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(1) 

 

እድሪስ መሓመድ ሳልሕ ኣብ መወዳእታ ሓምለ 1956 ካብ ዓዲ ሸኽ 

ሓሊብ ከም ዝተሰወረ፡ ማጆር ኣቡ ፋጥማ ብገለ ዘዋፈሮም ዑሱባት ምስ 

ተሓበረ ሞራሉ ተተንኪፉ፡ ብቕጽበት ንሓደ ካብ ኤርትራዊት ዝውለድ፡ 

ጉብጣን ተስፋስላሴ ዝተባህለ ትግራዋይ ዕሱብ ተሓጋጋዝኡ ጸዊጡ፡- 

 

“እድሪስ ኣበይ ኣሎ? ለይትን መዓልትን ክትከታተልዎ ተሓቢሩኩም ዶ 

ኣይነበረን ?” 

 

ክብል፣ ሕርቃን ብዝተሓወሶ ሓተተ። 

 



ጉብጣን ከም ኣመሉ፡ ምስ ማጆር ኣቡ ፋጥማ ገጽ ንገጽ ክራኸብ ከሎ፡ 

ንነብሱ ክቆጻጸር ስለ ዘይኽእል፡ በተን ድቦላ ኮይነን ዝተሰመዖኦ ሕቶታት 

ተሰናቢዱ፡ ኣጻብዕቲ ኣእዳዉ እናኣንፈጥፈጣ፡- 

 

“ቅድሚ ሰሙን፡ ኣብ ዕዳጋ ዓሳ ኹትምያ (1) ኣጋጥሙኒ’ኳ እንተነበረ፡ 

ሕጂ ኣበይ ከምዘሎ ዝፈልጦ የብለይን። እንተኾነ ምናልባት ኣብ ዓዱ ወይ 

ኣብ ጎረባብቲ ዓድታት ክህሉ ይኽእል’ዩ ዝብል ጥርጣረ ኣሎኒ።” 

 

ብዝተዓጽፈት መልሓስ መለሰ። 

  

ማጆር ኣቡ ፋጥማ፡- 

 

“መዓስን ኣበይን ከም ዝረኸብካዮ ኣይኮንኩን ዝሓትት ዘለኹ። ሕጂ ኣበይ 

ኣሎ እየ ዝብል ዘለኹ? ዘቕረብካዮ መልሲ ድማ ዘዕግብ ኣይኮነን።” 

 

ክብል እናኣፋጠጠ ደጊሙ ሓተቶ። 

 

ጉብጣን ተስፋስላሴ፡- 

 

“ቅድሚ ሳልስቲ፡ ገለ ካብ ዝውንኖም ጠለ-በጊዕ፡ ኣብ ጎረባብቲ    

ዓድታት ይሸይጥ ከምዝነበረ ዝሕብር ደሃይ ረኺብና ነይርና።” 

 

ኢሉ ብትሑት ድምጺ መለሰ። 

 

ማጆር ኣቡ ፋጥማ ነዚ ምስ ሰምዕ፡ እድሪስ ንዘነበርኦ ጥሪት ክሸይጥ 

ብምብጋሱ፡ ክሕባእን ምናልባት’ውን ንመንግስቲ ክቃወም ከም ዘንቀደ 

ገምገመን ካብ’ቲ ኮፍ ኢሉዎ ዝነበረ መንበር ብድድ ብምባል ድማ፡- 

 

“ሓላፍነት ክትስከሙ ብቕዓት ከም ዘይብልኩም ብሓቂ ኣረጋግጸ ኣለኹ።” 

 

ዝብል ወቐሳ ድሕሪ ምቕራብ፡ ኣስዒቡዉውን፡- 

 

                                                           
(1)

 ኹትምያ ሓንቲ ካብ ዞናታት ከተማ ባጽዕ’ያ። 



“ሓደ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝቐነየ፡ ብናይ ገንዘብ ዋሕስ ዝተለቐ ጥርጡር፡ 

ብዛዕብኡ ዝኾነ ሓበሬታ የለን ክበሃል ዝእመንዶ ይመስለካ?” 

 

ዝብል ቀጥታውን ኣዋጣርን ሕቶ ኣቕረበሉ። 

 

ጉብጣን፡ እቲ ዘጋጠመ ፍጻሜ ቀሊል ከምዘይኮነ ብምግንዛብ፡ ብዛዕባ 

ኣጠፋፍኣ እድሪስ ተሓታቲ እየ ዝብል እምነት ስለዘሕደረ፡- 

 

“ብሓቂ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ እድሪስ ዝፈልጦ እንተ ዘይብለይ፡ 

ተሓታቲ ከም ዝኾንኩን ንሓዋሩ ካብ ከም’ዚ ዓይነት ጉድለት ክጥንቀቕ 

ቃል እናኣተኹ፡ ይቕረታ እሓትት” 

 

ክብል መለሰ፡ ሓውሲ ምንዛዝን ምሕረት ምሕታትን ብዘስምዕ። 

 

ኣብ’ዚ ከይተሓጽረ ድማ፡- 

 

“እድሪስ በቲ ዝፈጸሞ ገበን ክቕጻዕ፡ ካብ’ቲ ተሓቢኡሉ ዘሎ ቦታ 

ኣንጠልጢለ ናባኹም ከቕርቦ ዝድለ ጻዕሪ ከካይድ ከም ዝኾንኩ ከረጋግጽ 

እፈቱ።” 

 

ክብል ዘለዎ ቅሩብነት እናኣረጋገጸ፡- 

 

“እድሪስ ካብ ዘለዎ ቦታ ከምጽኡ ዝኽእሉ እሙናት ዝኾኑ ሰዓብትና ናብ 

ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክንሰድድ ኣሎና።” 

 

ዝብል እማመ ከኣ ኣቕረበ። 

  

ይኹንዉ ምበር፡ እቲ ዘቕረቦ እማመ ብወገን ማጆር ኣቡ ፋጥማ ቆላሕታ 

ከም ዘይኸበ ስለ ዝተዓዘበ፡ ልሙድ ወተሃደራዊ ሰላምታ ጌሩ፡ ካብቲ ዝነበሮ 

ቤት ጽሕፈት ተቐላጢፉ ንደገ ኣምረሐ። 

 

ንጽባሒቱ ንግዳዊ ትካላት ከተማ ባጽዕ ከም ልሙድ ኣብ ዝተኸኸፍታሉ፡ 

ልክዕ ሰዓት ሸውዓተ ቅድሚ ቀትሪ፡ ብሸውዓተ ሰባት ዝቖመት፡ ጉብጣን 



ተስፋስላሴ ዝመርሓ ብረት ዝዓጠቐት ጉጅለ ፖሊስ ዓባይ (1) ናብ ድኳን 

እድሪስ ኣምረሐት። ኣሕመድ ሓው እድሪስ ምድሪ-ቤት ድኳን እናኾስተረ 

ከሎ ረኸበቶ። ብዘይ ሰላምታን ብዘይ ዝኾነ ዘረባን ጉብጣን ተስፋስላሴ 

ንኣሕመድ እናጠመተ፡- 

 

“እድሪስ ኣበይ ኣሎ... ንስኻኸ መን እኻ... ኣብዚ ቦታ እንታይ ትገብር 

ኣሎኻ?” 

 

ብዓውታን ጭደራን ሕቶታት ኣቕረበሉ። 

 

እቶም ዝተረፉ ዕጡቓት ነቲ ከባቢ ብምቁጽጻር፡ ናብ ዝኽበቡዎ ድኳን 

እድሪስ ሰብ ከምዘይኣቱን ከምዘይወጽእን ገበሩ። 

 

ጉብጣን ተስፋስላሴ ብኣምሓርኛ ይዛረብ ብምንባሩ፡ እንታይ ይብል 

ከምዝነበረ ኣሕመድ ክርድኦ ኣብ ርእሲ ዘይምኽኣሉ፡ ኣብ ገጹን ኣፍልቡን 

ዘይሓሰቦን ዘይተጸበዮን ጉስጥታትን ጽፍዒታትን ክዓልቦ ኸሎ ኣብ 

ልዕልኡን ልዕሊ ስድራቤቱን ነውራም ጸርፍታት ከም ማይ ዘነቦም። 

 

ኣስዒባ እታ ጉጅለ፡ ነቲ ድኳን ዓጽያን ንኣሕመድ ክልተ ኣእዳዉ 

ንድሕሪት ብረጕድ ገመድ ኣሲራ፡ ልክዕ ከም ጠለ-በጊዕ ጎቲታ 

እናሃረመት፡ ናብ መደበር ማጆር ኣቡ ፋጥማ ወሲዳ ኣብ ሓንቲ ጸባብ 

ክፍሊ (ሸላ) ንምሉእ መዓልቲ ከም ዝሕየር ገበረቶ። 

  

ጉብጣን ብወገኑ ግዜ ከይወሰደ ንማጆር ኣቡ ፋጥማ፡- 

 

“ሓደ መንእሰይ ኣብ ድኳን እድሪስ ረኺብና ኣምጽእናዮ ኣሎና። ናትኩም 

መምርሒ ኣብ ምጽባይ ድማ ንርከብ።” 

 

ኢሉ ሓበሬታ ኣቕረበ። 

 

ማጆር ብወገኑ፡- 

 
                                                           
(1)

 ፖሊስ ዓባይ፡ ኣብ ግዜ ኮሎኔል ተድላ ዑቕቢት ሸፋቱ ንምህዳን፡ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፍታት ንምግታእን ሃረታውያን ዜጋታት 

ንምእሳርን፡ ካብ ሓይሊ ፖሊስ ኤርትራ ዝተዋጽአ ልዑል ወተሃደራዊ ስልጠና ዝቐሰመ፡ ፍሉይ ኣሃዱ እዩ።  



“ጽቡቕ ገበርካ። ዘምጻእኩሞ ባዕለይ ክምርምሮ እየ። ክሳዕ ሽዕኡ ካብዚ 

ከባቢ ከይተርሕቕ።” 

 

ኢሉ ፍሽኽታ ዝተሓወሶ ትእዛዝ ሃቦ። 

           

“እሺ ጎይታይ።” 

 

መለሰ ጉብጣን ብፍሱሕ ገጽ። 

 

ኣሕመድ ፍርቂ ለይቲ 28 ሓምለ 1956፡ ማዕጾ እታ ዝተሓየረላ ክፍሊ 

ተኸፍተት’ሞ “ውጻእ ወዲ ሰበይቲ” ዝብል ድምጺ ሰምዐ። ቑሊሕ 

እንተበለ ማጆር ኣቡ ፋጥማ ኣብ ቅድሚኡ ተገቲሩ ጸነሖ። 

  

ኣቡ ፋጥማ፡ እቲ ኣብ ባይታ እታ ጸባብ ክፍሊ ተደርብዩ ዘሎ፡ እቲ ምስ 

ወይዘሮ ፋጥማ ኮይኑ ደሃይ እድሪስ ክፈልጥ ዝመላለስ ዝነበረ መንእሰይ 

ከም ዝኾነ ብምርዳእ፡ ኣሕመድ ሓው እድሪስ ከም ዝኾነ ከለልዮ ግዜ 

ኣይወሰደሉን። 

 

ማጆር፡- 

 

“ስለምንታይ ኣብ’ዚ ከም ዘሎኻ ትፈልጥ ዶ?” 

 

ክብል ብቋንቛ ዓረብ ሓተቶ። 

 

ኣሕመድ፡- 

 

“ኣባላት ፖሊስ ዓባይ ካብ ድኳነይ መንዚዖም ኣምጺኦምኒ። ካልእ ዝፈልጦ 

የብለይን።” 

 

ኢሉ ብዙሕ ከይተረበሸ መለሰ። 

 

ማጆር ኣቡ ፋጥማ ንኣሕመድ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ኮይኑ ክምርምሮ ስለ 

ዝደለየ፡ ንጉብጣን ተስፋስላሴ- 



 

“ናብ ቤት ጽሕፈተይ ኣመጸኣዮ።” 

 

ኢሉ ኣዘዞ። 

 

ማጆር ከም’ቶም ካልኦት መርመርቲ ዝኽተሉዎ ኣገባብ ብምኽኸታል፡- 

 

“ምሉእ ስምካ፡ ዕድመኻን ስራሕካን?” 

 

ብቕጽበት ሓተቶ። 

 

“ስመይ ኣሕመድ መሓመድ ሳልሕ ጃብር’ዩ። ዕድመይ ዕስራን ክልተን፡ 

ፍሉጥ ስራሕ የብለይን።” 

 

ክብል ብህዱእ መንፈስ መለሰ። 

 

ማጆር ኣቡ ፋጥማ ቀጺሉ፡- 

 

“ከም’ቲ ዝበልካዮ ፍሉጥ ስራሕ እንተዘይብልካ፡ ናብ ድኳን እድሪስ 

እንታይ ኣምጺኡካ ?” 

 

ኣሕመድ፡- 

 

“ድኳን ሓወይ ክኸፍትን ኣብ ክንድኡ ድማ ክሰርሕን ናይ ግድን’ዩ።” 

 

ምስ በለ፡- 

 

“እድሪስ ባዕሉ ድኳኑ ዘይኸፍተሉ ምኽንያት እንታይ ኣሎ?” 

 

ኣሕመድ፡ ማጆር ብዛዕባ’ቲ ኣብ ዓዲ ዘየሎ ሓዉ ክፈልጥ ከምዝደለየ 

ብምርዳእ፡ ስለምንታይ ከም ዝተኣስረ ስለ ዝበርሃሉ፡- 

 

“ኣብ መርዓ ኣዝማድና ክሳተፍ ምስ ከደ ኣይተመልሰን።” 



 

ክብል መለሰሉ። 

 

ማጆር ኣቡ ፋጥማ፡ ነቲ “ዝደለዮ ኣብ ዝሓጸረ ክረክብዉየ” ዝብል እምነት 

ብምሕዳር፡- 

  

“መዓስን ናበይን ከይዱ?” 

 

ኢሉ ብትሪ ሓተተ። 

 

“ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣቢሉ ንከረን ከይዱ።” 

 

ምስ በለ፡ ማጆር ኣቡ ፋጥማ ዝነበሮ ጭንቀት ፈዀሰሉ። 

 

“ሓቂ ይግበሮ።” 

 

ክብል ድማ ብትሕቲ መልሓሱ ተዛረበ። 

 

ኣሕመድ፡ ማጆር ነቲ ኣብ ኣፍደገ ዝነበረ ዋርድያ ጸዊዑ፡ ንጉብጣን  

ተስፋስላሴ ክዳሃዮ ምስ ሰምጠ፡ “እምበኣር ክወጽእ’የ” ዝብል ተስፋዉ ኳ 

ኣሕድሩ እንተነበረ፡- 

 

“ክሳብ ደሃይ እድሪስ ዝፍለጥ ኣሕመድ ምሳና ክጸንሕ’ዩ።” 

 

ዝብል መምርሒ ክህብ ምስ ሰምዖ ግን፡ እቲ ዝሓሰቦ ክሰምር ከም ዘይኮነ 

ኣረጋገጸ። 

 

ማጆር ኣስዒቡ፡- 

 

“ናብታ ዝነበራ ክፍሊ ምለስዎ።” 

 

ኢሉ ኣዘዘ። 

 



ድሕሪ’ዚ ፍጻሜ፡ ማጆር ኣቡ ፋጥማ ንኩነታት እድሪስ እተረጋግጽን ኣብ 

ዘለዎ ሃልዩ ኣሲራ ናብ መደበር ባጽዕ እትምጽእን፡ ሓንቲ ንከረን 

እንተተደልየ ድማ ንኣቑርደት እትኸይድ ጉጅለ ክትምስረት ወሰነ። እታ 

ጉጅለ ብኣርባዕተ ባህልን ጠባያትን ተቐማጦ ከረን ዝፈልጡ ሰለይቲ 

ከምትቐውም ገበረ። 

  

ኣባላት’ታ ጉጅለ ብዝተዋሃቦም መምርሒ መሰረት፡ ግዜ ከይቀተሉ 

ክተሓጋገዙ ካብ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ኣዕሩኽትን ኣዝማድን ከይተረፈ’ውን 

ሓበሬታ ንኽረኽቡ፡ ኣብ ኣገደስቲ ከባቢታት ከረን ከም ዝዝርግሑ 

ተረዳድኡ። ሓደ ካብኦም ኣብታ ጥቓ’ታ መስጊድ ጃሚዕ እትርከብ፡ 

ብዙሓት ተቐማጦ ከረንን ከባቢኣን ዝመላለሱላ እንዳ ሻሂ ኣቶ መንታይ፡ 

ካልኣይ ኣብ መደበር ባቡር ከረን፡ ሳልሳይ ኣብ ዕዳጋ ኣሕምልቲ፡ ራብዓይ 

ድማ ጻዕቒ ተቐማጦ ኣብ ዘለዎ ዞና ሓሸላ (1) ተዋፍሮም ንሙሉእ   

መዓልቲ ክከታተሉ፡ ዝድቅሱሉን ምሸት ምሸት ሓበሬታ ዝለዋወጡሉን 

ድማ፡ ኣብ ሓደ ብኢጣልያዊ ዜጋ ዝውነን ብPalazzo Riva ዝፍለጥ 

ሆቴል ክኸውን መደቡ። ይኹን’ምበር ንሰለስተ መዓልታት ዝኸውን እኳ 

እንተተኸታተሉ ብዛዕባ እድሪስ ዝኾነ ሓበሬታ ክረኽቡ ኣይኸኣሉን። 

 

ኣብ መበል ራብዓይ መዓልቲ፡ እቲ ኣብ መደበር ባቡር ዓስኪሩ ዝነበረ 

ሰላይ፡ ሓደ ብቐረባ ዝፈልጦ ሰራሕተኛ’ቲ መደበር ንክምሳሕ ኢሉ ክወጽእ 

ከሎ ብርሑቕ ረኣየ። ይጠቕመኒ’ዩ ብዝብል ተስፋ ተቐላጢፉ ኣርከቦ። እቲ 

ሰራሕተኛ ምስ ረኣዮ፡ ከም ኩሎም ደቂ ዓዲ ዝገብሩዎ፡ ዘዕግብ ሰላምታ 

ለገሰሉን ኣብ ገዝኡ ንምሳሕ ዓደሞን። 

  

ክልቲኦም ናብ’ቲ ካብ መደበር ባቡር ብዙሕ ዘይርሕቕ ገዛ ከዱ። ብዛዕባ 

ኩነታትን ህላወን ዝፈልጥዎም ሰባት እናተሓታተቱ ከኣ ዝተቐረበሎም 

መግቢ በልዑ። ምስ ወድኡን ኣእዳዎም ምስ ተሓጽቡን፡ እቲ ሰላይ፡ 

ዝተፈጥረሉ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ፡- 

 

“ኣብ ከረንን ከባቢኣን እኹል ማይ’ዩ ሃሪሙ። ሕርሻዊ እቶት ሎም ዘበን 

ከመይ ይመስል ኢልካ ትግምት?።” 

 

                                                           
(1)

 ሓሸላ፡ ሓንቲ ካብተን ብጻዕቒ ደቂ’ቲ ከባቢ ዝነብሩላ ዞና’ያ።  



ዝብል ሕቶ ኣቕረበ። 

 

ሰራሕተኛኛ መገዲ ባቡር ከረን፡- 

 

“ሎሚ ዓመት ከም’ቲ ዝበልካዮ ጽቡቕ ክራማት ስለ ዘሕለፍና፡ ኣብ 

ዝሓለፈ ሰሙን’ውን ገጠራት’ዚ ከባቢ ጽቡቕ ማይ ብምርካቡ፡  ዘዕግብ 

ምህርቲ ንምርካብ ተስፋ ብዙሓት ኮይኑ ኣሎ።” 

 

ክብል ምስ መለሰሉ፡ ኣስዒቡ፡- 

 

“ባጽዕን ከባቢኣን ከ ከመይ ኣሎ? እንታይ እዩ ኣብ’ዚ ቀረባ ግዜ ማእሰርቲ 

ነይሩ ይበሃል?” 

 

ዝብል ሕቶ ኣቕረበ። 

 

ኣብ መደበር ባቡር ዓስክሩ ዝነበረ ነቲ ዝቐረበሉ ንምምላስ፡- 

 

“እዚ እዋን’ዚ፡ እዋን ማይ ባጽዕን ከባቢኣን ኣይኮነን። እንተ መነባብሮ’ቲ 

ህዝቢ ጽቡቕዉዩ ዘሎ።” 

 

ብምባል ብዛዕባ ዝተሓቶ ናይ ማእሰርቲ ኩነታት ግን ከይመለሰ ሸፈፍ ኢሉ 

ሓለፎ። 

 

ሰራሕተኛ መደበር ባቡር ከረን ብዛዕባ ኩነታት ተቐማጦ ባጽዕን ከባቢኣን፡ 

ኣውራ ብዛዕባ’ቲ ተኻይዱ ዝበሃል ጃምላዊ ማእሰርቲ ብዝሰፍሐ 

ንምፍላጥን ንምርዳእን ድልየት ስለ ዝነበሮ፡ እቲ በቲ ሰላይ ዝሰምዖ ብዙሕ 

ስለ ዘየዕገቦ፡- 

 

“ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት፡ ሓፈሻዊ ኩነታት ተቐማጦ ባጽዕን ከባቢኣን 

እናተበላሸወ ይመጽእ ኣሎ ዝብሉ ዘረባታት ይስሞዑ እዮም። ሓቅነቶም 

ክሳብ ክንደይ እዩ?” 

 

ዝብል ኣዋጣሪ ሕቶ ኣቕረበ። 



 

እቲ ዝተሓተ ሰላይ ቀጥታዊ መልሲ ክህብ ብዘይምድላዩ፡- 

 

“ብዘይካ ውሑዳት ኩሎም ዜጋታት ብዘዕግብ መገዲ ናብራኦም 

የካይዱ’ዮም።” 

 

ክብል ብሕጽር ዝበለ መለሰ። 

 

ሰራሕተኛ መደበር ባቡር ከረን ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡- 

 

“እቶም ውሑዳትከ ብዘዕግብ ኣገባብ ናብራኦም ዘየካይዱሉ ምኽንያት 

እንታይ ኣሎ?” 

 

ክብል ተወሳኺ ኣዋጣሪ ሕቶ ኣቕረበ። 

 

እቲ ሰላይ፡- 

 

“ብዛዕባ ፖለቲካን ምዕባለታቱን ጥራሕ ስለ ዝግደሱ፡ ናብራኦም ጠንጢኖም 

ናብ ዘየዋጽኦም ጉዳያት ክጥሕሉ ትርእዮም።” 

 

በለ ነቲ ኣርእስቲ ዳግም ንኸይለዓል እናተመነየ። 

 

ሰራሕተኛ መንገዲ ባቡር፡ እቲ ሰላይ ፖለቲካዊ ጠቀስ ኣልዒሉ ክዛረብ 

ድልየት ከምዘይብሉ ስለ ዝተረደአ፡ ስቕ ክብል እኳ እንተመረጸ፡ እቲ ሰላይ 

ነቲ ዘምጸኦ ከይዘንገዐ፡- 

 

“ደሃይ ናይ ሓደ ኣብ መርዓ ዘመዱ ክሳተፍ ናብ’ዚ ዓዲ ዝመጸ 

ተቐማጣይ ባጽዕ እድሪስ መሓመድ ሳልሕ ዝተባህለ ዓርከይ ንምርካብ’የ 

መጺአ ዘለኹ።” 

 

ኢሉ ነቲ ዝዓሰለ ስቕታ ክሰብር ፈተነ። 

 

ሰራሕተኛ መደበር ባቡር ከረን ተንኰል ጋሸኡ ከይኣስተብሃለ፡- 



 

“ሓደ ካብ ባጽዕ ዝተበገሰ ንኽሕግዞ ዝሓተተኒ ረኺበ ነይረ”፡ 

 

ምስ በለ፡ ዘረበኡ ከይወደአ እቲ ሰላይ፡- 

 

“እዚ ትብሎ ዘለኻኸ መንዉዩ ዝበሃል? እንታይከ ይመስል? ምስ መን 

ነይሩ?” 

 

ዝብሉ ሕቶታት ኣከታተለ። 

 

ሰራሕተኛ መደበር ባቡር ኣብ ልዕሊ’ቲ ሰላይ ዝኾነ ጥርጣረ ስለ 

ዘይኣሕደረ፡- 

 

“ማእከላይ ቁመት፡ ከም ኩሎም ተቐማጦ ባጽዕ ጀለብያን፡ ጸባብን ሓጻርን 

ስደርያን ዕማመትን ዝወደየ፡ ምስ ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ኣባላት ስድርኡ 

ዝመስሉ መጹኡ ነይሩ። ንዕኡን ስድርኡን ዝሕዝ ዝተቐራረቡ ሰድያታት 

ኣብ’ቲ ንኣቕርደት ዝብገስ ባቡር ክረኽበሉን ክሕግዞን ሓተተኒ። በቲ ሓደ 

ናይ መገሻ ድኻም ስለ ዝነበሮ፡ በቲ ካልእ ከኣ ክሕግዞ ግቡእ’ውን ስለ 

ዝኾነ፡ ዘደልዮ ክረኽበሉ ከኣልኩ። ካልእ ዘድልዮ ነገር’ውን እንተሎ 

ክሕግዞ ምስ ሓተትክዎ፡ ደሓን ዘድልየኒ ነገር የለን በለኒ፡ በቲ ዝገበርኩሉ 

ተሓጒሱ ልባዊ ምስጋና ኣቕሪቡ።” 

 

ኢሉ ኣዘንተወ። 

  

እቲ ሰላይ በቲ ዝሰምዖ ሓበሬታ፡ እድሪስ ናብ ከረን ከም ዝመጸ፡ ብዙሕ 

ከይጸንሐ ድማ ናብ ኣቕርደት ከም ዘምረሐ’ኳ እንተተረደአ፡ ከም ናይ 

ፖሊስ መርማሪ መጠን ዝያዳ ንኸረጋግጽ ብምድላዩ፡- 

 

“እቲ ትዛረበሉ ዘሎኻ መን ይበሃል?” 

 

ክብል ሓተተ። 

 



እቲ ሰራሕተኛ መደበር ባቡር ከረን ዝቐረበሉ ሕቶታት ናይ ጥዕና ከም 

ዘይኮነ ክጠራጠር ጀመረ። ሽም እድሪስ ክህብ የብለይን ብዝብል ሕልና 

ከኣ፡- 

 

“ሽሙ’ኳ ክሕዞ ኣይከኣልኩን።” 

 

ዝብል መልሲ ሃበ። 

 

ሰላይ በዚ ኣብቂጡ፡ ነቲ ሰራሕተኛ ድሕሪ ምምስጋን፡ ብቑልጡፍ ናብ 

ብጾቱ ከደ። 

 

ኣርባዕቲኦም ሰለይቲ ኣብ’ታ ንኽራኸቡላ ዝተኻረይዋ ክፍሊ ተኣኪቦም፡ 

ነቲ ካብ ኣብ መደበር ባቡር ከረን ዝዓስከረ ዝተረኽበ ሓበሬታ ድሕሪ 

ምትንታን፡ ኣብ መንጎ ኣቕርደትን ከሰላን ዘሎ ርሕቐት ካብ ሰለስተ ወይ 

እንተበዝሐ ካብ ኣርባዕተ መዓልታት ጉዕዞ ከም ዘይነውሕ ስለ ዝተረድኡ፡ 

እድሪስ ናብ ሱዳን ከም ዘምረሐ፡ ክረኽቡዎ እንተፈተኑ’ውን ከም 

ዘይከኣል ደምደሙ። ዘለዎም ሓበሬታ ንዝምልከቶም ከቕርቡ ከኣ ንባጽዕ 

ብሓባር ክምለሱ ወሰኑ። 

  

ማጆር ኣቡ ፋጥማ፡ እቶም ዝለኣኾም ሰለይቲ ብዘይ ቁም ነገር ከም 

ዝተመልሱ ምስ ፈለጠ ኣዝዩ ተቖጥዐ። ነቲ ኣብ መላእ ኤርትራ 

ብመንግስቲ ኣስፈሃ ወልደሚካኤል ዝተኣወጀ ናይ እቶ-እቶ ድንጋጌ 

ተጠቒሙ፡ ኣሕመድ፣ ኣብ ድኳን እድሪስ ናይ ንግድ ንጥፈታት 

ከየዘውትርን ከየካይድን፡ ነቲ ድኳን ድማ ብቐይሕ ሸምዓ ዓጽዩ ዳግም 

ንኸይክፈት ወሰነ።  

 

 

 

 

 

 


