
 
ኤርትራ፣ ምድረ ባሕሪ 

ናይ መወዳእታ ኽፋል 

ስደት ንምዕራብ (1) 
 

 
 
ብኣልኣሚን መሓመድ ሰዒድ 

 
1- ምንጋስ ስራሕ ኣልቦነት ሳዕቤናቱን 
መንግስቲ ኣስፍሃ ወልደሚካኤል ምቁጽጻሩ ካብ ዘረጋገጸሉ ሰዓት፣ ብዙሓት ፋብሪካ- 
ታትን ኣብያተ-ዕዮን ስርሓት ወደብ ባጽዕን ብፍላጥ ብምዕጻውን ምድስካሉን፣ ብዙሓት 
ዜጋታት ሰላምን ስራሕን ንምንዳይ ካብ ገጠራት ናብ ከተማታት ክውሕዙ ጅመሩ። 
ብተወሳኺ ንጥፈታት ጉጅለታት ሸፋቱ ብምዝያዱ፣ ዜጋታት ብዛዕባ ስድራቤታቶም፣ 
ህይወቶምን ንብረቶምን ክሰግኡ ብምጅማሮምን ከምኦም ዝኣመሰሉ ኣሉታውያን 
ተርእዮታት ብምግንፋሎምን ኩነታት ኤርትራ፣ ኣውራ ቁጠባዊ ኩነታትን መነባብሮን 
ህዝብን እናበኣሰ ክመጽእ ጀመረ፣፣ 
ከም’ዚኦም ዝኣመሰሉ ተርእዮታት ብወገኖም ንኣዕሩኽ (ኢድሪስ፣ ሓጎስ ኣርዓዶምን 
ኢስማዒልን ዙቡይ ዑመሪትን) ስለ ዝጸለዉ፣ ከምሳዕቤኑ ኣብ ወደብ ባጽዕ ካብ ዝነበረ 
ስርሖም ስለ ዝተባረሩ፣ መንብሮ ክኸፍኦም ጀመረ፣፣ ኢድሪስ’ውን ድኳኑ ከትከት 
ስለዝበለ ዝገዝኡ ሰባት ስለ ዝተሳእኑ ካብ ኣዕሩኽቱ ዝሓሸ ኣይነበረን፣፣ ስለ ዝኾነ 
ቀንዲ ስራሕ ንብዙሕ ሰዓታት ኣብ ድኳን ኢድሪስ ኮፍ ምባልን ምዕላልን ኮነ፣፣ 
                                                           
(1)

 ስደት ንሱዳን። 
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ሓደ ለይቲ ኣብ ወርሒ መጋቢት 1956፣ በዓልቲ-ቤት ኢድሪስ ወይዘሮ ፋጥማ ማዕጾ  
ስለ ዝተኳሕኳሐ፣ ንኢድሪስ ካብ ድቃሱ ኣበራበረቶ፣-“ኢሂ ድሓን?” ክብል ስንባደ 
ብዝመልኦ ድምጺ ሓተተ፣፣ 
ወይዘሮ ፋጥማ፣-“ማዕጾ ይዅሕኳሕ ኣሎ፣፣ ለይቲ ምድሪ መን’ዩ ክመጽኣና ዝኽእል?።” 
ናብቲ ማዕጾ ገዛ እናጠመተት፣፣  
ኢድሪስ ካብ’ቲ ዝነበሮ ተንሲኡ ማዕጾ ምስ ከፈተ ሰለስተ ብኣከዳድነኦምን መልክዖ- 
ምን ኣባላት ክፍሊ ጸጥታ ዝመስሉ ሰባት ኮይኖም ረኸቦም፣ እቲ መራሒኦም ኮይኑ 
ዝተሰመዖ፣-“ኢድሪስ መሓመድ ሳሊሕ ዲኻ?።” መልሲ ከይተጸበየ ተቐላጠፍ ዝብል 
ትእዛዝ ኣቕረበሉ፣፣“እወ ኢድሪስ’የ፣ ንስኻትኩም ከ መን እኹም?። ኣብ ሕላፍ ግዜ 
ክትመጽኡኒ ዘገደደኩም ከ እንታይ’ዩ?።” ዝብል ሕቶታት ኣቕረበ፣፣       
እቲ መራሒ፣-“ንሕና ኣባላት  ጸጥታ ኢና፣ ኣነ ሰርጀንተ ዑመር ኽያር እበሃል፣ እዚኦም 
ድማ መሳርሕተይ ኢዮም፣፣” ብምባል ነተን ዝቐረባ ሕቶታት ብድፊኑ ክምልስ ፈተነ፣፣ 
ኢድሪስ ደጊሙ፣-“እንታይ ኢኹም ደሊኹም?።” ኢሉ ገጹ ኣዕጢሩ ሓተተ፣፣ 
እቲ መራሒ ዝመስል፣-“ንገለ ዘለዋና ሕቶታት ክትምልሰልና ንመደበርና ምሳና 
ክትከይድ ኢኻ፣፣” ኢሉ መምጽኢኦም ከብርህ ፈተነ፣፣ 
ኢድሪስ ብወገኑ፣-“ሕጂ ከውታ ለይቲ ምሳኻትኩም ናብ’ቲ እትደልይዎ ክብገስ ዝከኣል 
ኣይኮነን፣፣” ብምግራም መለሰ። ኣስዒቡ ኸኣ፣-“ምስ ወግሐ ኣብ’ቲ እትደልይዎ ክመጽእ 
ግን ቁሩብ’የ፣፣” ዝብል ሓረግ መልአ፣፣ 
ሰርጀንቲ ዑመር፣-“ካልእ ዝጽበየና ስራሕ ስለ ዘሎ ግዜና ምሳኻ ኣብ ምምልላስ 
ክነጥፍእ ኣይንደልን፣ ምሳና ክትብገስ’ዩ ድልየትና፣፣” ነቲ ኢድሪስ ዝሓተቶ ግምት 
ከይገበረ ብሓውሲ ትእዛዝ መለሰ፣፣ 
ኢድሪስ ምስ ከምዚኦም ዝኣመስሉ ሰባት ምምልላስ ትርጉም ከምዘይህልዎ ብምርዳእ፣ 
ንዘርኣይዎ ላግጽን ባጫን ንኽሰግር፣-“ናብ እትደልይዎ ክኸይድ ተቓውሞ’ኳ እንተዘይ- 
ብለይ፣ ንበዓልቲ ቤተይ ክሕብርን ክዳውንተይ ክመልስን ዕድል ክትህቡኒ እሓትት፣፣” 
ብምባል ናይ ኩሎም ፍቓድ ዝጽበ ክመስል ብትብዓት ከይተወላወለ ሓተተ፣፣ 
እንተኾነ ሰርጀንቲ ዑመር ነቲ ዝቐረበሉ ግምት ከይሃበ፣-“ድልየትካ ከተቕርበልና 
መሰል የብልካን፣፣ ነቲ ዝበልናካ ጥራይ ኢኻ ትፍጽም፣፣ እንተ ብዛዕባ በዓልቲቤትካ 
ዝበልካዮ ትሰምዓና ስለዘላ ምሕባር ዘድልየካ ኣይኮነን፣፣” ዝብል ሕርቃን ዝመልኦ 
መልሲ ሃበ፣፣ 
ወይዘሮ ፋጥማ ብወገና፣-“ግዲ የብልካን ኢድሪስ፣ ኣይሰራቒ ኣይዓማጺ ብንጽህናኻ 
ከምእትወጽእን ጥርጣረ የብለይን፣ ምስኦም ክትከይድ ዝከኣል’ዩ፣፣ ወጋሕታ ምስ 
ሓውኻ ኣሕመድ ኮይንና ደሃይካ ንምርካብ ክንጽዕር ኢና፣፣” በለት ንብዓታ ኮረር 
እናበለት፣፣ 
ኢድሪስ በዚ ተተባቢዑ፣ ብተን ኣቐዲሙ ዝተኸደነን ፉጣን ካብ ጡጥ ዝተሰርሐት 
ማልያን፣ ሸበጥን ገይሩ፣ ንሰርጀንቲ ዑመር ኽያር ከሕርቕ ብዝብል መንፈስ፣ ንበዓልቲ 



3 

 

ቤቱ ኣብ ግንባራ ስዒሙ፣ ነቲ ናይ ገዛ ማዕጾ ኣርሕዩ፣ ነቶም ዝከታተሉዎ ዝነበሩ 
ሰብኡት ናብ’ቲ ዝደልይዎ ክመርሕዎ ሓተቶም፣፣ 
ኢድሪስ እቲ ዝውሰደሉ ቦታ ብልክዕ ዘይፈልጦ’ኳ እንተነበረ፣ ድሕሪ ናይ ሰዓት ናይ 
ኣግሪ ጒዕዞ  ምስ’ቶም ሰለስተ ዓጀብቱ ኣብ ሓደ ብናይ ስልኪ ሓጹር ዝተጋረደ፣ ኣብ 
ግዜ መግዛእቲ ኢጣልያ ዝተሰርሐ፣ ብጸላም ዝተዋሕጠ፣ ዝሃድሃደ በዓል ክልተ ደርቢ 
ዓቢ ገዛ ተደፊኡ ከምዝኣቱ ተገብረ፣፣ እትው ክብልን ካብ ዘይርእዮም ሰባት ብኣድራጋ 
ጽፍዒት፣ ጉስጥን ብዕሉግ ጸርፍን ክቕበልን ሓደ ኮነ። ሃሩር፣ ሽታ ሽንትን ቀልቀልን 
ተደማምሩዎ፣ መሬት ነቶም ዝሃርሙዎን ዘዋርዱዎን ከይተንከፈት፣ ንዕኡ ጥራይ 
ትውሕጥ ዘላ ኮይኑ ተሰመዖ፣፣ ወጋሕታ ንሓላፊ’ቲ መደበር ክረክብ ብዝብል ምስምስ፣ 
ሓደ ካብቶም ዋርድያታት ብእግሩ ረጊሑ ምስ ኣተንሰኦ፣ ካብ’ቲ ኣትዩዎ ዝነበረ 
ዓሚቚ ምጥፋእ ሃለዋት ተበራበረ፣፣ 
ኢድሪስ፣ ሓላፊ’ቲ መደበር፣ ሓደ ካብቶም ብመራሕቲ ፖሊስ ኤርትራ፣ ኣውራ ብኮሎ- 
ኔል ተድላ ዑቕቢት እሙን ዝኾነ፣ ብሰበስልጣን መግዛእቲ ብሪጣንያ ኣብ ፖሊስ 
ኤርትራ ክሰርሕ ካብ ሱዳን ዝተሳሕበ፣ ሰኔጋል ዝመበቆሉ ሱዳናዊ መኮነን ማጆር ኣቡ 
ፋጥማ ዝተባህለ ከም ዝኾነ ተረደአ፣፣    
ማጆር ኣቡፋጥማ ንረብሓ’ቲ ምስ ብሪጣንያን ኢትዮጵያን ዝደጋገፍ መንግስቲ 
ኤርትራ ዘገልግል፣ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ተቓወምቲ ዝተፈላለየ ናይ ጭካኔ 
ስጉምታት፣ እንተላይ ስጉምቲ ምቕታል ንምውሳድ ድሕር ዘይብል ሰብ ከም ዝኾነ 
ምስ ተረደአ፣ ኣብ ወጥሪ ከም ዘሎ ክግንዘብ ግዜ ኣይወሰደን፣፣ 
ከም’ቶም ካልኦት ጨቆንቲ፣ ማጆር ኣቡ ፋጥማ ንኢድሪስ ከርዕድ ብምባል፣ ነታ 
መኮንናት ፖሊስ ኤርትራ ዝጥቀሙላ በትሪ ብየማነይቲ ኢዱ ዓቲሩ እና ኣወጣወጣ፣ 
ኣዒንቱ ኣፍጢጡ ንመላእ ኣከላት ኢድሪስ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ክድህስስ ድሕሪ 
ምጽናሕ፣-“ስምካ፣፣” ኢሉ ሓተተ፣፣“ኢድሪስ መሓመድ ሳሊሕ እበሃል፣ ካብ ዓዲ ሸኽ 
ሓሊብ ድማ እየ፣፣” ብዘይ ተገዳስነት መለሰ፣፣ 
ማጆር ኣስዒቡ፣-“ናብ’ዚ ቦታ እንታዩ ኣምጺኡካ?።”፣፣ 
ኢድሪስ፣-“ኣይፈለጥኩን፣ እንተኾነ ትማሊ ምሸት ገለ ዘይፈልጦም ሰባት ኣብ ገዛይ 
መጺኦም ምስኦም ክብገስ ሓቲቶምኒ ተርኣኹ ግን ናብ’ዚ…” ዘረብኡ ከይወደአ፣ 
ማጆር ኣቡ ፋጥማ ተቐቢሉ፣-“ወዲ ዓጣሪት ከልቢ…ኣባላትና ናብ ኣልበርጎ ቻው 
(Albergo Chiao) (1) ከምጽኡኻ  ዲኻ ሓሲብካ ነይርካ?።” ዘይእዱብ ቃላት 
ተዛረበ፣፣ 
ኢድሪስ ብዛዕባ ጨካን ባህርያት ማጆር ይሰምዕ’ኳ እንተነበረ፣ ክሳብ ክንዲ’ዚ ነውራም 
ሰብ ከምዝኾነ ግን ኣይገመተን፣፣ 
ትም ከይበለ ከኣ፣-“ኣባላትካ ናብዚ ክወስዱኒ’ዮም ዝብል ግምት ኣይነበረንን፣፣” መለሰ፣፣ 

                                                           
(1)

 Albergo Chiao ሓደ ካብ’ቶም ዓበይቲ ንባሕሪ ዝጥምት፣ ኣብ ደሴት ጥዋሎት ዝርከርብ ሆቴል እዩ፣፣ 
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ማጆር ኣቡ ፋጥማ፣ ካብ’ቲ ኮፍ ኢሉዎ ዝነበረ መንበር ብድድ ኢሉ፣-“ከም’ዚ ክትብል 
ኣይትሓፍርን? እቶም ዘምጹኡኻ ንሃገሮምን መራሕቶምን እሙናት ከምዝኾኑ 
ኣይትፈልጥን።?” ምስ በለ፣ ከም ዕቡድ ከልቢ እናላህለሀ ንኢድሪስ ጭሩውሩው 
ብዘብል ጽፍዒት ኣላሃሞ፣፣ 
ኢድሪስ ነቲ ዘጋጠሞ ስኑ ነኺሱ’ኳ እንተ ቖርጦሞ። ማጆር፣-“ኣበይን እንታይን 
ትሰርሕ?” ኢሉ ሓተተ፣፣ 
ኢድሪስ ካብ ምረት ጽፍዒት ንግዚኡ ተገላጊሉ፣-“ኣብ ሹቅ ኣልዓረቢ ናውቲ ጽባቐ 
ዝሸይጥ ሰብ’የ፣፣” ክብል ብትብዓት መለሰ፣፣ 
ማጆር ኣቡ ፋጥማ፣-“ናውቲ ጽባቐ ንመን ኢኻ ትሸጦ?።” ተኸታታሊ ሕቶ ኣቕረበ፣፣ 
ኢድሪስ፣-“ዓቕሚ ምግዛእ ንዘለዎም፣፣” ሓጺር መልሲ መለሰ፣፣ 
ማጆር ኣቡ ፋጥማ፣ ኢድሪስ የባጭወሉ ከምዘሎ’ኳ እንተተገንዘበ፣ ሕርቃኑ ደጕሉ፣-
“ስራሕ’ከ ከመይ ኢዩ ዘሎ?።” ልስልስ ብዝበለ ላህጃ ሓተተ፣፣ 
ኢድሪስ፣ ስራሕ ጽቡቕ ኣሎ እንተበለ ሓሶት ከምዝኾነ ክፍለጥ ስለ ዝኽእል፣ ካልኦት 
ዝኸፍኡ ሕቶታት ክቐርቡሉዬም፣ ሕማቕ ኣሎ እንተበለ ከኣ ብዘይጥርጥር ተጻራሪ 
መንግስቲ ኣስፍሃ ወልደ ሚካኤል ከምዝኾነ ከምስሎ ከም ዝኽእል ግምታት ስለ 
ዝገበረ፣ እቲ ናይ ማጆር ሕቶ ጉርሒ ዝመልኦ ከምዝኾነ ብምግንዛብ፣-“ስራሐይ ምስ 
ኣጋጣሚታት መርዓ፣ ሕጸን ምኽንሻብን ስለ ዝተኣሳሰር፣ ሰባት ድማ ይመራዓዉን 
ደቆም ይኽንሹቡን ስለ ዘለዉ፣ ነተን ዝሸጠን  ናውቲ ጽባቐ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ 
ዘጋጠመኒ ሽግር የለን፣፣” ክብል ካብ’ቲ ኣዋጣሪ ሕቶ ወጽአ፣፣ 
ማጆር ኣቡ ፋጥማ፣ እቲ ዝሓቶ ዘሎ ሰብ ቀሊል ከምዘይኮነ፣ ንኹሉ ዝተጠቕመሉ 
ጉርሒ ብቐሊሉ ዘበርዕን ከምዝኾነ ስለ ዝተዓዘበ፣ ንግዚኡ ንኢድሪስ ናብ’ታ ተኣሲሩላ 
ዝነበረ ክፍሊ ክመልሶ ወሰነ፣፣ 
ወይዘሮ ፋጥማ ብሃለዋት ሰብኣያ ተሻቒላ ብምንባራ፣ ኣብ ካልኣይቲ መዓልቲ 
ወጋሕታ፣ ካብ መደቀሲኣ ኣንጊሃ ተንሲኣ ንወዳ መንሱር ኣበራበረቶ፣ ነቲ ዘጋጠመ 
ጸገም ኣዘንትያ ከኣ፣ ንሓው-ኣብኡ ኣሕመድ ክሕብር ለኣኸቶ፣፣ ኣሕመድ ምስ ፈለጠ፣ 
ተቐላጢፉ ናብ ገዛ ሓዉ ኢድሪስ ብምኻድ፣ ደሃይ ሓው ንኽፈልጡ ናብ መደበር 
ፖሊስ ንክኸዱ ምስ ወይዘሮ ፋጥማ ተረዳድኡ፣፣ 
በዚ መሰረት ሰልስቲኦም፣ (ፋጥማ፣ ኣሕመድን መንሱርን) ተተሓሒዞም ናብ’ታ ጥቓ 
ዓዶም ዘላ መደበር ፖሊስ ብምኻድ፣ ንሓደ ጥዑምእዝጊ ዝተባህለ ሰርጀንቲ ፖሊስ 
ሓተትዎ። “ዝፈልጦ የብለይን፣ እንተኾነ ከምዛ ዘይመኸርኩኹምን ዘይሓበርኩኹምን፣ 
ኣብ’ታ ኣብ ደቡብ ከተማ ባጽዕ ብሽም ሻኻ እትፍለጥ ቦታ ኬድኩም፣ ነታ ኣብኣ 
እትርከብ መደበር ፖሊስ እንተሓተትኩም ይሓይሽ።” ኢሉ ኣፋነዎም፣፣ 
ኣብ’ታ ዝተሓበርዋ መደበር በጺሖም፣ ንኽኣትዉ ኣፍቀዱ፣፣ ድሕሪ ብዙሕ ምዕጥ- 
ይጣይን ሕቶታትን ከኣ፣ ብሓደ ፖሊስ ተሰንዮም ኣብ ማጆር ኣቡ ፋጥማ ቀረቡ፣፣ 



5 

 

ወይዘሮ ፋጥማ፣ ነቲ ዝረኸብዎ ዕድል ተጠቒማ ንማጆር ኣቡ ፋጥማ እናጠመተት፣-
“ደሃይ ኣቦ-ስድራና ክንፈልጥ መጺእና፣፣” በለት፣፣ 
ማጆር ኣቡ ፋጥማ፣ የማነ ጸጋም ቁልሕ ምሊሕ ድሕሪ ምባል፣-“እዚ ትሓቱሉ ዘለኹም 
ኣብ’ዚ ከምዘሎ መንደኣ ሓበረኩም?።” ገጹ እናኣሰረ ሓተተ፣፣  
ወይዘሮ ፋጥማ፣ ሰርጀንቲ ጥዑም እዝጊ ዝተላበዋ ዘኪራ፣-“ካብ ብጊሓቱ ኣብ ዓድና 
ይኹን ከባቢኣ ዝርከቡ መደበራት ፖሊስ ሓቲትና መልሲ ብዘይምርካብና፣ ምናልባት 
ኣብ’ዚ እንተመጻእና፣ ነቲ  ዘድልየና መልሲ ክንረክብ ንኽእል ብዝብል እምነት፣፣” 
ክትብል ብህዱእ መንፈስ ተዛረበት፣፣ 
ማጆር ኣቡ ፋጥማ፣ ምስ ካልእ እሱር ስራሕ ይጽበዮ ስለ ዝነበረ፣ ንወይዘሮ ፋጥማን 
ሰዓብታን ካብ’ቲ ዘለውዎ ቦታ ክርሕቁ ስለ ዝደለየን፣ ግዜ ከየጥፈአ፣-“ስራሕና ምስ 
ኢድሪስ ስለ ዘይወዳእና ክትርእይዎ ኣይትኽእሉን’ኹም፣ ምስ ወዳእና ቀልጢፍና ክን-
ሰደልኩም ኢና፣፣” በለ ሓልዮትን ኣኽብሮትን ብዝስምዕ ቃና፣፣ 
ወይዘሮ ፋጥማ፣ ካብ ኣዘራርባ ማጆር ኣቡ ፋጥማ ሰብኣያ ብህይወቱ ከምዘሎ ስለ 
ዘረጋገጸት፣ ጸርፍታት ዋርድያታት መደበር ንኸይትሰምዕ ተቐላጢፋ ምስ ሰዓብታ 
ናብ’ቲ ዝመጽአትሉ ተመልሰት፣፣ 
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2 - ስቅያት ቤት-ማሕቡስ 
 
ኢድሪስ ተኣሲሩሉ ዝነበረ መደበር ናይ ጭቆናን ጽምዋን ቦታ ብምንባሩ፣ ክቱር 
ጽልኢ ኣሕደረሉ፣፣ እታ ኣብ መዓልቲ ሓንሳብ ትቐርበሉ ዝነበረት መቐረት ዘይብላ፣ 
ማይ ብርስንን  ጥዑያት ኣስናን ዘይብሉ ሰብ ክሰብረን ዘይኽእል ክልተ ንቑጻት ባንን፣ 
እቲ ሽታ በንዚና ዝዓብለሎ ዝስተ ማይ፣ እቲ ካብ’ቲ ሓውሲ ዝዓነወ ገዛ ዝወጽእ 
ዘፈንፍን ሽታ ሽንትን ቀልቀልን ዋርድያታት፣ ሃሩርን ኦሞዲታን እታ ኣብ ገምገም 
ባሕሪ ዘላ ዝተኣስረላ ክፍሊ ተደማምሮሞ፣ ክበልዕን ክሰትን ኣየኽኣልዎን፣፣ ኣውራ ድማ 
ኣብ ቀጽረ’ቲ ቤት-ማሕቡስ ዝካየድ ኩነታት ክፈልጥ ስለ ዘይከኣለ፣ ዓቕሊ ከጽብብ 
ጀመረ፣ 
ኢድሪስ፣ ካብ’ታ ንጽልቲ ቤት-ማሕቡሱ ኣብ ነፍሰ ወከፍ ምሸት፣ ንፋስ ንምውሳድን 
ኣብ ከርሱ ዝወዓሉ ሽንቲ ማይን ቀልቀልን ንምድፋእን ክወጽእ ይፍቀደሉ ስለዘነበረ 
ኪንዬ ምልምማዱ ካልእ ምርጫ ኣይነበሮን። ኣብ ደገ ቤት-ማሕቡስ ዘሎ ደሃይን 
ኲነታትን፣ ልዕሊ ኹሉ ደሃይ እታ ሳልሳይ ውላድ ክተምጽኣሉ ዝጽበያ ዝነበረ፣ 
ብጽሕቲ ወርሒ ዝገደፋ በዓልቲ-ቤቱን ክስወሮ ግን ፈጺሙ ዘይቅበሎ ጉዳይ ኮነ፣፣ 
ሓንቲ ምሸት፣ ኢድሪስ ንሽንቲ-ቤት ገጹ እናኣምረሐ እንከሎ፣ ነቲ ዝከታተሎ ዋርድያ፣ 
ንውሱን ግዜ ኣብ ባይታ ኮፍ ኢሉ ጽሩይ ኣየር ከስተንፍስ ንኸፍቅደሉ ለመኖ፣፣ ምስ 
ተፈቕደሉ ሓደ ወዲ ዓዱ ዝኾነ ጣሃ ዓብደላ ዝተባህለ ዋርድያ ኣብ ማዕዶኡ ረኣየ’ሞ፣ 
ነገር ወዲ ዓዲ ኮይኑዎ ክጽውዖ ፈተነ፣፣ እቲ ዝከታተሎ ዋርድያ፣-“ዝኾነ ኣብ ትሕቲ 
መርመራን ቀይድን ዘሎ ሰብ፣ ንዝኾነ እሱር ይኹን  ኣባል ናይ’ዚ ቤት-ማሕቡስ ኣብ 
ዝኾነ  ቦታ ክጽውዕ ወይ ከዕልል መሰል ከምዘይብሉ ክትስሕቶ የብልካን፣፣”በሎ፣፣ 
ኢድሪስ፣ ምናልባት እቲ ዋርድያ ክሕግዘኒ ይኽእል’ዩ ዝብል ግምት ኣሕዲሩ ብምን- 
ባሩ፣-“ኣይትሓዘለይ፣ ጣሃ ዓብደላ ወዲ ዓደይ ብምዃኑ ምስ ረኣኹዎ፣ ነብሰይ ከም ገለ 
ገይሩኒ ሰላም ክብሎ እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣይኮንኩን፣፣” ብእዱብ ኣገባብ ተዘረብ፣፣ 
እቲ ዋርድያ በቲ ሓሳብ ከም እተሰማምዐ ንኸረጋግጽ፣ ርእሱ ነቕነቐሉ’ሞ፣ መራሕቱ 
ወይ ካልኦት ዋርድያታት ነቲ ምስ ኢድሪስ ዝገበሮ ምልልስ ተዓዚቦሞ ከይኾኑ 
እናሰግአ፣ ተቐላጢፉ ንኢድሪስ ናብ’ታ ንጽልቲ ክፍሊ ቤት-ማሕቡስ ኣእተዎ፣፣ 
ንጽባሕቱ፣ ኢድሪስ ከም ልሙድ፣ ካብ’ታ ንጽልቲ ክፍሉ ምስ ዋርድይኡ ኣብ 
ዝወጽኣሉ፣ ብዙሕ ከይጸንሐ እቲ ትማሊ ክጽውዖ ዝፈተነ ዋርድያ ጣሃ ዓብደላ ቅልጥፍ 
ቅልጥፍ እናበለ ናብኡ ክመጽእ ረኣየ፣፣ ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥ፣-“እቲ ንዓኻ 
ዝከታተል ዋርድያ ዓርከይ ስለ ዝኾነ ኣይትፍርሓዮ፣፣ ኣብ ንጽልቲ ክፍሊ ተሓይርካ 
ከምዘለኻ ድማ ሓቢሩኒ’ዩ፣፣ ንኽረኽበካ ዕድል ስለ ዝሃበኒ ድማ እንሆ ተራኺብና፣፣” 
ኢሉ ነቲ ምስ’ቲ ዋርድያ ዘለዎ ጽቡቕ ዝምድና ክብርህ ፈተነ፣፣ 
ኢድሪስ በቲ ዝሰምዖ ተሓጕሱ፣ ብወገን’ቲ ዋርድያ ዝረአ ዝነበረ ዘይቅቡል ምጽውዋግ፣ 
ንኸይጥርጠርን ንኸይሕሰወሉን ኢሉ ብፍላጥ ዝገብሮ ከምዝነበረ ብምግንዛብ፣-“ነዚ 
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ምሳይ ዘሎ ዋርድያ ይጥርጥሮ ከም ዝነበርኩ ኣይሓብኣልካን፣ እንተኾነ ሜላ ምንባሩ 
ሕጂ ተረዲኡኒ፣፣ ነቲ ክንራኸብ ዝገበሮ ጻዕሪ ከየመስገንኩ ክሓልፍ ድማ ኣደልን’የ፣፣” 
ብሕጉስ መንፈስ መለሰ፣፣ 
ጣሃ ዓብደላ ብወገኑ፣-“ብዝወሃበና መምርሒ መሰረት፣ ንእሱራት ተረርቲ ክንከውን 
ንግደድ’ኳ እንተኾንና፣ ምስቶም በደል ዘይብሎም ንሃገሮምን ህዝቦምን ዝፈትዉ ንጹሃ- 
ት ክንራኸብ እንከለና ግን ሕልናና ስለ ዝወቕሰና ልዙባትን እዱባትን ንኽንኸውን 
ንጽዕር ኢና፣፣” ኣስዒቡ፣-“ዕድል ኣብ ዝረኸብኩሉ፣ ደጊምና ከም እንራኸብ ክገብር’የ፣ 
ቅሰን ጥራይ።” ኢሉ ኣተባበዖ፣፣ 
ኢድሪስ ነቲ ዝረኸቦ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ፣-“ኩነታት ከመይ ኣሎ።? ብዛዕባ ስድራይን 
ኣዕሩኽተይን ሓጎስን ኢስማዒልን እንታይ ደሃይ ኣሎካ?።” ክብል ሓተተ፣፣ 
ጣሃ ዓብደላ፣ ምናልባት ዝከታተልዎ ከይህልዉ ንምርግጋጽ የማነ-ጸጋም ቁልሕ ድሕሪ 
ምባል፣ ካብ’ቲ ዝሓሰቦ ነጻ ከምዝኾነ ምስ ኣረጋገጸ፣-“ብሰንኪ’ቲ ቀንዲ ስርሓት ኣባላት 
ጸጥታ ኾይኑ ዘሎ ምልቃም ተጻረርቲ መንግስቲ ዝብሉዎም ዜጋታት፣ ቅሳነት ተሳኢኑ 
ኣብያተ-ማሕቡስ ብንጹሃት መሊአን ብምህላወን ኩነታት ዓዲ ሕማቕ’ዩ ዘሎ…፣፣” 
ዘረበኡ ከይወደአ፣ ኢድሪስ፣-“ብዛዕባ ሓጎስን ኢስማዒሊን ከ?።” ብታህዋኽ ሓተተ፣፣ 
ጣሃ ኩነታት ኢድሪስ፣ ኣብ ግምት ብምእታው፣-“ንስኻ ዝተኣሰርካላ መዓልቲ፣ 
ንሳቶም’ውን ተኣሲሮም፣ ኣብ ሓደ ካብ’ዚ ዘለናዮ ከባቢ ብዙሕ ዘይርሕቕ ቤት-ማሕቡስ 
ተዳጕኖም ኣለዉ፣ እንተ ወይዘሮ ፋጥማ፣ ኣሕመድን መንሱርን ግን ደሃይ እንተረኸቡ 
ኢሎም፣ መዓልቲ መዓልቲ ናብ’ዚ ቦታ ዝመላለሱ’ኳ እንተኾኑ፣ ብዘይካ ጸርፍታትን 
ባጫን ዋርድያታት፣ ዝኾነ ከይሰለጦም ተታሓሒዞም ንገዝኦም ይምለሱ ኣለዉ፣፣” 
ደጊሙ የማነ ጸጋም ቁሊሕ ድሕሪ ምባል።፣-“ኩሎም ኣብ’ዚ ቦታ ዝሰርሑ፣ እንተላይ 
እቲ ጨካንን ቀታልን ማጆር ኣቡ ፋጥማ፣ ርህራሀን ፈሪሃ እግዚኣብሄርን ዘይብሎምን 
ዘይፈርሑን  ስለ ዝኾኑ፣ ዝኾነ ሰብ ዘመዱ ክርኢ ወይ መግቢ ክማለኣሉ ኢሉ ኣብ’ዚ 
ቦታ’ዚ ዝመጽእ ክኽልክሉን ከበሳጭዉን እንተዘይ ኮይኖም፣ ካልእ ስራሕ የብሎምን፣፣” 
ክብል ብሓውሲ ነድሪ ተዛረበ፣፣ 
ኢድሪስ ምስ ጣሃ ዓብደላ ብኣጋጣሚ ኣብ ዓዲ ሓሊብ ኣብ ዝራኸበሉ እዋን፣ ሰላምታ 
ምልውዋጥ እንተዘይኮይኑ፣ ዓሙቕ ሌላ ኣይጸንሖምን፣፣ ኣብ’ዚ ሓጺር ግዜ ግን ንሰብ 
ዘኽብር፣ ንተግባራት ዋርድያታት ቤት-ማሕቡስ ዝጻረር ሰብ ከምዝኾነ ኣጸቢቑ 
ክበርሃሉ ስለ ዝጀመረ፣-“መንግስቲ ትገብሮ ንዘላ ዝድግፍ ሰብ ኣይኮንኩን፣ ምኽንያት 
መእሰርየይ ድማ ካብ’ዚ ከምዝነቅል ኣይስሕቶን’የ፣፣ በዚ ይኹን በቲ ዝፈርሖ ነገር ስለ 
ዘይብለይ፣ ሞራለይ ክወድቕ ዝጽበዩ’ኳ እንተኾኑ፣ ኣገልጋሊኦም ክኸውን ቅሩብ 
ከምዘይኮንኩ፣ ኣብ ዝመጽእ ከፍልጦም’የ፣፣” ኢሉ ዘለዎ መርገጺ ብምትእምማን ክገልጽ 
ፈተነ፣፣ 
ጣሃ፣ ሰዓቱ ርእዩ ግዜ ከም ዝኸደ ብምርዳእ፣ ዋርድያ ኢድሪስ ይጽበ ከምዘሎ ድማ 
ብምስትብሃል፣-“ግዜ ስለ ዝኣኸለ፣ ክንፈላለ ግድን’ዩ፣፣ እንተ ብዛዕባ ደቅኻ ሎሚ ምሸት 
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ስርሐይ ምስ ወዳእኩ ክበጽሖም’የ፣፣ ኣብ ንራኸበሉ ደሃዮም ሒዘልካ ክመጽእ’የ፣፣” ኢሉ 
ኣጆኻ ዘስምዕ ኣብ መኩቡ ጠብጢብዎ ተዓዝረ፣፣ 
ኢድሪስ፣ ንሽንቲ-ቤት ብምኻድ ነቲ ኣብ ከርሱ ዝነበረ ኣፍሲሱ፣ ምስ ዋርድያኡ 
ተመሳጊኑ ናብ’ታ ጸባብ ሸላኡ ኣምረሐ፣፣ ኣብ ራብዓይቲ መዓልቲ ኣብ ባይታ’ታ 
ብኦሞዲታ ዝበስበሰት ክፍሊ ቤት-ማሕቡስ ተሰጢሑ እንከሎ፣ ብሃንደበት ማዕጾ’ታ 
ክፍሊ ተራሕዩ፣ “ውጻእ ምስ ማጆር ኣቡ ፋጥማ ክትራኸብ ኢኻ።” ዝብል ድምጺ  
ናይ ሓደ ካብ’ቶ- ም ዋርድያታት ሰምዐ፣፣ 
ግዜ ከይወሰደ እናተደፍአ ናብቲ ዝድለ ቤት ጽሕፈት ኣተወ፣፣ ማጆር ኣቡ ፋጥማ፣ 
ኣብ ምቹእ መንበር ቤት ጽሕፈቱ ኮፍ ኢሉ፣፣ ጥቕኡ ድማ ሓደ ጥራዝን ብርዕን 
ዝሓዘ ዝጽሕፍ ሰብ ነበረ፣ ብዘይ ዝኾነ መእተዊ ድማ ማጆር ኣቡ ፋጥማ፣-“ሽምካ፣ 
ዕድሜኻ፣ ኣበይ ትነብር።? ስለምንታይ ከ ኣብ’ዚ ኣለኻ?።” ዝብሉ ንኢድሪስ ዘሕርቑን 
ዝፍትኑን ተኸታተልቲ ሕቶታት ኣቕረበ፣፣ 
ኢድሪስ በተን ትርጉም ዘይብለን ብተደጋጋሚ ዝቐረባ ሕቶታት እናተገረመ፣-“ምሉእ 
ሽመይ ኢድሪስ መሓመድ ሳሊሕ፣ ዕድመይ ኣርበዓ ዓመት ፣ ኣብ ዓዲ ሸኽ ሓሊብ 
ዝነብር ሰብ’የ፣፣ ኣብ’ዚ ዘምጽኣኒ ምኽንያት ዝፈልጦ የብለይን፣፣” ዝብላ ቅርጥዋት 
መልስታት ሃበ፣፣ 
ታህዲድ ዘሰነዮ መልሲ ኢድሪስ ንማጆር ኣቡ ፋጥማን መዝጋቢን ደስ ስለ ዘየበለ፣ 
ማጆር ተቐዳዲሙ፣-“ናብ’ዚ እንታይ ከምዘምጽኣካ ኣብ ቀረባ ግዜ ክትፈልጥ ኢኻ፣፣” 
ዝብል መልሲ ምስ ኣቕረበ፣ ኢድሪስ ኣብ መርመራ ከም ዝቐረበ ስለ ዝተረደአ፣ እቲ 
ቀጺሉ ዝዛረቦ ናብ ካልእ ዋጢጥ ንኸየእትዎ፣ ብሩህን ሚዛናውን መልስታት ከቕርብ 
ወሰነ፣፣ 
ማጆር ኣቡ ፋጥማ፣-“እንታይ ትሰርሕ፣ ክንደይ ቆልዑ ኣለዉኻ? ኣሽማቶም? ሽም 
በዓልቲ-ቤትካ?።” ዝብሉ ሓደስቲ ሕቶታት ኣዝነበሉ፣፣ 
ኢድሪስ፣-“ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሱቅ ኣልዓረቢ ከም ዝሰርሕ ገሊጸ ነይረየ፣፣ ብዛዕባ ደቀይ 
እንተኾይኑ ኸኣ፣ እቲ ዝዓበየ መንሱር፣ እቲ ዝነኣሰ ድማ ይሕያ ይበሃል፣፣ ሽም 
በዓልቲ-ቤተይ ፋጥማ ክኸውን ከሎ ሻሙናይ ወርሓ ዝሓዘት ብጽሕቲ ወርሒ’ያ፣” 
ብምባል ምስ መለሰ ማጆር ኣቡ ፋጥማ፣-“ንግዚኡ ብዝሃብካና መልስታት ክንሕጸር’ኳ 
እንተኾንና፣ ብዛዕባኻ እንፈልጦ ነገር ክትሓብእ እንተፈቲንካ ግን ከምዘየወጻጽኣካ 
ተሓታቲ ከምዝኾንካ ክገልጸልካ እፈቱ፣፣” ክብል ብሕርቃን ኣፈራርሐ፣፣  
ኢድሪስ ብወገኑ፣-“ንዝብሎ ተሓታቲ ከምዝኾንኩ ኣይስሕቶን’የ፣፣ እቲ ከብርሆ ዝደሊ 
ንኸብርህ ግቡአይ ከምዝኾነ ይፈልጥ’የ፣፣” ክብል መለሰ፣፣ 
ማጆር ኣቡ ፋጥማ ከም’ዚ ዓይነት ሓያል መልሲ ካብ ኢድሪስ ስለ ዘይተጸበየ፣ ካልእ 
ልስሉስ ኣገባብ ክጥቀም ብምፍታን፣-“ዕድመ በዓልቲ ቤትካ ክንደይ ኢዩ?።” በለ፣፣ 
ኢድሪስ ተቐቢሉ፣-“ሰላሳ ትገብር ትኸውን ብናተይ ግምት፣፣” 
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ማጆር ኣቡ ፋጥማ፣-“በዓልቲ ቤተይ ፋጥማ እትበሃል ምስ በልካ፣ ነታ ኣብ ፋሺር 
ዝተባህለ መሬት ሱዳን እትርከብ ምስ ሓዳራ እትቕመጥ ጓለይ ዘኪረ፣፣” ብፍሽኽታ 
መለሰ፣፣  
ኢድሪስ፣ ማጆር ኣቡ ፋጥማ ኣገባቡ ክቕይር ከምዝደለየ ተረዲኡ፣ ናብ ረብሓኡ 
ክልውጦ ብምሕሳብ፣-“ኣብ ዓድና ይኹን ኣብ ሱዳን ተመሳሳልነት ኣሽማት ከምዘሎ 
ዝተረጋገጸ’ዩ፣፣” በለ፣፣      
ማጆር ኣቡ ፋጥማ ብወገኑ፣-“እወ ኣብ ኣሽማትን ልምድታትን ተመሳሳልነት ኣሎ፣፣ 
ብዛዕባ ስድራቤታትናን ማሕበራዊ ኩነታትናን ኣብ መጻኢ ክንዛረብ ዕድል ኣሎና፣፣” 
በለ፣፣ ጉርሑ ክሓብእ እናፈተነ፣፣ 
ኣስዒቡ’ውን ነቲ ዝተጠቕመሉ ልስሉስ ኣገባብ ኣየዋጽእን ብዝብል እምነት፣-“ብዛዕባ 
ስድራቤታትና ብዝምልከት ንግዚኡ ንጎድኒ ገዲፍና፣ ኣብ ቁምነገርና ክንምለስ፣፣ ንስኻ 
ምስ ድልየታትን መደባትን መንግስቲ ኤርትራ ብዝጻረር፣ ሰላምን ምርግጋእን ንምዝ- 
ራግ፣ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገር ብኣሉታ ንምጽላው፣ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣኼባታት 
ምስ ዝተፈላለዩ ኣዕሩኽትኻ ትገብር ከም ዝነበረካ ከብረሃልካ እፈቱ፣፣” ሓይሊ-ቃል 
ብዝተሓወሶ ኣገባብ ናብ’ቲ ዝደለዮ ከእትዎ ፈተነ፣፣ 
ኢድሪስ ከም’ዚ ዓይነት ክሲ ከምዝቐርበሉ ኣቐዲሙ ገሚቱ ብምንባሩ፣-“ብባህረይ 
ሰላማዊ ሰብ ስለ ዝኾንኩ፣ ሃገረይ ኣብ ቅሳነትን ሰላምን ክትህሉ ስለ ዝደሊ፣ ንሓፈሻዊ 
ኩነታት ሃገር ዝዘርግ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኣኼባታት ኣየካየድኩን፣፣” ብምባል ነቲ ዝቐረበሉ 
ሕቶታት ብሕጽር ዝበለ ኣገባብ መለሰ፣፣ 
ማጆር ኣቡ ፋጥማ፣ ግን፣-“ዝበልካዮ ሓቂ ይኹን ኣይኹን፣ ገለ ውሑዳት ሰባት ብገለ 
ሰልፍታትን  ውልቀ-ሰባት መራሕትን ተደፋፊኦም፣ ንመራሕ መንግስቲ ክቡር ኣስፍሃ 
ወልደ ሚካኤል ዝጻረሩ የለዉን ማለት ግን ኣይኮነን፣፣” በለ’ሞ፣ ነቲ ምስኡ ዘሎ ጸሓፊ 
እናረኣየ፣-“ምስ ውሽጣዊ ረብሓታት ሃገር ዝጻረሩ ገለ ጥርጡራት ኣዕሩኽትኻ ብምዃን 
ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣኼባታት ተካይድ ከምዝነበርካ ጭቡጥ ሓበሬታ ረኺብና 
ኣሎና፣፣” ኢሉ ንኢድሪስ ከሰንብዶ ፈተነ፣፣ 
ኢድሪስ ምስ ኣዕሩኽቱ ሓጎስን ኢስማዒልን ዝገብሮ ዝነበረ ፖለቲካዊ ንጥፈታት 
ብማጆር ኣቡ ፋጥማ ፍሉጥ’ኳ እንተኾነ፣ ዕላማ ናይ’ቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝካየድ ዘሎ 
መርመራ፣ ነቲ ዘለዎ ፖለቲካዊ መርገጺ ንምፍላጥ ከይኮነ ኣይተርፍን’ዩ ዝብል እምነት 
ኣሕደረ፣፣ 
ኢድሪስ ግዜ ንምኽሳብ ብዝብል፣-“ከም’ቲ ኣቐዲመ ዝበልኩዎ ምቕሉልን ሰሪሐ 
ዝነብርን ሰብ ብምዃነይ፣  ምስ ጥርጡራት ኮይነ ኣኼባታት ከካይድ ዝኾነ ረብሓ 
የብለይን፣፣” ብምባል ነቲ ዝበሎ ደገሞ፣፣  
ማጆር ኣቡ ፋጥማ፣ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝረኸቦ ተመክሮ ብምሙርኳስ፣ ካብ ሓደ ጥርጡር 
ሰብ ብሓደ ግዜን ረፍድን ዝድለ ሓበሬታ ምርካብ ከም ዘይከኣል ብምግንዛብ፣ ነቲ ምስ 
ኢድሪስ ዘለዎ ጉዳይ ንግዚኡ ከወንዝፎ ብምድላይ፣-“ንሎሚ ዘካየድናዮ ዝርርብ እኹል 
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ኮይኑ ስለ ዝስመዓኒ፣ ንኽትሓስብ ግዜ እናሃብኩ፣ ኣብ ካልእ መዓልቲ ክንራኸቢ’ና፣፣” 
ብምባል፣ ነቲ ዋርድያ ጸዊዑ ንኢድሪስ ናብ ክፍሊ ማሕቡሱ ክመልሶ ኣዘዘ፣፣ 
ኢድሪስ ናብ’ቲ ዝተመደበሉ ምስ ተበገሰ፣ ማጆር ኣቡ ፋጥማ ንመሳርሕቱ ኣኪቡ፣-
“ብዙሓት ኣብ ፖለቲካ ዝነጥፉ፣ ዓቕሚ ምክታዕ ዘለዎም፣ ብቐሊሉ ክተስድዖም 
ዘይትኽእል እሱራት ስለ ዘለዉና፣ ኣብ ዘይንቡር ግዜ ከምዘለና እትስሕትዎ ኣይኮነን፣፣” 
ስምዒታቶም ንምርዳእ የዕንቱ ኣዝዊሩ ድሕሪ ምዕዛብ፣-“ሓደ ካብኦም ሓያልን ብቐሊሉ 
ከእምን ዝኽእልን፣ ንመንግስቲ ዝጻረር ኢድሪስ መሓመድ ሳሊሕ ዝተባህለ ስለዘሎና፣ 
ኣገባብ መርመራና ከነመ- ሓይሽን  ክንቅይርን ኣሎና፣፣” ዝብል መምርሒ ሃበ፣፣  
ሓደ ካብ’ቶም ኣባላት፣-“እቲ ክንክተሎ ዝግባእ ኣገባብ እንተተነጸረልና ይሓይሽ፣፣” 
ዝብል ሕቶ ኣቕረበ፣፣ 
ማጆር ኣቡ ፋጥማ፣-“እወ፣ ኣንጻር እሱራት ኣውራ ኣንጻር ኢድሪስ፣ ዝኾነ ናይ ዓመጽ 
ተግባራት ከይዝውተር፣ ከምኡ’ውን ንገለ እሱራት ከሲብና ኣንጻር’ቶም ካልኦት ንኽን- 
ጥቀመሎም ካብ ጸርፊ፣ ዘለፋን ምስትንዓቕን ዝኣመሰሉ ነገራት ክንርሕቕ ኣለና፣፣” 
ዝብል ትእዛዛት ኣመሓላለፈ፣፣ 
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3- ናብራ ኣመሓይሽካ እሱራት ምኽሳብ 
 
ዋርድያታት ኣንጻር ኢድሪስ ይኹን ካልኦት እሱራት ዘዘውትሩዎ ዝነበሩ ማህረምትን 
ዘለፋን ገዲፎም፣ ንግሆ ክልተ ባንን ጣሳ ሻሂን፣ ምሸት ድማ ብመረቕ ባልደንጓ ወይ 
ዓደስ ዝመልአት ብያቲ ሩዝን  ከምቲ ንዋርድያታት ዝቕረብ ጽሩይ ማይ ዝመልአ 
ኣብሪቕን፣ ንመዓልቲ ክልተ ግዜ መግብን መስተን ከምዝቕረበሎም ተገብረ፣፣ 
ኢድሪስ፣ ምኽንያት ናይ ከም’ዚ ዓይነት ሓድሽ ምምሕይያሽ ክፈልጥ ብምድላይ፣ ነቲ 
ዝከታተሎ ዋርድያ፣-“ከም ክቡራት ኣጋይሽ ክንተሓዝ ዘገድድ እንታይ ምኽንያት 
ተረኽበ?።” ክብል ሓተተ፣፣ 
ዋርድያ ከምቲ ልሙድ ብማዕዶ ዝዕዘብ ዓይኒ ከይህሉ ድሕሪ ምስትብሃለ፣-“ናይ’ዚ 
ሓድሽ ምቅይያር፣ ንዓይ’ውን ገሪሙኒ’ሎ፣፣ እንተኾነ ማጆር ኣቡ ፋጥማ፣ ‘እሱራት 
ብጽቡቕን ርህራሀ ዝመልኦ ኣገባብን ክተሓዙ ኣለዎም’ ዝብል መምርሒ ከም ዘመሓ- 
ላለፈ፣ ካብ ገለ ዋርድያታት ሰሚዐ ኣለኹ፣” ኢሉ፣፣ 
ኢድሪስ፣ ማጆር ኣቡ ፋጥማ ንገለ ዕላማታቱ ንኸተግብር፣ ገለ ምምሕያሻት’ኳ እንተ 
ኣተኣታተወ፣ ገና ሰበ-ስልጣን’ቲ ቤት-ማሕቡስ እሱራት ምስ ስድራቤታቶም ንኸይ- 
ራኸቡ ይኽልክሉ ስለዝነበሩ፣ ዕላማ ናይ’ቲ ምምሕያሻት እንታይ ምዃኑ ኣብ ዝሓጸረ 
ግዜ ክፈልጥ ከምዝኾነ ኣይተጠራጠረን፣፣ 
ድሕሪ ሰሙን፣ ልክዕ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ፣ ኢድሪስ ንቤት ጽሕፈት ማጆር ኣቡ 
ፋጥማ ተጸወዐ፣ እትው ምስ በለ ማጆር፣-“ከመይ ኣለኻ?።” በሎ ብፍሱህ ኣገባብ፣፣ 
ኢድሪስ፣-“ኣልሓምዱ ልላህ ጽቡቕ ኣለኹ፣፣” ብምግራም መለሰ፣፣ 
ማጆር ኣቡ ፋጥማ ነቲ ደው ኢሉ ዝነበረ ዋርድያ፣-“ንኢድሪስ ዝኸውን ዝስተ ዝሑል 
ማይ ኣምጽኣሉ፣፣” ኢሉ ኣዘዞ፣፣ 
ኢድሪስ ፍሽኽ እናበለ ኣመስገነ፣፣ ድሕሪ ካልኢት እቲ ዝተጠልበ ዝሑል ማይ ምስ 
መጽአ፣ ማጆር ኣቡ ፋጥማ ነቲ ዋርድያ ንኺወጽእ ብኢዱ ድሕሪ ምምልካት፣-“ኣብ 
ዝሓለፈ ሰሙን ተራኺብና እንታይ ከምዝበልኩኻ ትዝክሮ ትኸውን፣፣ ሕጂ’ውን ነቲ 
ዝቐርበልካ ሕቶታት ብግሉጽ ክትምልስ ተስፋ እገብር፣ ብልስሉስ መገዲ ተዛረበ፣፣ 
ኢድሪስ ነቲ ዝተባህለ ጽን ኢሉ ድሕሪ ምስማዕ፣-“ግዲ-የለን እቲ ዝፈልጦ ዘበለ 
ከይሓባእኩ ክገልጾ ክፍትን’የ፣፣” 
ማጆር ኣቡ ፋጥማ ተስፋ ዝረኸበ ኮይኑ ስለ ዝተሰመዖ፣-“ስለምንታይ ኣንጻር’ቲ ብህዝቢ 
ዝተመርጸ መንግስቲ፣ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣኼባታት ኣካይድካን ተሳቲፍካን።? 
ፍሽኽታ እና ኣብዘሐ፣፣ 
ኢድሪስ፣ እቲ ዝጽበዮ ግጥም ግዚኡ ከምዝኣኸለ ብምርዳእ፣-“ሓቂ’ዩ ምስ ገለ ኣዕሩኽን 
ዝፈልጦም ሰባትን፣ ፖለቲካዊ ክተዓት የካይድ ነይረ ኢየ፣፣” ማጆር ኣቡ ፋጥማ፣ 
“ዝደልዮ ክረክብ ቀሪበ ኣለኹ” ዝብል መንፈስ ኣሕዲሩ፣-“ሕራይ ኣብ ፖለቲካዊ 
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ኣኼባታት ትሳተፍ ኔርካ፣ ኣብ’ቲ ኣኼባታት እንታይ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣልዒልካ 
ትካታዕ ኔርካ?።”  
ኢድሪስ፣-“ኣብ መዓልታውያንን ሰሙናውያንን ጋዜጣታትን ኣብ ባይቶ ኤርትራን 
ዝለዓሉ ዝነበሩ ፖለቲካዊ ጉዳያት መበገሲ ጌርና ምስ ኣዕሩኽተይ ንካታዕ ኔርና፣፣” 
ዝብል መልሲ’ኳ እንተሃበ፣ ማጆር ኣቡ ፋጥማ ብዙሕ ስለ ዘይ ተሓጎሰ፣-“ንፖለቲካዊ 
ሕሳባት፣ ኣብ ዝተፈላለያ ጋዜጣታት ዝለዓል ጉዳያት ኣይኮንኩን ዝሓተካ ዘለኹ፣ 
ኣብኡ ዘይተላዕላ፣ ብወገንካን ኣዕሩኽትኻን ዝተላዕለ ጉዳያት እንታይ ነበረ እየ ዝብለካ 
ዘለኹ፣፣” ብምባል ንኸዋጥሮ ኣጓጠጠሉ፣፣ 
ኢድሪስ እቲ ዝሕተተሉ ዘሎ ናበይ ከምርሕ ከምዝተደልየ ስለ ዝተረደአ፣-“ካልኦት 
ጉዳያት ኣልዒልና ኣይተኻታዕናን፣፣” ክብል ካብ’ቲ ዝቐረበሉ ሕቶ ከሃድም ፈተነ፣፣ 
ማጆር ኣቡ ፋጥማ፣ ኢድሪስ ክተሓጋገዝ ድልየት ከምዘይብሉ ስለ ዝገመተ፣-“ካብ’ዚ 
ቦታ ብዝቐልጠፈ ክትወጽእን ምስ ስድራኻ ክትጽንበርን ድልየት እንተሎካ፣ ምሳና 
ክትተሓጋገዝ እናተላበኹ ዳግም ክትሓስብ ዕድል ክህበካ’የ፣፣” ኢሉ፣ ነቲ ዋርድያ ጸዊዑ 
ንኢድሪስ ኣብ’ታ ጸባብ ክፍሊ ቤት-ማሕቡስ ክመልሶ ኣዘዘ፣፣ 
ኢድሪስ፣ ናብ’ታ ዝተመደበትሉ ጸባብ ክፍሊ እናተበገሰ፣ እቲ ዘሰነዮ ዋርድያ የማነ-
ጸጋም ድሕሪ ምጥማቱ፣-“ጽቡቕ ዘሎኻ ኣይትመስልን፣ እንታይ ድዩ ኢሉካ እቲ ኣብ 
ውሽጢ ዘሎ እንስሳ?።” ሓተተ፣፣  
ኢድሪስ፣ ናብ’ቲ ዋርድያ እናጠመተ፣-“ሓቅኻ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሰብ፣ ካብ እንስሳ 
ዘይፍለ’ዩ፣፣” ኣስዒቡ’ውን፣-“ባህሪ ናይ’ቲ እነካይዶ ዝነበርና ፖለቲካዊ ኣኼባታት 
ክፈልጥ’ዩ ደልዩ፣፣ ምስ ፈሸሎ ግን ነቲ ዝደልዮ ብሓይሊ ክምንዝዖ መታን፣ ክሳብ 
ጽባሕ ዕድል ሂበካ ኣለኹ ኢሉ ኣጠንቂቑኒ ኣሎ፣፣” በለ፣፣ 
እቲ ዋርድያ፣-“ደሓን ሰብኣይን ወዲ ሰብኣይን ብምዃንካ ግዲ ኣይትግበረሉ፣፣ ዝኾነ 
ክትብሎ ዘይትደሊ፣ ብሓይሊ ይኹን ብግዲ ዝኾነ ሰብ ኣመንጊጉ ክዛርበካ 
ከምዘይክእል ክትርስዕ የብልካን፣፣” ኢሉ ከተባብዖ ፈተነ፣፣ 
ኢድሪስ፣ ነቲ ዋርድያ ኣኽብሮት ዝመልኦ ምስጋና እናኣቕረበ፣ ናብ’ታ ጸባብ ክፍሊ 
ማሕቡስ ኣተወ፣፣ ንጽባሒቱ ከም’ቲ ልሙድ ሰዓት 10 ድሕሪ ቀትሪ፣ ኢድሪስ ናብ ቤት 
ጽሕፈት ማጆር ኣቡ ፋጥማ ተጸውዐ፣፣ እቲ ማጆር ምስ ረኣዮ-“እንታይ ሓድሽ ሒዝካ 
መጺእካ? ጽቡቕ ሓሲብካ ክትከውንን ሓቂ ክትዛረብን በዓል ተስፋ’የ፣፣” ኢሉ ብዘይ 
ልሙድ ሰላምታ ዘረብኡ ጀመረ። 
ኢድሪስ ድምብርጽ ከይበሎ፣-“ነቲ ክብሎ ዝደሊ ክብል ቁሩብ’የ ዘለኹ፣፣” መለሰ፣፣ 
ማጆር ኣቡ ፋጥማ፣-“ንስኻን ኣዕሩኽትኻን እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ጉዳያት 
ኣልዒልኩም ትዛረቡ ኔርኩም?።” ሓተተ፣፣ 
ኢድሪስ ነቲ ሕቶ ክምልስ፣-“ከም’ቲ ደጋጊመ ዝበልክዎ ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት 
ሃገርና ኣልዒልና ንዛረብ ኔርና።” በለ፣፣ 
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ማጆር ኣቡ ፋጥማ ገጹ ብሕርቃን ጓህሪ መሲሉ፣-“ሓቂ ዘይምዝራብ እንታይ ሳዕቤን 
ከም ዘምጽእ ትፈልጥ ኢኻ፣፣ ንስኻን ኣዕሩኽትኻን፣ ነታ ህዝቢ ብመገዲ ባይቶኡ 
ዝመረጻ መንግስቲ ንምግልባጥ ትሰርሑ ከም ዝነበርኩም ንፈልጥ ኢና፣፣” ኪብል 
ቀጥታዊ ክሲ ኣቕረበ፣፣ 
ኢድሪስ፣ ንኽሓስብ ቅሩብ ዝን ድሕሪ ምባል፣-“ብመሰረት ቅዋም ዝሃበና መሰል፣ 
ሕጋውያን ኣኼባታት ነካይድ ኔርና ኣነ ዝፈልጦ እዚ’ዩ፣፣” ኢሉ መለሰ፣፣ 
ማጆር ኣቡ ፋጥማ ብወገኑ፣-“እቲ ዝበልካዮ ቅዋም ግን፣ ነታ ብመሰረት ቅዋም ዝሓቶ 
ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ዝተመርጸት መንግስቲ ክትግልብጡ ኣየፍቅድን’ዩ፣፣” ብምባል 
ከእምን’ኳ እንተፈተነ፣ ኢድሪስ እቲ ዝጽበዮ መኸተ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ከም ዝበጽሐ 
ብምግንዛብ፣-“ሕጋውያን ሰባት ብምዃንና፣ ኣንጻር መንግስቲ ክንሰርሕ ዓቕምን 
 ማልን የብልናን፣፣” ክብል ብትብዓት መለሰ፣፣ 
ማጆር ኣቡ ፋጥማ ኢድሪስ ይብድሆ ከምዘሎ ስለ ዝተረደኦ፣ ከም ልማዱ ካብ’ቲ ኮፍ 
ዝበሎ መንበር፣ ሓፍ በለ’ሞ፣-“ዓቕሚ ነይሩኩም እንተዝኸውንከ መንግስቲ ክትግልብጡ 
ምኸኣልኩም ማለት ድዩ?።” ዝብል ኣዋጣሪ ሕቶ ኣቕረበ፣፣ 
ኢድሪስ ብዙሕ ከይተገደሰ፣-“ንስኻ ኢኻ ትብል ዘለኻ እምበር ኣነ ኣይበልኩን፣፣” ኢሉ 
መለሰ፣፣ 
ማጆር ኣቡ ፋጥማ፣ እቲ ዝሰምዖ ከም ንዕቀት ስለ ዝረኣዮ፣ የዕንቱ ብሕርቃን በርበረ 
መሰለ፣፣ ሽዑ ንሽዑ በታ ዘፈራርሓላ ኣብ ኢዱ ዝዓተራ በትሪ ፖሊስያ ንኢድሪስ 
ብዘለዎ ሓይሊ ርእሱ ሃረሞ፣፣ ደም ኢድሪስ ከም ናይ ቱቦ ማይ ብቅጽበት ተለል ኢሉ፣
ክሳብ ነታ ማጆር ኣቡ ፋጥማ ዝወደያ ካኪ ዝዓይነታ ወተሃደራዊት ካምቻ ነጢሩ 
ዘጠልቅያ ኮነ፣፣ ድሕሪ ቁሩብ እቶም ኣብ’ቲ ከባቢ ዝነበሩ ዋርድያታት ተጸዊዖም፣ 
ንኢድሪስ ናብ ቤት-ማእሰርቱ ደርበይዎ፣፣ 
ንጽባሕቱ ኢድሪስ እስትንፋስ ምስ መለሰ፣ ነቲ ዘጋጠሞ ማህረምቲ፣ መቐጸልታ’ቲ 
ብወገን ክፍሊ ስለያ ኢትዮጵያ፣ “ተጻረርቲ መንግስቲ ኣስፍሃ ወልደ ሚካኤል ኢኹም” 
ብዝብል ምስምስ፣ ኣንጻር ንጹሃት ኤርትራውያን ዝውሰድ ዝነበረ ግፍዒ ከም ዝኾነ 
ኣረጋገጸ፣፣ ከም’ዚ ዓይነት ግፍዒ ንዕኡ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ንኣዕሩኽቱ ሓጎስ 
ኣርዓዶምን ኢስማዒል ዙቡይ ዑመሪትን ከምዘጋጠመ ፈለጠ፣፣ 
ማጆር ኣቡ ፋጥማ፣ ጨካን ስጉምታቱን ምፍርራሑን ንውሑዳት እንተዘይኮይኑ፣ 
ንብዙሓት ክጸሉ ከምዘይከኣለን ከምዘይተዓወተን ብምርድኡ ተቐላጢፉ ጸብጻቡ ናብ 
ኢትዮጵያዊ ኮሎኔል ገብረህይወት ክሰድድ ተገደደ፣፣ 
ብዙሓት ኣባላት ፓርላማ ኤርትራ፣ ኣብ ልዕሊ እሱራት ኤርትራውያን ግፍዕታት 
ይወርድ ከምዘሎ ብምፍላጦም፣ ናብ ንጉስ ሃይለ ስላሰ ጥርዓን ከቕርቡ ብምቅርራቦም 
ስለዘፈራርሑ፣ ኮሎኔል ገብረህይወት በዚ ሰጊኡ፣ ኢድሪስ፣ ሓጎስን ኢስማዒልን፣ ናይ 
ገንዘብ ዋሕስ ተኺሎም ብቕጽበት ክልቀቑ ኣዘዘ፣፣ እዚ ምስ ተሰምዐ፣ ሓደ ዜጋ ዓዲ 
ሸኽ ሓሊብ ዝኾነ ኣቶ ሳልሕ ዑመር ዓባሲ ዝተባህለ፣ ነቲ ናይ ገንዘብ ዋሕስ ስለ 
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ዘትሓዘ፣ ኣብ ወርሒ ሓምለ 1956 ድሕሪ ሸውዓተ ናይ ማሕቡስ ኣዋርሕ ካብ’ቲ 
ብጭካነ መዘና ዘይብሉ ቤት-ማሕቡስ ተለቐቑ፣፣ ኣብታ ዝወጽኣላ መዓልቲ ብዙሓት 
ደቂ ዓዲ ሸኽ ሓሊብ ዓቕሞም ብዘፍቅዶ፣ ገሊኦም ሽኰር፣ ገሊኦም ቐጠፍ ገሊኦም 
ዳማ ቡን ሒዞም “እንቋዕ ብደሓን ወጻእኩም” ክብሉ፣ በብተርታ ናብ ገዛውቲ እሱራት 
እንተላይ ገዛ ኢድሪስ በጽሑ፣፣ 
ኢድሪስ ድሕሪ ሰሙን፣ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባውን ማሕበራውን ኩነታት ሃገር ብምትንታን፣ 
መንግስቲ ኣቶ ኣስፍሃ ወልደ ሚካኤል፣ ንቅዋም ኤርትራ ብዝጻረር፣ ንፓርላም ኤርትራ 
ከም ዘይሰርሕ ብምግባር፣ መደባት ኢትዮጵያ ንምትግባር ማለት፣ ኣብ ውሽጣዊ 
ምምሕዳራዊ ስርሓት መንግስቲ ኤርትራ ብምትእትታው፣ ዜጋታት ኣልሚምካ 
ምእሳርን ምብስጫውን፣ ንፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ዘይድግፉ ዜጋታት ካብ 
መንግስታውን ግላውን ስርሓት ምብራር፣ ንጥፈታት መራሕቲ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን 
ማሕበራትን ምክትታልን ምስላይን ዝኣመሰሉ ተግባራት ብስፍሓት ተታሓሒዝዎ ከም 
ዘሎ በርሃሉ፣፣ 
ብኻልእ ሸነኽ ድማ ኢድሪስ፣ ኩነታት ኣድማ ዜጋታት፣ ገለ ናይ ፖለቲካ ሓለፍቲ 
ዘካይድዎ ንተግባራትን ምትእትታዋትን ኢትዮጵያ ብጋህዲ ዘቃልዕ ፖለቲካዊ 
ኣኼባታት እናዛየደ ይመጽእ ከምዘሎ’ውን ተገንዘበ፣፣ 
ቁጠባዊ ኩነታት ሃገር ካብ ክፉእ ናብ ዝበኣሰ ብምዕራጉ፣ ሽቕለት ኣልቦነት 
ብምዝያዱ፣ ዋጋ ሃለኽቲ ኣቚሑ ብምንሃሩ ህዝቢ ድራር እለቱ ክረክብ ብዘይምኽኣሉ 
ጸገማት ብሓፈሽኡ ርኡያት ኮይኖም ብምምጽኦም፣ ብዙሓት ዜጋታት ስራሕን 
ቅሳነትን ንምድላይ ሃገሮም ገዲፎም ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ የመንን 
ስዑድያን ክስደዱ ጀመሩ፣፣ 
ኢድሪስን ኣዕሩኽቱን፣ ኣብ ትሕቲ ምክትታል ፖሊስ ከምዝኣተዉ በብመዓልቱ 
ክበርሃሎም ብምጅማሩ፣ ኣብ ሃገር ኮይኖም ክነብሩ ከም ዘይኽእሉ ተረድኡ’ሞ መታን፣ 
ኣመት ናብሮኦምን ናብራ ደቆምን እናገበሩ ቃልሶም ኣንጻር ኢትዮጵያ ከሓይሉ፣ ናብ 
ጎረቤት ሃገር ዝኾነት ሱዳን ክስደዱ ግዱድ ምርጫ መረጹ፣፣ 
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4- ብግዲ ዓድኻ ምርሕራሕ  
 
ኢድሪስን ሓጎስን ብኸመይ ሱዳን ንበጽሕ ዝብል ጉዳይ መዓልታዊ ክትዖም እናኾነ 
መጽአ፣፣ ኣብ መወዳእታ ኩነታቶም ኣመዓራርዮም፣ ዕድል ብዝረኸብሉ ናብ ሃገር ሱዳን 
ከምርሑ ብሓባር ተሰማምዑ፣፣      
ኢድሪስ ተኣሲሩሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ፣ በዓል-ቤቱ ወይዘሮ ፋጥማ ተሻቒላ ኣዝያ ሕማቕ 
ግዜ ስለ ዘሕለፈት፣ ብዛዕባ ናብ ሱዳን ምኻድ ዘለዎ ሓሳብ ከማኽራ ግድን ስለ ዝኾኖ፣ 
ሓንቲ ምሸት ኣብ ዕላል ከለዉ፣-“ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርና ኣብ ምንታይ ደረጃ 
ከምዝበጽሐ ትስሕትዮ ኣይመስለንን፣፣” በለ’ሞ፣ ንሳ ኸኣ ትቕብል ኣቢላ፣-“ንሕናን 
ኩሎም ዜጋታት ዓዲ ሸኽ ሓሊብን፣ ኣብ ሕማቕ ከምዘሎና  ንፈልጥ እኳ 
እንተኾንና፣ ነቲ ዘጋጥመና ብኸመይ ኣገባብ ንሰግሮ ግን እንፈልጦ የለን፣፣” ኢላ 
መለሰት፣፣ 
ኢድሪስ፣ ስነ-ኣእምራዊ ኩነታት በዓልቲ-ቤቱ ኣብ ግምት’ኳ እንተኣእተወ፣-“ኣብ ሃገርና 
ኣስተርሒናን ቀሲናን ክንነብር ተኽእሎ ስለ ዘየሎ፣ ነዛ እንፈትዋ መሬትና ንግዜኡ 
ገዲፍና ካልእ ሃገር ክንደሊ ኣለና፣፣” ብምባል ናይ ልቡ ደርጉሓላ፣፣ 
ወይዘሮ ፋጥማ ነቲ ዝሰምዓቶ ብምእማን፣-“ንደቅና ዝኸውን መግቢ ከነቕርብ’ውን 
ኣይከኣልናን  ዘሎና፣፣ ስለዚ  ናብራና  እንመርሓሉ ቦታ ክንናዲ ናይ ግድን’ዩ ዝኸ- 
ውን፣፣” በለት’ሞ፣-“ክሳብ ሓዲኡ ዝኸውን ኣስመራ ኬድና፣ ምስ ገለ ኣዝማድና 
ብግዝያውነት መልክዕ ክንቅመጥ ዝከኣል’ዩ፣፣” ብምባል ኣመመት፣፣ 
ኢድሪስ፣ ከተማ ኣስመራ ከም’ቲ በዓልቲ-ቤቱ ዝመስላ፣ ሰላምን ቅሳነትን ክትህቦም ከም 
ዘይኮነት፣ ብኣንጻሩ ኣብ ትሕቲ ጥቡቕ ምክትታል ፖሊስ ክኣትዉ ከምዝኾኑ ስለ 
ዝኣመነ፣-“ኣስመራን ዓድናን ንዓና ዝኸውን ቅሳነት ከምጽኣልና ስለ ዘይኽእላ፣ ኣብ 
ካልእ ሃገር ክንከይድ ኣለና፣፣” ዝብል መተካእታ ሓሳብ ኣቕረበ፣፣ 
ወይዘሮ ፋጥማ፣ “ናብ ካልእ ሃገር ክንከይድ ኣለና” ዝብል ዘረባ ምስ ሰምዐት፣ በዓል-
ቤታ ናብ ካልእ ሃገር ክኸይድ ከም ዝወደአ ብምርዳእ፣-“ካልእ ሃገር እንታይ ማለት’ዩ? 
ዓድና ስለምንታይ ንገድፍ? ኣብ ሃገር ኣቦታትና ብኣማንን ሰላምን ክንነብር 
እናተጸገምና፣ ኣብ ካልእ ሃገር ብኸመይ ክንነብር ኢና።?” ዝብሉ ዝተደራረቡ ሕቶታ- 
ት ኣቕረበት፣፣ 
ኢድሪስ፣ ኣብ ሓንቲ ረፍዲ ወይ መዓልቲ ብዛዕባ’ቲ ዝሓሰቦ ከረድእ ከም ዘይክእል ስለ 
ዝተገንዘባ፣-“ንግዚኡ ክሳብ ሓሳባትና ነመዓራሪ፣ ብዛዕባ’ዚ ዝበልናዩ ጽባሕ ወይ ካልእ 
ግዜ ደጊምና ንዘራረበሉ፣፣” ኢሉ ነቲ ዝተላዕለ ኣርእስቲ ዓጸዎ፣፣ 
ወይዘሮ ፋጥማ፣ ግዜ ንምርካብን ነቲ ዝተላዕለ ኣርእስቲ ኣዐርዮም ንኽሓስብሉን ነቲ 
ናይ ኢድሪስ ምውንዛፍ ዘረባ ተቐቢላ፣ ዘዳለወቶ ድራር ቀሪባ፣ ብድድ ኢላ ብትሑት 
ድምጺ፣- “በል ደሓን ሕደር፣፣” ኢላ ነታ ኢድሪስ፣ ኣብ ቤት-ማሕቡስ ከሎ ዝወለደታ 
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ጓል ሰለስተ ወርሒ ሕጻን ዘይነብ ሓቚፋ ናብ መደቀሲኣ ከደት፣፣ እንተኾነ 
ክትድቅስ’ኳ እንተፈ- ተነት፣ ነቲ ብወገን ሰብኣያ ዝቐረበ ሓሳብ እና ኣኰማሰዐት፣ 
ምልእቲ ለይቲ ቀም ከይኣበለት ኣውግሓታ፣፣ 
ምሸት ካልኣይቲ መዓልቲ፣ ብዝተሰማምዕሉ መሰረት፣ ክልቲኦም ሰብኣይን ሰበይትን 
ተራኺቦም ዘተዩ፣፣ ወይዘሮ ፋጥማ ንኢድሪስ እናጠመተት፣-“ትማሊ ካብ እንፈላለ 
ክሳብ’ዛ ዘለናያ ህሞት፣ ሰለም ኣየበልኩን፣፣” ኢላ ዘረባ ፈለመት፣፣ 
ኢድሪስ፣ ኩነታት በዓልቲ-ቤቱ ተረዲኡ፣-“እንታይ ተረኽበ? እቲ ትማሊ ምሸት 
ዝበልኩዎ ድቃስ እንተኸልኣኪ፣ ሕጂ’ውን እቲ ሓቂ ንሱ እዩ፣፣ ኣብ’ዚ ሃገር ኮፍ ኢልና 
ግዳይ መርመራን ምክትታልን ፖሊስ ክንከውን እንተዘይኮይኑ፣ ብሰላምን ቅሳነትን 
ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና፣ ስለዚ ኣብ ዝሰማመዓና ሃገር ክንከይድ ግቡእ’ዩ፣፣” ኢሉ 
ከረድእን ከህድእን ፈተነ፣፣ 
ወይዘሮ ፋጥማ፣ ነታ ክኸድዋ ዝሓሰባ ሃገር ክትፈልጥ ብምድላይ፣-“ሕራይ ካብ ኣስመራ 
ወጻኢ ናበይ ክነምርሕ ደሊኻ?።” ኢላ ብተገዳስነት ሓተተት፣፣ 
ኢድሪስ፣-“ክትምችኣና ትኽእል ኢለ ዝሓስባ ሃገር ሱዳን’ያ፣፣” ዓቲቡ መለሰ፣፣ 
ወይዘሮ ፋጥማ፣ ሱዳን ዝብል ምስ ሰምዐት፣-“ሱዳን ሱ… ኣዝዩ ርሑቕ ብቐሊሉ 
ዘይብጻሕ ሃገር ከም ዝኾነ ኣቦይ  ኣዘንትዩለይ ነይሩ፣፣”በለት። ብስንባደ፣ 
ኣስዒባ’ውን፣-“ካብ ዓድና ኣርሒቕና ኣይንፈልጥን፣፣ ኣብ’ዚ ዓዲ ተወሊድናን ዓቢናን፣ 
ተመርዒናን ወሊድናን፣ ጽቡቕን ሕማቕን ከኣ ርኢናላ፣፣ እዚ ኹሉ ኣሕሊፍና፣ ኣብ 
መወዳእታ ክንስደድ፣ ናበይ እንተበልካ ድማ ናብ ጸሓይ እትዓርበሉ ሱዳን ክንስደድ!።” 
ንብዓት እናሰዓራ ብምረት ተዛረበት ከይተረድኣ።፣-“ኣንታ ኣላህ ምሕረትካ 
ኣውርደልና፣፣ መስሓቕን ባጫን ዘይኣምኑልካን ዘይፈትዉናን ኣይትግበረና፣፣ ካብ’ዚ 
ዘለናዮ ስቅያትን መከራን ኣገላግለና፣፣” ብትሑት ድምጺ ኣጕረምረመት፣፣ 
ኢድሪስ ብወገኑ፣ ትም ኢሉ ድሕሪ ምስማዕ፣-“ሓቂ’ዩ ሰባት ካብ ዝተወልዱላን 
ዝዓበዩላን ሃገር ብቐሊሉ ክስደዱ ኣጸጋሚ ኢዩ፣፣ ይኹን’ምበር ንሕና ኣብ’ዛ እንፈትዋን 
እነኾር- ዓላን ዓዲ ክንነብር ዘይከኣል ስለ ዝኾነ፣ ወጺእና ካብ ዓይኒ ሰዓብቲ መንግስቲ 
ተኸዊልና፣ ናብራና ክንመርሕን ህላዌና ክንዕቅብን ኣገዳሲ’ዩ፣፣” በለ። ኣስዒቡ’ውን፣-
“ስደት ንዓና ንደቂ ሸኽ ሓሊብ ሓድሽ ተርእዮ ኣይኮነን፣፣ ብዙሓት ኣቦታትናን 
ኣቦሓጎታትናን፣ ኣብ ግዜ ቱርኪ ይኹን ኣብ ግዜ ጥልያን፣ መሬት ዓዶም ምስ ጸበበቶ- 
ም ንስደት ኣምሪሖም እቲ ዘሰደዶም ምኽንያት ምስ በነነ ድማ፣ ናብ ዓዶም ከምዝተ- 
መልሱ ታሪኽ የዘንትወልና’ዩ፣፣ ንሕና’ውን ንሓጺር ግዜ እንተዘይኮይኑ፣ ንዘንተ-እለት 
ኣብ ሱዳን ክንቅመጥ ኣይኮነን፣፣ ምኽንያት መሰደዲና ምስ ተቐንጠጠ ንዓድና 
ክንምለስ ከምዝኾንና ዘጠራጥር ኣይኮነን፣፣” ኢሉ ብምትእምማን ኣረድኣ፣፣ 
ወይዘሮ ፋጥማ ብወገና ቅሳነት ዝረኸበት’ኳ እንተመሰላ፣-“ብኸመይ ኢና ንኸይድ? 
ግራትናን ጥሪትናን ብቐንዱ ድማ፣ ነቲ ዘዐንገለና ዱኳንና ብኸመይ ክንምለሶም ኢና? 
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ኣብ ርሑቕ ዓዲ ስደት ብኸመይ ክንነብር ኢና?።” ዘሻቐልዋ ጉዳያት ኣልዒላ 
ሓተተት፣፣ 
ኢድሪስ ዝተዳለወ መልስታት ስለ ዘይነበሮ፣ ሓሲቡ እንተመለሰ ከም ዝሕሾ ብምርዳእ፣-
“ኣላህ ባዕሉ መገዲ ክኸስተልና ስለ ዝኾነ፣ ክትዕና ንጽባሕ ነመሓላልፎ፣፣”ዝብል እማመ 
ኣቕረበ፣፣ 
ወይዘሮ ፋጥማ ብፍስሃ፣ ናብ መደቀሲኣ ኣምርሐት’ሞ ንዘይነብ ጓላ ሓቚፋ ክሳብ 
ዝወግሕ፣ ኣብ ዓሚቚ ድቃስ ጠሐለት፣፣ 
ንጽባሕቱ ኢድሪስ፣ ካብ መደቀሲኡ ብጻውዒት ጸሎት ወጋሕታ ናይ መስግድ ኣዛን 
ተበራቢሩ፣ ንመስጊድ ከይዱ ጸሎቱ ምስ ወደአ፣ ከም ልሙድ ናብ ገዝኡ ከይኣላገሰ፣ 
ናብ ከተማ ኣምሪሑ ድኳኑ ኸፈተ፣፣ ድሕሩ ቅሩብ ጸሓይ በሪቓ፣ ህይወት ኣብ ሱቕ 
ኣልዓረቢ ዳግም ተዘርአት፣፣ 
ሓጎስን ኢስማዒልን ናብ ድኳን ኢድሪስ በብተርታ ብምምጻእ ምስ ተራኸቡን ሰላምታ 
ምስ ተለዋወጡን፣ ብኢድሪስ ዝተጠልበሎም ሻሂ ድሕሪ ምስታዮም፣ ኢስማዒል 
ብሃንደበት፣-“ነዛ ቅርስስቲ ከተማ ገዲፍና ክንብገስ፣ ጽቡቕ ውሳኔ’ና ዝወሰድና …፣” ምስ 
በለ ሓጎስ ኣቋረጾ’ሞ፣-“ቅርስስቲ እትብላ እንታይ ዝገበረት ከተማ’ያ፣ ከም ርህርህቲ 
ወላዲት ከም ዘዐንገለትና ረሲዕካስ ተዋርዳ፣ ሓቂ እንተሎካ ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ 
ዘይተዋርድ፣፣” በሎ ብቚጥዐ፣፣ 
ኢድሪስ ነቲ ብሓጎስ ዝቐረበ ከም ዝደገፈ ብምምሳል፣ ርእሱ ኣወዛወዘ፣ ኢስማዒል ድማ 
ከምዝተጋገየ ስለ ዝተረደአ፣ ተቐላጢፉ ይቕረታ ሓተተ፣፣ 
ዝነበሩዎ ሃዋህው ንቕሩብ  ስቕታ ምስ ዓሰሎ ኢድሪስ፣-“ንኽንጎዓዝ ኣቐዲምና ከም 
ዝተሰማማዕና ዝዝከር ኮይኑ፣ ግዳይ ኣባላት ፖሊስን ስለያን ከይኮንና፣ ነቲ ዝሓሰብናዮ 
ንምፍጻም ክንዳሎ ይግባእ፣፣” በለ’ሞ ኣስዒቡ፣-“ብወገነይ ብዛዕባ’ቲ ጉዳይ ምስ ስድራ-
ቤተይ ድሮ ተመያይጠሉ ኣለኹ፣፣ ንሱዳን ክንከይድ ዘይፈትውዎ’ኳ እንተኾኑ ቀስ 
ኢለ ከረድኦም’የ፣፣” ዝብሉ ሓውሲ ሓበሬታን መምርሕን ዝመስሉ ዘረባታት ኣቕ- ረበ፣፣ 
ሓጎስ ኣብ’ቲ ዝተላዕለ ሓሳብ ርእይቶ ክህብ ብምድላይ፣-“ብዛዕባ’ዚ እንዛረበሉ ዘለና 
ኣርእስቲ፣ ብወገነይ’ውን ምስ በዓልቲ-ቤተይ ኣልዒለዮስ ምሳይ ክትከይድ ፍቓደኛ ከም 
ዝኾነት ኣረጋጊጻትለይ፣፣” በለ፣፣ 
ኢስማዒል ብወገኑ፣-“ሓደ ንሱዳን ዝመላለስ ዘመድ በዓልቲ-ቤተይ ዝኾነ ሰብ፣ ኣብ 
ዝምለሰሉ ምስኡ ክማልኣኒ ድሮ ተሰማሚዐ ኣለኹ፣፣” ዝብል ሓበሬታ ኣቕረበ፣፣ 
ግዜ ፋዱስ ስለ ዝኣኸለ፣ ሰለስቲኦም ኣዕሩኽ ንኽምስሑ ተፈላለዩ፣፣ 
ኢድሪስ፣ ነቲ ኣቓልቦኡ ዝሰሓበ ጉዳይ ምስ በዓልቲ-ቤቱ ኮይኑ፣ ኣብ መጠረሽትኡ 
ንኸብጽሖ ብዝብል፣ ድኳኑ ዓጽዩ ንዓዲ ኣምረሐ’ሞ ንበዓል-ቤቱ፣-“ግዜ ክቡር ከምዝኾነ 
ተረዲእና፣ ካልእ ዘይተጸበናዮ ጉዳይ መጺኡ ጕዕዞ ሱዳን ከይዕንቀፍ ክንቀላጠፍ ኣሎና” 
ዝብል ርእይቶ ኣቕረበ፣፣ 
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ወይዘሮ ፋጥማ፣ ተቓውሞ ስለ ዘይነበራ፣-“ክንቀላጠፍ ኣለና ክትብል እንከለኻ እንታይ 
ማለትካ’ዩ ኣነጽረለይ፣፣” ዝብል ምሕጽንታ ኣቕረበት፣፣ ኩሉ ሃሞምን ቀልቦምን ግዳይ 
ስደት ምዃኑ ከም ርዱእ ወሲደሞ። 
ኢድሪስ በዚ ተተባቢዑ፣-“ካብ ዓድና ክንብገስ ድሮ ተሰማሚዕና ኣለና፣፣” 
ምስ በለ፣፣ ወይዘሮ ፋጥማ ነቲ ዝቐረበ ጉዳይ ዝተቐበለቶ’ኳ እንተኾነት፣ ካልእ ጉዳያት 
ብምዝካር፣-“እወ ክንብገስ ተሰማሚዕና’ኳ እንተሎና፣ ብዛዕባ ናይ ሕርሻ መሬት- ናን 
ድኳናን ኣብ ሓዲኡ ክነብጽሖ ኣለና፣፣” በለት፣፣ 
ኢድሪስ ከይተዶናጎየ፣-“ቅድሚ ሕጂ እታ ካብ ኣቦይ ዝወረስኩዋ ግራት ተገዲስናላ 
ኣይንፈልጥን ጥራይ ዘይኮነ ተጠቒምናላ’ውን ኣይንፈልጥን፣፣ ሕጅ’ውን ክንጥቀመላ ስለ 
ዘይኮንና፣ ከም ቀደማ ትጽናሕ፣፣ እንተ’ቲ ድኳን ተቓውሞ እንተዘይብልኪ፣ ንሓወይ 
ኣሕመድ ከረክቦ ወሲነ ኣለኹ፣፣” ዝብል ሓሳባት ኣቕረበ፣፣ ኣስዒቡ’ውን፣-“ብዛዕባ 
ኣወጻጽኣና ብዝምልከት፣ ብኻልኦት ብፍላይ ብኣባላት ስለያ ከይንፍለጥ፣ መርዓ ኣብ 
ከረን ኣለና ኢልና ክንከይድ ኢና፣ ኣብኡ ምስ በጻሕና ነቲ ዝተርፈና ጕዕዞ 
ንቀራረበሉ፣፣” በለ፣፣ 
ወይዘሮ ፋጥማ፣ ነቲ ብልባ ቅቡል ዘይኮነ ክትቅበል ስለ ዝነበራ፣-“ክንከይድ ኣለና ካብ 
እንብል ኣትሒዘ፣ እናተቐራረብኩ’የ ዘለኹ፣፣ ካባኻ ክፍለ ስለ ዘይከኣልን ስለ ዘይግባእን፣ 
ዓዲ ገዲፈ ናብ’ታ ጸሓይ ትዓርበላ ሃገር ምሳኻ ክጎዓዝ ተዳልየ ኣለኹ፣፣” በለት’ሞ 
ቀጺላ’ውን፣-“ሕቶ ጉዕዞ ኣብ ቦትኡ’ኳ እንተሎ፣ ብዛዕባ’ታ ብዕድመ ዝደፍአት ኣዴና 
ሙሉክ ኣይተዛረብናን ዘለና፣፣ ብወገነይ ዓባይ ሰበይቲ ገዲፍና ክንነቅል ግቡእ ኣይኮነን 
እየ ዝብል፣፣” ልቦና ዝመልኦ ሓሳብ ኣቕረበት፣፣ 
ኢድሪስ ብወገኑ፣-“ወይዘሮ ሙሉክ ብጀካና ሰብ ስለዘይብላን ብወድና መንሱር 
ዝተማረኸት  ብምዃናን፣ ገዲፍናያ ክንከይድ ስለ ዘይከኣል፣ ብዛዕባ’ዚ ሓሲብናዮ ዘሎ 
ጽባሕ ከካፍላ’የ፣፣” ዝብል ርእይቶ ኣቕረበ፣፣ 
ኢድሪስ ንጽባሒቱ፣ ምስ ወላዲቱ ተራኺቡ፣ ግዜ ከየጥፈአ ዓዲ ገዲፎም ንሱዳን 
ክብገሱ ምዃኖም ብወግዒ ገለጸላ፣፣ 
ወይዘሮ ሙሉክ እቲ ጉዳይ ሓድሽ ስለ ዝኾና፣-“ንሱዳን ክንከይድ እንታይ ዘገድደና 
ኣሎ?።” ብምግራም ሓተተት፣፣ 
ኢድሪስ ብወገኑ፣-“ኩነታትና ከም እትፈልጥዮ፣ ኣብ ገዛእ ሃገርና ውሕስነት ህይወት 
ስኢና ኣለና፣፣ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርና ብምግዳስና እንተዘይኮይኑ፣ ዝበደልናዮ 
ዘይብልና ግዳይ ኣባላት ስለያ ኮይንና ኣለና፣፣” ኢሉ ምስ ኣረድኣ፣ ተቐላጢፋ፣-“ዓድና 
ክንገድፍ ኣዝዩ ከቢድ’ኳ እንተኾነ፣ ከም’ቲ ዝበልካዮ ብኣባላት ስለያ ካብ ተዋረድና፣ 
ብፍላይ ከኣ ንዓኻ ዓይኖም ኣውዲቐሙልካ ስለዘለዎ ህላዌና ክነረጋግጽ፣ ሰላምን 
ቅሳነትን ክህበና ናብ ዝኽእል ዓዲ ክንከይድ ግቡእ’ዩ፣፣” ብምባል ነቲ ዝቐረበላ ሓሳብ 
ንስለ ድሕነት ወዳ ደገፈት፣፣ ኢድሪስ ዝበለቶ ድሕሪ ምስማዕ፣-“እምበኣር ምሳና ክትከዲ 
ፍቓደኛ ኢኺ ማለት’ዩ?።” ደጊሙ ንምርግጋጽ  ሓተተ፣፣   
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ወይዘሮ ሙሉክ፣-“እወ ቀበርተይ ኣፋንየ ድሕሬኹም ምንባር ትርጉም የብሉን ነዓይ፣፣” 
ኢላ መለሰት፣፣ 
ኢድሪስ፣-“ሕራይ ፍቓድ ኣላህ ይኹን፣፣” ኢሉ ነቲ ዝተላዕለ ኣርእስቲ ዓጸዎ፣፣ 
ድሕሪ ሰሙን ኢድሪስ፣ ድኳኑ ብሽም ሓዉ ኣሕመድ ኣመዝገባ፣ ወግዓዊ ፍቓድ ድማ 
ኣሰጋገረ፣፣ ናብ መርዓ ዘመዱ፣ ንከረን ክኸይድ ከምዝኾነ ድማ ኣውረየ፣፣  
ግዜ ንቕሎ ምስ ኣኸለ፣ ኢድሪስ ነታ ዱኳን ንሓዉ ኣረኪቡ፣ ምስ ዘይፈልጦም ሰባት 
ጥንቁቕ ክኸውንን ምስ ዝጥርጥሮም ግናያት ከይሕወስን፣ ካብ ጎረባብቱ ብዛዕብኡ 
ዝሓትት ሰብ እንተተረኺቡ፣ “ንመርዓ ንከረን ተበጊሱ” ኢሉ ክገልጽሎም ብምልባው 
ሓቚፉ ብምስዓም ተፋነዎ፣፣ 
ግዜ ከየጥፈአ፣ ንወላዲቱ፣ ብዓልቲ-ቤቱን ደቁ መንሱርን ዘይነብን ሒዙ፣ በቲ ንኣስመራ 
ዝብገስ ምድሪ ባቡር ገይሩ ኣስመራ ኣተወ፣፣ ኣብ ኣስመራ ብዙሕ ኮፍ ከይበሉን 
ከየዕረፈፉን፣ ምስ’ቲ ንከረንን ኣቖርደትን ዝብገስ ምድሪ ባቡር ተሰቒሎም፣ ኣቖርደት 
ምስ ኣተዉ፣ ኣብ እንዳ ሓደ ዝፈልጦ ነጋዳይ ንኽልተ መዓልታት ጸንሑ፣፣ 
ኣብ ጕዕዞ ባጽዕን ኣቖርደትን፣ ነቲ ወላዲኡ ዘዘንትወሉ ዝነበረ መስርሕ መገዲ ባቡር 
ዘኪሩ፣ ብሳላ’ዚ መገዲ ባቡር’ዚ ከባቢታት ኤርትራ ተጠርኒፈን፣ ቁጠባዊ ረብሓታት 
ኩሎም ወገናት ኤርትራ ተማሊኡ፣ ኤርትራ እትበሃል ምዕብልቲ ሃገር ተሃኒጻ ክርኢ 
እናተ- መነየ፣ ኣብ ሓሳብ ጥሒሉ እንከሎ፣ ነቲ ነውሕ መገዲ ከይተፈለጦ ወዲእዎስ 
ኣብ’ቲ ዝደልዮ ቦታ በጽሐ፣፣   
ኢድሪስ ብመገዲ’ቲ ነጋዳይ ዓርኩ፣ ክልተ ንስድርኡ ማይን ስንቅን ዝጽዕና ኣግማል 
ተኻርዩ፣ በቲ ንምዕራብ ገጹ ቢሻ ናብ እተባህለት ዓዲ ዝመርሕ መገዲ ኣቢሉ፣ ብመንጎ 
ኣልገደንን ሰብደራትን ዝተባህላ ዓድታት ሰንጢቑ ነታ ኣብ ዶብ ዝተዶኮነት ብኣደባራ 
እትፍለጥ ኤርትራዊት ዓዲ ሓሊፉ፣ ድሕሪ ናይ ክልተ መዓልታት ጉዕዞ እግርን 
ገመልን፣ ናብ ሱዳናዊት ከተማ ከሰላ ብሰላም ምስ ስድርኡ ኣተወ፣፣ 
ኣብ ከሰላ፣ ሓደ ኣቶ መሓመድ ዓሊ ኢድሪስ ዝተባህለ፣ ኤርትራዊ ዝመበቆሉ ሱዳናዊ፣ 
ብመሰረት ባህሊ’ቲ ከባቢ፣ ሰለስተ መዓልታት ከም ክቡር ጋሻ ምስ ኣአንገዶ፣ ኣብ 
ኹትሚያ ዝተባህለት ዞና ዝነብረላ ገዛ ተኻረየ፣፣ 
ድሕሪ ሰሙን፣ ስድራ ቤት ሓጎስ ኣርዓዶም ንከሰላ ብምእታዎም፣ ምስ ስድራ ኢድሪስ 
ንሰለስተ መዓልታት ድሕሪ ምጽናሕ፣ ምስ ሓንቲ ኣብ ሕርሻዊት ከተማ ኣልግርባ 
እትነብር ዘመዶም ክነብሩ ተበገሱ፣፣ ክልቲአን ስድራ-ቤታት ብዙሕ ከይተጋየሻ፣ ምስ 
ሓድሽ ኩነታት ሱዳን ብቐሊሉ ክለማመዳ ከኣላ። 
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