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ኬትባይ፡ ሀይሌስላሴ ወልዱ 

መተርጅማይት፡ ዓሸ ዑስማን 

 

ዐሊሙንጣዝ ወመሐመድ ሓምድ እብ ዐፎ ከም አተው፡ ዐሊ ናይ ጥልያን ቤት 

ወፈረስ ትሀየበ። መሐመድ ህዬ ሙመስል (ምስሌኔ) እንዴ ትሸየመ እብ ሰላም 

እግል ልንበሮ አንበተው። እንግሊዝ በዲር ሜርሐት ሸፈቲት እብ መጃመለት 

ሀደፎም ቀየረው፡ ድዱ እግል ኢልቅነጾ ፋርህ ገብእ ዐለ፡ ውሕደቶም ትአትሐዝየ 

የዐለ። ሰብ ቀጥፈትመ ዲበ ኢተዐወተው ዲኢኮን፡ ሓምድ ምን መትስኣሎም 

ኢትገሰ። እብ ፍንቲት እግል ዐሊሙንጣዝ ወመሐመድ ሓምድ ቅብላት እንግሊዝ 

ንትጋደል፡ እንግሊዝ ምን ዐድነ እግል ትፍገር በ። ዲብ ልብል ልትሰአሎም ዐለ። 

ምናተ ክልኢቶም ኢትከበተው። እሊመ ኦሮት ምነ ሓምድ ዐዋቴ ወዐሊ ሙንጣዝ 

ለፈናተ ንቃጥ እግል ልግባእ ክም ቀድር ኣድም መሐመድ ሓምድ (ግንድፍል ) 

ወጠንየት ሓምድ እበ ከስስ ዲበ ወደየ መቃበለት ሻርሑ ሀለ።  

እንግሊዝ ሱዳን ወኤረትርየ ጻብጠት ዲበ ዐለት እቱ ወክድ፡ ሕኩመት ሸፈቲት 

እብ ዐፎ እግል ለኣቱ ዕልንት ዐለት። ዐሊ ሙንጣዝ ወመሐመድ ሓምድ ሰኒ ክም 

ቤለው፡ ሓምድ፡ ይእሰልም፡ ስላሕክም እንዴ ሐድግኩሙ እዬ ጊሶ እንዴ ቤለዮም 

እብ ስልሖም አተው። እሊ ታእሪክ እሊ ቀሊል ኢኮን። ሓምድ እግል ዐሊ ሙንጣዝ 

ወመሐመድ ሓምድ ቅብላት እንግሊዝ ንቅነጽ ከም ቤለዮም፡ ‘ያሓምድ ቅብላት 

እንግሊዝ ንትሓረብ ትብል! እንግሊዝ ጥልያን ወለሀዳይእንድወ አምሰልካሀ። 



ጥልያን ምን ኤረትርየ ለትዳገነት ተ። ከፎ ንትሓረበ፡ እንቤሉ፡ ቤለ እለ ህግየ እለ 

ዲብ ለአስእለኒ ኖሱ መሐመድ ሓምድ ቱ።  

እሎም ቀደም እለ ለትሰመው ዐሊ ሙንጣዝ ወመሐመድ ሓምድ ሰበት ሰለመው፡ 

ሓምድ ዐዋቴ አሰሮም ሰበት ኢተለ፡ እብ እዳረት እንግሊዝ መራቀበት ትርድት 

ገብአት እቱ። ህቱመ አሰሩ ዲብ ገብኦ ሰበት አጀረበው፡ አካን ዲብ ባድል እብ 

ግብለት ሀይኮተ ሽንከት ቅብለት ሀደምደሜ( ጋሽ) አስክ እምባህረ አሬመ። አርብዐት 

ዲብ እንቶም እት አድብር ቡቢ ተሐብዐው።  

ለዶል ለሀ እግል ሓምድ ወድ አቡሁ ሑ አቡሀ ዐዋቴ ከራር፡ ነዘር ናይለ ባካት 

እብ ዐፎ እግል ልእቴ ኢሰደው ልብል። ከም አገውነው ወፈንተው ሸርሕ፦  

ሓምድ ለበዲር ምስሉ ዐለው ሽፈቲት ከም አተው ወህቱ ከም ተርፈ፡ ሕኩመት 

ሞት ሓክመቱ ዐለት። ምናተ ኢቀድረቱ። ከም አጀረበየ እግል ልእቴ ቡ ለልብል 

ቀራር ነስአት። ነዘርለ ባካት እንዴ ትላከዎም ከም ልትጀምዖ ገብአው። ሓምድ 

ለሰልም እቡ በሰር እቱ ህደጎ ትበሀለው። ለስኣል ሰበት ከብደ እቶም በሊስ እግል 

ለሀቦ ኢቀድረው። ሐር ላኪን ምነ ጅምዓም ለዐለው ኦሮት፡ ቀድየት ለከስሱ ናዝር 

ናይ ቢንዓምር ሰበት ኢሀለ እግል ልምጻእ ቡ’ ቤለ። ከገድም ዕለት ትትሀየበነ እንዴ 

ትበሀለ ዕለት ትሀየበቶም።  

ፈጅር ሓሪት ድግለል ትላከው ከመጽአ። ወኪል እንግሊዝ መጽአ፡ ማሌ እንተ 

ሰበት የዐልከ ሓምድ እግል ልሰልም እሎም ትስአልናሆም፡ እንተ እግል ትስዴ 

ትቀድር? ቤለዩ።  

ድግለል ጄላኒ ናይ ብንዓምር ናዝር ቱ። እግለ ዲብ ጀፈሩ ግሱይ ለዐለ 

መሐመድ ወድ ሼክ አረይ እብ እዴሁ እንዴ ጸብጠዩ፡ ከተማም ሀናደደዩ። ከ ሐን 

እሊ ቱ ሓምድ፡ እሊቱ እግል ለኣትዩ ለቀድር። ሓምድ ናዬ ኢኮን ናራይ ቱ። አነ 

ለምስል ዐሊ ሙንጣዝ ለዐለው ናዬ ኣቴኮሆም። በረ አዳም አለብዬ። እት ልብል 

በልሰ። መሐመድ ናይ ናረ ናዝር ህዬ ናዬ ኢኮን ቢንዓምር ቱ ቤለ። ኢፋሉ በልሰ 

ድግለል። ሓምድ ምስልከ ነብር፡ ወእከ ቀርብ፡ ሐር ህዬ ምን ዐድ ዐዋቴ ለኣቴክወ 

ጥልበት ሰበት ለለቡ፡ ለከሰኒ ኢኮን ቤለ ከትቃረመ። ለሀይመ ዲብ ጥልበት ሐቆ 

ትሃጌነ ደራይብ እንተ ግባእ ወሕነ እግል ንንሳእ ምኑ ይእንቀድር። እሊ ነፈር እሊ 

ዶል አርድ ሐበሸ፡ ወዶልመ አርድ ሀዳይእንደወ ገይስ፣ ሐቴ ዶል ዲብ ድዋርነ 

ምን መጽአ እግል ተአድፍዑ ኢትቀድር። ሰበት እሊ እግል ትኣትዩ ለወጅበከ 

እንታቱ። ዲብ ልብል እት ረአዩ ሰብተ። እብሊ እንዴ ትከሐደው ናዬቱ ወናይከ 

ዲብ ልትበሀሎ እብ ዐፎ እግል ለኣትው ኢቀድረው።  

ቀድየት ሀዳእንድወ ወቢንዓምር እብ ዕሪት ምንመ ሰክበት። ለአዋይንለ ሰላም 

የአተላለ። ክሉ ሸዐብ በርከ ለሽምል ሰበት የዐላመ፡’ ዲብ ጅወ ትገብእ ለዐለት ዘማቴ 

ቀይድ በትከት። ጃንብከ ምኑ ዳፍዖት ወለሀጅመውከ እብ ዕጹፋት በሊስ ዋጅብ 

ገብአ። እዳረት እንግሊዝ፡ እሊ ደግሽ እሊ ሕኔት እግል ተአብጥሩ ትሸፍግ፡ እት 

ሰነት 1947 እግል መሰል፡ መቅደረት ዴሾም ምን ብርጌድ ዲብ በጠሎኒ ከረው። 

ቅዋት ፖሊስመ ብዝሔሁ ምን 2800 ዲብ 2500 አንቀሰው።  



ለዐለ ደግሽ እግል ለአብጥር ለቀድር ንዛም ሐቆ ኢትረከበ ገድም፡ ዲብ በጥር 

እግል ልትዘበጥ፡ እግል ልትዘመት ወልትሰለብ ለለሐዜ ሰበት አለቡ ሒለት ለቡ፡ 

ካፍሐ፡ ሽፍትነት ዲብ ሰላብ-ሕያይ፡ እብ ሕያዩ ዲብ እንቱ፡ ዝመት፡ ሕረድ፡ ቅተል፡ 

ትዐዴት። ዐስከር ጥልያን ለዐለ ልግባእ ወለመድ ለክፍ ለዐለ እግሉ፡ ኦሮ ከእግል 

ሰብኡ ትበገሰ። ሓምድ ህዬ ለሓለት ሰበት ኢከሀለየ ድድ ደውደው ልግባእ 

ወቅብላት ሸፈቲት ትበገሰ።  

መንቱ ለሽፍታይ?  

ዲበ መደት ለሀ፡ እት ክለ ኤረትርየ ሽትት ዐለት። ለዶል ለሀ ሽፍተ ተርጀመት 

ብዝሕት ዐለት እግለ። እብ ጀሀት ሐቴ መቅስናይ መርባት ሽፍታይ፡ ሐ ለዘምት 

ሽፍታይ፡ አንስ እንዴ ከርፈ ሰርጎሀን ለዘምት ሽፍታይ፡ አዳም እንዴ ቀትለ ዲብ 

ከደን ለነብር ሽፍታይ፡ ህዳይ እንዴ ትከልአ እግል ልቅተል ለለሐርግግ ክሉ ሽፍታይ 

ቱ። እብ ጀሀት ብዕደትመ ለትዘመተ ወለትገለመ ማል ወንዋይ ለበልስ፡ እግል 

ሰብኡ አዳሙ ምን ሽፍተ ለአድሐነ፡ ሕኩመት እንዴ ኢለአትአምር ድዋሩ ምን 

አባይ ለራቀበ እሎምመ ሽፍተ ዐለት ስሜቶም። እብ ዓመት ሽፍተነት ምን ቃኑን 

በረ ላቱ መዋዲት ቱ። ምናተ እሎም ለሓርያምመ ዲብ ምግቦም ሰብ አከይ አመል 

ምንመ ዐለው፡ እግል አዳሞም ለአንገፈው ሰብ ስምዐት ሰኔት ዐለው።  

ለሰብለ ቀጥፈት ወለተለዎም እግል ለአብዝሖ፡ መን ምን መን ለሐይስ ሜሙ 

የዐለው። ቄትላይ አዳም ልግባእ ወማል ጸሩ ለለሐዜ ልትከቦቶም ዐለው። 

መጅሙዐት ወድ ፍላን ዐደድ አለበ ዶል ልትበሀል እሻረት ፈራሰት ናይለ በዐለ 

ቀጥፈት ሰበት ዐለ፡፡  

ለመደት ለሀ ዲብ ቀላቅል፡ ልግባእ ወኣውለት፡ ሕኩመት ምንመ ዐለት፡ ቃኑን የዐለ፡ 

ትዘመትኮ ወትሰረቅኮ አውመ ትዐገብኮ እንዴ ትቤ ሕኔት ትሸኬ፡ ሞላድ እንዴ 

ዐለብከ ለሰዴ እከ ሽፍታይ በዐል ቀጥፈት ምን ተአስእል ለሐይሰከ። እት ሻፍገት 

በሊስ ለለሀይብ ህቱ ሌጣ ዐለ። ህቱ መርባት አዳሙ ሐቆ አቅሰነ፡ ለትዘመተ ማል 

ሐቆ በልሰ፡ ህቱቱ ለመድሕናይ። እብ ፈድሉ ለቀርቦም ሰበት አለቡ ህዬ ህቱ ቱ 

ጽላል። ህቱቱ ሕኩመት ናይለ ቀቢለት። ዐድል ለሀሌ እግሉ ወኢለሀሌ፡ ህቱ ቱ 

ለለሐክም። ኖሱ ፈርድ፡ ጀሪመት ሊዴ ወኢሊዴ ክሉ ዶል ፋርስቱ። እብ ቀቢለቱ 

ፍቱይ ወሕሹም ቱ። ዘማት አጣል ወአባጌዕ ኢኮን፡ ዘማት ሐ እግል ሐቴ ወክልኤ 

ለኢፈግር እግል ሞረ ምን ኢገብእ። ዲብ ልትበሀል ለልትሐሌ ፋርስ። ኦሮት ምነ 

ሸዐብ ለሐልዮም ለዐለው ሓምድ ዐዋቴ ቱ።  

ወልከ ሓምድ ዐዋቴ - ዐስር ክዋል ፈናቴ  

ሰይፉ ዐለ መላጤ- ኖሱ ዘምት ወለኣቴ  

መርሐባቡ ውህር ሰላም- ፋርስ ሰርር ምን ኮሩ  

መምበ እንተ እግል ክሉ  

አሳከበ ገናይዝ- ረሳስ ደልም ምን ለዐሉ  

አምሰለዩ ዕዳሉ  

ሐበን ደግም ንሳሉ- ባሮት ተንን ገሮቡ  

ሆባይ ለዐውል ምን ለዐሉ  



ፍግረት ጀህራይ ወኬመ- ሓምድ ዘማት መቴለ  

መደት ጀህራይ ለዐይር- ሓምድ ዘማት ነባይል  

ሽቅል ሸፈቲት እብ እንግሊዝ እሙር ዐለ። ምናተ እግል ልራቁቡ ኢሐዘው። ሀደፍ 

ሰበት ዐለ እግሎም፡ ገሌ ዲብ ልትነዐው፡ ወገሌ ዲብ ለአትናይቶ፡ ረብሸት ፈትወ 

ዐለው። በሰር ብዕድመ ዐለ እግሎም። ሸፈቲት ሕድ ከም ለአበዱ ወዲ። ለእዳረት 

መስልሐት ሐቆ በ፡ ፍንጌለ ሽፍተ ሸዐብ ልትካየድ፡ ልትጨፍለቅ፡ ኢከስሰ። ምድር 

እሳት እግል ትትቀራሕ እቱ ፍተን ዐለ ሽቅለ። ብስር እንዴ ፈናቴከ አስተዐምር።  

እብሊ ወለመስሉ ሽፍተነት እግል ተሀሌ ላዝም ዐለ። ዲብ መደት እስትዕማር 

እንግሊዝ ዲብ ኤረትርየ እንዴ ትየመመ ሸቄ ለዐለ፡ ወድ እንግሊዝ 

ጂ.ከይ.ኤን.ትሬቫስኪስ ሽፍትነት ዲብ ኤረትርየ እበ ከስስ ዲብ ወርሕ ዩንዮ 1950 

ለቀደመዩ ክቱብ መስጢር እግል መሰል፡ እሊ ለትበሀለ ለለሐብር ዲ ገብእ፡ 

“ሽፍተነት ለአትናየተት ሓለት” እበ ልብል አርእስ፡ ዲብ ኤረትርየ ከፎ መጽአት 

ወከፎ እግል ትትሰያሕ ትቀድር ንቃጥ እንዴ ረተበ እንግሊዝ እትዕጉብ ዐለ።  

ዲብ ተቅሪሩ ትሬቫስኪስ፡ ሐቆ መትፈላል ጥልያን ሓለት እቅትሳድ ኤረትርየ 

ትደመረት ዲኢኮን ኢሰኔት። ብዝሓም ዐሳክር ጥልያን ለዐለው ኤረትርዪን እንዴ 

ትረፈተው ልትሐሰር እቦም ሰበት ኢረክበው፡ ሽቅል ሐግለው። እሎም ለጀምዑ 

እንዴ ሐግለ ዲብ ክል አካን ፈነጥር ጋብእ ለዐለ ስላሕ ጥልያን እግል ልርፍዕዉ 

ወዲበ ሐዘው ምዓል እግል ለአውዑሉ ከም ቀድሮ ሸክ የዐለ። ሽቅል አለቡ፡ ሐርስ 

አለቡ፡ በሰር ተሐገለ። ለድብርመ እግል ኖሱ ሰአየት ለለአበትክ ክም ገብአ፡ እምበል 

ሽፍትነት ሕርያን ብዕድ የዐለ። እብ ጥልያን ብሑት ለዐለ ምድር በሊስ ዲኢኮን 

ዐድል ወንየት እግል ልትረከብ ኢትቀደረ። ፋሽስቲ ጥልያን ፍሉል ዲብ እንቱ፡ 

እንግሊዝ ውላድ ዐድ እንዴ ከልአት ለሩከስ አውለውየት እግሎም ሰበት ሀበ፡ 

መቅደረት ለዐለት እግሎም ኤረትርዪን ለጥልያን እግለ ለሀጅሞ ለዐለው ሰደው። 

እዳረት ዐስከርየት እንግሊዝ ዐድል ዲብ ተሐክም ወስላሕ ዲብ ትትንዔ ኢትርኤት። 

እብ ድዱ፡ ዲብ ሰነት 1947 ብዝሔለ ዲብ ዐቂብ አምን ለትፈረረው ፖሊስ ዲብ 

2500 ከሬቶም። ሸፈቲት ምኖም ለበዝሖ ዲኢኮን ምኖም ልውሕዶ የዐለው፣ እብሊ 

ለዲብ መደት ጥልያን ለዐለት ንየት ዐስከርየት ዲብ ሽፍትነት እግል ትትበደል 

ቀድረት። እሊቱ ህዬ ሽፍትነት ለአትናይተ።  

ዲበ ዶለ ሰልፍ እግል ህጂም አባይ ልግባእ ወዳፍዖት ለሽፍትነት እብ ጅንሰ 

ትትፈንቴ። ዲብ ጋሽ- ወበርከ ማይ ከም ወሐሊብ ሑቡራም ለዐለው መስኡሊን 

ሸፈቲት ዐሊ ሙንጣዝ ወመሐመድ ሓምድ፡ ሓምድ ዐዋቴ ወሸሪፍ ለልትበሀል 

ብዕድ፡ ነታባይ እድሪስ ዐሊ-በኪት ውሃርዲመ ምስሎም ዐለ። እሎም ክሎም ኦሮት 

ከእግል ጀሀቱ መትጻገት ዐለው። እብ ፍንቲት ለትግሬ ወናረ፡ ለእግል ሓምድ 

ይእተሌከ ብህሉ ለዐለ ዑስማን ሎንጊመ ትሓበረ እቶም።  

እንግሊዝ ንዋይነ ሐቆ የአብዴት ከድመ ሰበት ኢትረክብ፡ ማይ እንዴ ሐገልክም እብ 

ጽምእ ወሰፈረ ሕኔት ትመይቶ ንዋይክም አዝብው ቴለተነ። አቤነ እግለ፡ ሸዐብ ከም 

አበ፡ ጽንሖ ጀምቢል እንዴ ረፍዐክም ሸቅል ዲብ ትብሎ ከም ትረምቆ ኢወዴኮ ምን 

ገብእ፡ እግል ትርአውኒ ትብል ዐለት።  



ከመ እለ ቤለ ፓርቲታት እንዴ አሰሰት አዳም ሕድ ከም ልትበአስ ከም ወዴት፡ ገሌ 

ዲብ ራቢጣ እስላምየ ትሓበረ፡ ገሌነ ህዬ ሽፈትነ፡ ንዋይነ እግል ኢልትዘመት ዐድነ 

ምኑ እግል ንዳፍዕ ሸፈትነ፡ አዳም ቀደም አምዕሉ መይት ወንዋይ እብ ቀስብ 

ልትዘመት ዐለ። ለበደ ከም በደ፡ ለሞተ ከም ሞተ፡ ለትዘመተ ከም ትዘመተ ህዬ 

አዳምነ እግል ነአንግፍ ሸፈትነ። 

 

 

 

 

 
 


