ኢወደ። ስኣል ክልኤ ጀሪመት ዐለየ እግሉ። እምበለ ሳትራሙ ለዐለው ውላድ ዐድ 

ሕኩመት ተአምረን የዐለት። እሊ እንዴ ደምነ ትጸበጥኮ እንዴ ቤለ ኤማኑ ኢትሰለበ። ልትሃጀክ 

ወትመስሉ ልትሃጌ ዐለ። 

ዘብጥ ክም አንበተ ገድም፡ ኖሱ ሚስተር ደውደው ለናዩ አቡ ዐሸረ (ጓንዴ) ወዐስር ጠልገቱ 

እግል ሓምድ ሀበዩ። ከ “እንተ አካን ወህግያለ ሸፈቲት ተአምረ” እንዴ ቤለ ዲበ ህጁም እግል 

ልሻርክ ሐበረዩ። 

 

ሓምድ ለበክት እግል ልሕለፉ ኢሐዘ። እምበል ጎማት ለመንዱቅ ነስአዩ ከአሩህ ገብአ። ረአስለ 

ደብር እንዴ ፈግረ ክም ሬመ፡ መንዱቁ እንዴ ዐመረ፡ እግል ደውደው፡ “ነዐ እንዴ አትሀመልከኒ 

እግል ትስጀነኒ፡ ነዐ ስለሕከ ንስኡ አዜ ነዐ!” ቤለዩ። ደውደው እብ ድንጋጽ በራይድ ገብአ። 

እብ መሰደስ እግል ኢልዝበጡ ኢለዐሬ እቡ፡ ሐሬመ ህዬ ጨበል እግል ኢሊደዩ ፈርሀ። እግል 

ኦሮት ምስሉ ለዐለ ዐስከሪ እግል ልልከፍ እቱ አማውር ሀበዩ። ለሀይመ እብ ድንጋጽ ግንዳይ 

ጋብእ ሰበት ዐለ፡ ሓምድ ጓንዴሁ እንዴ ነስአ ገርበ።  

 

ሓምድ እግል ሐሰን ደምባይ እግል ልሕደጉ ሰበት ኢሐዘ፡ እንዴ አቅበለ ዲቡ፡ “እሊ ጅሮሕ 

ሕደጉ” ያለ ክብ በል እነ። “አየ እግል ኒጊስ?” ቤለ ከትሰአለ ለፍክረቱ እንዴ ትቃወመ፡ “ 

ስላሕ ሰኒ ራክብ ህሌኮ” ዲበ ትትወጤ እነ ክብ በል እነ። “አነ ላቱ ይእገይስ።  



ውላጄ ምን እግል ለዓብዮም እዬ። ሐቴ ዶል ሐቆ ግስኮ፡ ዐጄ እንዴ አቅበልኮ እብ ሰላም እግል 

እንበር ይእቀድር” በልሰ ሐሰን።  

 

እብለ ትፈናተው፡ ሓምድ ላኪን ብያኩንዲ አተ፡ ከእግል ዋልዳዩ፡ “መንዱቅዬ ደውደው ነስአዩ 

ምንዬ። አነ ህዬ መንዱቁ ሰበት ነስአኮ ምኑ፡ እዬ ክም ኢረክበው እከ እግል ኢልጽበጦ ክበል 

እነ፡ እብሊ ተከዜ እት አርድ ሐበሸ እግል ዐዴከ” ቤለዩ። ምናተ እድሪስ ሰኒ ኢቤለ። እብለ 

እግል ዐዱ ወአቃርቡ “ምን ዮም ወሐር ገበዬ ኖሼ አምረ። ርኤናሁ ወእብለ ሀለ ሰምዐነ 

ኢቲበሎ” እለ እንዴ ቤለ ትሳርሐ ምኖም ከወልቃይት ተዐደ። ወእባሁ ዲበ ትርድት ለዐለት 

ሽፍትነት አተ። 

 

 

 
 


