
ጒዕዞ ኣብ ተዘክሮታተይ 
ደራሲ : ኣሕመ ድ ጣህር ባዱሪ 

 

ኣእምሮ ወድ ሰብ ናይ ምርሳዕ ጸጋ ወይ ህያብ እተዓደለ`ዩ። እዚ ፍሉይ ባህሪ`ዚ 
ተፈጥሮኣዊ ኮይኑ፡ ሓደ ካብ ምስጢራት ህላወ`ዩ። ልክዕ`ዩ፡ ኣእምሮ፡ ሞት ምህላዋ ዘኪሩን 
ንዘልኣለም ካብ ህይወት ክስወር ምዃኑ ተረዲኡን ኣብ ቀጻሊ ፍርህን ጭንቀትን ከይኣቱ 
ዝከላኸለሉ ነገር እንተሎ፡ እዚ ናይ ምርሳዕ ባህሪኡ`ዩ። ስለ’ዚ ክርስዕ ዓቕሚ ካብ ሃለዎ፡ 
ንኽምሕርን ካብ ቂም፡ ሕነ ምፍዳይ፡ ጽልእን ቅርሕንትን ክርሕቅ`ውን ዓቕሚ ይህልዎ`ዩ። 

ይኹን`ምበር፡ ምርሳዕ ናቱ ኣሉታዊ ሸነኻት ኣሎዎ። ወድ ሰብ፡ ከም ህይወታዊ ፍጡር፡ 
ንንጥፈታት ህይወቱ ዝምልከቱን ዝሕብሩን ጭብጥታት ከይተረስዑ ከለዉ መዘኻኸሪ 
ምስልታትን ጽሑፋትን ወይ ኣሰራትን እንተ ዘይገይሩሎም፡ ቀልጢፎም`ዮም  ዝጠፍኡን 
ዝርስዑን። ነዚ ዝምልከት ሓደ ገጣማይ ከምዚ ይብል፡ 

ጽሑፍ ድሕሪ ጸሓፊኡ ንዘመናት ይነበር፣ 

ደራሲኡ ትሕቲ ባይታ ተደብዩ እንከሎ፡ ንዘልኣለም ይዝከር፣ 

ነዊሕ ዓመታት ምስ ሓለፈ፡ ፍጻመታት ምስ ተደራረቡ፡ ወድ ሰብ ብባህሪኡ ስለ ዝርስዕ፡ 
ናይ ምዝካር ዓቕሙ ይኣርግ። ብህይወቱ ኸሎ ቀልጡፉ ነቲ ዝዝክሮ ፍጻመታት ኣብ 
ጽሑፍ ወይ ብዝኾነ መልክዕ ኣሰር እንተ ገዲፉ ግና፡ እቲ ታሪኽ ንዘልኣለም ይነብር። 
እንተ ዘይኮነ ግን፡ እቲ ሰብ፡ ኣብዛ ዓለም ከም ዘይነበረን፡ ዘለኣለማዊ ልቦና (Wisdom) ናይ 
ፍምጣሩን ህላወኡን ዘይፍለጥ ልክዕ ከም ዝኾነ እንስሳ`ዩ ዝሓልፍ። 

 



እዚ ሓቅ`ዚ፡ ኣብ ሜዳ ከለኹ ጀሚረ ንነዊሕ ግዜ`ዩ ከተሓሳስበኒ ጸኒሑ።  

ፍጻመታትን ሓቅታትን ኣብ ባይታ እዕዘብ ነይረ። ብዙሕ ሕሉፍን ህልውን ዝመጽእን  
ክፈልጥ ክኢለ። ሓሳባት ኣብ ኣእምሮይ  እናተሓቚነ ከም ሰብ መጠን ድቃስ  ይኸልኣኒ 
ነይሩ። ኣብ ሜዳ፡ ምስ ብዙሓት ፍቱዋት ብጾተይን መጋደልተይን ተኻቲዐን ሓሳባት 
ተለዋዊጠን። ኲሎም ብጾተይ ንኽጽሕፍ የትባብዑኒ ነይሮም። ብዙሓት ካብቶም ብጾት፡ 
ዕማሞም ፈጺሞም ብጅግንነትን ክብርን ብመስዋእቲ ዝተፈለዩኒ ክኾኑ እንከለው፡ ካልኦት 
ድማ ክሳዕ ሕጂ ብህይወት ኣለዉ። ዛንታ ናይዚ ጅግና ወለዶ`ዚ ከይርሳዕ ብቐጻሊ 
ንኣእምሮይ ክርብሾን ድቃስ ክኸልኦን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ከሳጽየኒን ጸኒሑን 
ኣሎን። 

 

ናጽነት ምስ ኮነ፡  ‘’እንታይ ክገብር እኽእል?’’ ኢለ ንነብሰይ ክሓታ ጀመርኩ። ‘’ብዛዕባ`ዚ 
ዝተሓላለኸን ነዊሕን ታሪኽ በኸመይ ገይረ ክገልጾ? ኣየናይ ኣገባብ ኣቀራርባ ክኽተል?’’ 
ብምባል ምስ ነብሰይ ብምክታዕ፣ እዚ ሕጂ ሒዘዮ ዘለኹ ኣገባብ ክኽተል መሪጸ። ምስ 
ትሕዝቶኡን ምስቲ ዝብሎን ዝረኣየንን ዝኸይድ፡  ``ኤርትራ፡  ጒዕዞ ኣብ ተዘክሮታተይ`` 
ዝብል ኣርእስቲ ድማ መሪጸ። 

ክዛረብ ግደፉኒ ክብለኩም ኣፍቅዱለይ። 

ከምቲ ዝበልኩዎ፡  እዚ ሓሳብ`ዚ ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚሩ ከሳጽንኒ`ዩ ጸኒሑ። ከይጽሕፍ 
ብዙሕ እዋን ሓሳብ ኣደይበን ኣውሪደን`የ። እዚ ድማ ብዘይ ውድዓዊ ምኽንያታት 
ኣይነበረን። ከም ልምዲ፡  እቶም ብጾተይ ተጋደልቲ፡  ብፍላይ እቶም ገዳይም፡  እቲ ግዜ 
ኣይኣኸለን ብዝብል ምኽንያት ብዛዕባ`ቲ ባዕሎም ዝሰርሑዎ ታሪኽ ሰውራ፡  ተዘክሮታት 
ቃልሲ፡  ምስቲ ዅሉ ጥዑምን መሪርን ህይወት፡  ሓጐስን ሓዘንን፡  ዓወትን ፍሽለትን፡  
ብዛዕባ  ነፍስ ወከፎም ዝሓለፎ ተመኲሮ ብመንገዲ ተዘክሮታት ይኹን ወይ ሓበሬታታት 
ክጽሕፉ ወይ ክሓትሙ ተበግሶ ካብ ምውሳድ ክቚጠቡ ጸኒሖም። እዚ ክብል ከለኹ ግና፡  
ውሑዳት ካብቶም ገዳይም ተጋደልቲ ተበግሶ ኣይወሰዱን ማለት ኣይኮነን፣ ዝወሰዱ 
ኣለዉ። ከምኡ`ውን ካብቶም ሓድሽ ወለዶ፣ ማለት ካብቶም ኣብቲ ናይ መጀመርታ 
ኣገደስቲ መድረኻት ሰውራ ዘይነበሩን ሰውራ ኤርትራ እግሪ ምስ ተኸለ ተሰሊፎም ክሳብ 
ምዕዋት ብረታዊ ቃልሲ ኣበርክቶ ዝገበሩን ተጋደልቲ ዝተወስደ ናይ ምጽሓፍ ተበግሶታት 
ኣሎ። 

በዚ ኣጋጣሚ፡  ምስጋናይን ኣኽብሮተይን ነቶም ነዚ ተበግሶ ወሲዶም ብዙሕ ጠቓሚ 
ሓበሬታ  ዝለገሱለይ ብጾት ብፍሉይነት  ክጠቅስ። ንሳቶም ከኣ፡  ስውእ ተጋዳላይ 
መሓመድ ስዒድ ናውድ፡  ብጻይ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ፡  ብጻይ መምህር ኣለም ሰገድ 
ተስፋይ፡  ስውእ ተጋዳላይ ዑስማን ሳልሕ ሳበ፡  ብጻይ ዶክተር ተኸስተ ፍቓዱ፡  ብጻይ 



ኢድሪስ ስዒድ ኣበዓረ፡  ተጋዳላይ ሰሎሞን ድራር፡  ስውእ ተጋዳላይ ገብረእግዚኣብሄር 
ጋይም፡  ስውእ ተጋዳላይ ዑስማን ሳልሕ ደንደንን ካልኦትን ይርከብዎም። ካልኦት`ውን ነዚ 
መንገዲ ክስዕቡ እምነ። 

እቲ ናተይ ወለዶ ምእንቲ ከይጽሕፍ ዘቕርቦ መመኽነይታታት ቅቡል ድዩ ኣይኮነን 
ብዘየገድስ፡  ክሳዕ ሕጂ ዕንቅፋት ኮይኑ ጸኒሑ`ሎ። ምናልባት ትሕትናን ነብሰ ምምቕላልን 
ተራ ከይሃለዎ ኣይተርፍን እብል። ብርዒ ሒዘ መጽሓፍ ቅድሚ ምጅማረይ ንዓይ`ውን 
ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ኣብ ኣእምሮይ መጺኡ`ዩ። ካብ ስክፍታ ድዩ ካልእ ምኽንያት 
ኣይፈልጥን፣ እቲ ሓሳብ ንኣእምሮይ ተቘጻጺሩ ``ኣይትጽሓፍ !`` ዝብል ትእዛዝ ኣብ 
ውሽጠይ ክግንፍል ጀሚሩ። ምናልባት ብኣጋጣሚ ዝተጋህደለይ ይኸውን ወይ ምስቲ 
ዝደጋገም ዝነበረ ፍጻመታት ተኣሳሲሩ ዝመጸ ሓሳብ፡  ምስ ነብሰይ ብዙሕ ድሕሪ ምልዛብ 
ነቲ ብደሆ ክገጥሞ ወሰንኩ። ‘’ድሕሪ`ዚ ዕድመ`ዚ ዝኾነ ይኹን እቲ ዋጋ፡  ክጽሕፍ ኣሎኒ፣
’’ ኢለ ተበጊሰ። ዕድመ፡  ንዝኾነ ዕድል ኣይህብን`ዩ፣ ምስ ዝኾነ ኸኣ ቈጸራ ኣይገብርን`ዩ። 
ስለዚ፡  `` ዝተጻሕፈ ይነብር፡  ዝተጸንዐ ይበንን፡ `` ዝብል ምስላ ለባማት ልክዕ ነዚ ዅነት`ዚ 
እዩ ዝገልጽ።  

ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዘይ ቈጸራ ሓደ ሰብ ተሌፎን ደወለለይ። እቲ ደዋላይ ዩሱፍ 
ኢድሪስ ፖሊስ’ዩ ነይሩ።ኣብቲ እዋን`ቲ፡   ዩሱፍ ናይታ ብሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን 
ተመሃሮን ኤርትራ እትዳሎ ዝነበረት ብቛንቋ ዓረብ ``ኣልነብድ`` ብቛንቋ ትግርኛ ድማ 
``ትርግታ`` ዝብል ስም ሒዛ ትሕተም ዝነበረት ጋዜጣ ኣሰናዳኢ`ዩ ነይሩ። ኣብታ ጋዜጣ 
ጽሑፋት ከበርክት ሓቲቱኒ። ኣነ ድማ ብዘይ ቈጸራ እቲ ግዜ ኣኺሉ ብምባል 
ከይተዋላወልኩ ሕራይ ኢለዮ። ሓደ ሓደ ዓንቀጻት ክጽሕፍ ተመባጺዐሉ። ብውሽጠይ እቲ 
ሓሳብ ደስ ኢሉኒ። ምኽንያቱ፡  ነቲ ንነዊሕ እዋን ከዋላውለኒን ዕንቅፋት ኮይኑንን ዝጸንሐ 
ሰነ-ኣእምሮይ ፈቲሸ፣ እቲ ኣብ ቅድመይ ተገቲሩ ዝነበረ ገዚፍ ማዕጾ  ተራሕዩ ክኸፈት 
ተፈለጠኒ። ኣብ ፈጣርየይ ተመርኲሰ ቐዳማይ ስጒምቲ ክወስድ ወሰንኩ። ልክዕ ከምቲ 
ማኦ ጸ ቱንግ፡  ``ናይ ሽሕ ማይል ጒዕዞ፡  ብሓንቲ ስጒምቲ ይጅምር፡ `` ዝበሎ ኣሚነ 
ጒዕዞይ ፈለምኩ። 

ካብ ወሰንኩን ጒዕዞ ካብ ፈለምኩን፡  ብመጀመርታ ንኽቡር ኣንባቢ ክብሎ ዝደሊ መዘከሪ 
ኣሎኒ። ንሱ ኸኣ፡  ክጽሕፍ ዝደረኸኒ ቐንዲ ምኽኒያት፡  መሰል`ዚ ሓዲሽ ወለዶ ሃገረይ 
ንምኽባር`ዩ። ምኽንያቱ፡  እዚ ዘሎ ይኹን ዝመጽእ ወለዶታት፣ ኲሉ ሓቅታት ክፈልጥን 
ዕምቈት ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ሓርነትን ናጽነትን ዘካየዶ ተኣምራታዊ ቓልሲ 
ክግንዘብን ይግበኦ`ዩ ዝብል እምንቶ ስለ ዘሎኒ። ታሪኽ፡  ካብቲ ሓቀኛ ምንጩ ክውሰድ 
ኣሎዎ። ምንጪ ታሪኽ ብረታዊ ቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኸኣ፡  እቶም ክሳዕ ሎሚ ንኽንነብር 
ዕድል ዝረኸብና ተጋልቲ ኢና። እቶም ክቱር ናይ ምጽሓፍ ድልየት ዘሎዎም ተተባቢዖም 
ከም ዝጽሕፉ ምግባር ኣገዳሲ`ዩ። ምኽንያቱ፡  ምስናድ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ሓያልን 
ድኹምን ጐድንታት ብዘየገድስ፡  ዋላ`ውን ምስ ናይ ውልቀ ሰብ ተመኲሮ ተኣሳሲሩ 
ይቕረብ፡  ብዝተፈላለየ መልክዓት ሰነ ጥበብ ክግለጽ ይግባእ። 

እዚ ኸኣ ሓላፍነት ናይ ነፍስ ወከፍ ኣባል እዚ ወለዶ እዚ`ዩ። ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት 
ካብዚ ሓላፍነት`ዚ ምህዳም ኣይግባእን። ምኽንያቱ ኣብ ኣኣምሮ ነፍስ ወከፍና ማእለያ 
ዘይብሉ ዝርዝራዊ ተዘክሮታትን ደቂቕ ኣፍልጦን ታሪኽ ጒዕዞ ሰውራ ኤርትራ ተኸዚኑ 
ስለ ዘሎ። ክሳዕ`ዚ መወዳእታ 20 ክፍለ ዘመን፡  ኣብ ኣፍሪቃ፡  መዳርግቲ ዘይርከቦ ጒዕዞ 
ሰውራ ኤርትራ፡  ገዚፍ መኽዘን ተዘክሮታት ከም ዘሎዎ ኣረጋጊጸ እፈልጥ`የ። ብፍላይ 
እቶም ኣብ መጀመርታ ሱሳታት ዝነበሩ ዝተፈላለየ መድረኻት ሰውራን ምዕባለታቱን 
መሪር መደረኻቱን ዝረኣዩን ክሳዕ ምሉእ ዓወት ዝነበሩን ዘለውን ተጋደልቲ ብዙሕ 
ክብሉዎ ዝኽእሉ ምህላው ዝሰሓት ኣይመስለንን። 



እዚ ካብዚ መቕድም`ዚ ጀሚረ ዝጽሕፎ ዘለኹ መጽሓፍ፡  ከምቶም ናይ ታሪኽ 
ተመራመርቲ ዘካይድዎ ኣካዳሚያዊ ወይ ኣብ ፍሉይ ኣርእስቲ ዘተኰረ መጽናዕቲ ወይ 
ድማ ሓቅታት ታሪኽ ከም ዘለዎ ንምስፋር ኣይኮነን። እንታይ ደኣ፡  ተዘክሮታት ብዛዕባ 
ባዕለይ ኣብ መድረኽ ቃልሲ ዝተማሃርኩዎ ዝተሳተፍኩዎን ዝተመኰርኩዎን ፍጻመታት`ዩ 
ክኸውን። ስለዚ፡  ካብቲ ሰፊሕ ባሕሪ ፍጻመታት ሰውራ በቲ ብውልቀይ ዝመረጽኩዎ 
ኣገባብ ኣጻሓሕፉ፡  ውልቃዊ ተመኲሮይ ምስቲ ሓባራዊ ተመኲሮ እናዛመድኩ ኣቕሪበዮ 
ኣለኹ። እተን ኣብ ህይወተይን ተመኲሮይን፡  ኣብ ገድሊ ዘጋጠሙኒ ኣገደስትን 
ኣገረምትን ፍጻመታት፡  ንሓድሕደን ዝተአሳሰራን ዝጸላለዋን`የን። 

ኣብዚ ኽኣምነሉ ዝግበኣኒ ነገር እንተሎ፡  ኣብቲ ኣነ ዘቕርቦ ተዘክሮታት`ን ንኣጠማምታይ 
ዝገልጽ ጽሑፍን ምናልባት ገለ ካብ ብጾተይ ምሳይ ኣይሰማምዑን ይኾኑ`ዮም። ካልኦት 
ተመሳሳሊ ከም ናተይ ኣረኣእያ ዘሎዎም ከም ዘለው`ውን እኣምን`የ። ኣብ ኣናብባ 
ፍጻመታት ታሪኽ ነናትካ ትንታነን ውልቃዊ መረዳእታን ክህለወካ ናይ ህላወን ህይወትን 
ባህሪ`ዩ። ነፍስ ወከፍ ሰብ ናቱ ሓሳባትን አጠማምታን ክህልዎ መሰሉ ይኹን`ምበር፡  ናይ 
ኲሉ ሰብ ኣረኣእያን ዕላማን ንስልጡን ሓባራዊ ረብሓ ዝዕቅብን ዝከላኸልን ከምኡ`ውን 
ካብ ዝኾነ ሕማማትን ቅርሕንትን ናጻ ምስ ዝኸውን፡  ኣብ ውሽጢ`ዚ ዝህሉ ፍልልይ ናይ 
ኣጠማምታ ነቲ ታሪኽ የሀብትሞ`ምበር፡  ጸገም ይፈጥር`ዩ ዝብል እምንቶ የብለይን። 

ኣብዚ ክገጥሞ ወሲነ ዘለኹ ዓውደ ዂናት`ዚ፡  ፈረስ ተዘክሮታተይ ተወጢሐ፡  ሴፈይ 
ብርዓይ ኮይኑ ኣብ ሜዳ ጸዓዱ ወረቓቕቲ ክድብል`የ። ዝከኣለኒ ላዕልን ታሕትን ክጓየ`የ። 
ኣቐዲመ  ከዘክሮ ዝደሊ ግን፡  እንተ ረሲዐ ወይ ብዘይፍላጥ እንተ ተጋግየ ሃናጺ 
ርእይቶኹም ክትልግሱለይ እምሕጸን።  ምስላ ዓረብ ከም ዝብሎ፡  ``ካብ እግሪ መልሓስ 
ትዕንቀፍ፣ ጅንጉላ ፈረስ`ውን ተዓንቂፉ ይጒርበስ፡ `` ከም ዝበሃል፡  ዝሓሰብኩዎ 
ክሰምረለይን ብዝግባእ ዛዚመዮ ክኸውንን እትስፎ። 

 
 


