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03/01/2009 ዒ/ም 

ሓዯ ስጉምቲ ንቕዴሚት ንሕብረትን ራህዋን ኤርትራውያን ኢትዮዽያውያን ተጋሩ 

ኣባዱ ኣባይ 

/e-mail: abadiabay4@gmail.com/ 

መእተዊ  

ኣብ ዝባ ቀርኒ ኣፌሪካ ሓዯሽቲ ተርእዮታት ክረኣዩ ምስ ምጅማሮ ተዚሚደ ዜተፇሊሇዩ 
ፖሇቲካዊ ሓሳባትን ኣማራፅታትን ክቀሊቐለ ጀሚሮም ኣሇዉ፡፡ እቲ እንተይጎበ ዜኣረገ 
እናተብሃሇ ዜፅዋዕ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ህዜቢ ተነፂለ ኣብ ማእኸሊይ ምብራቅ ካብ 
ዜርከባ ሃገራት ኣያ ክዯሉ ፀዒርዒር ምባለ ሓዯ ተርእዮ እዩ፡፡ መንግስቲ ኤርትራ 
ብተዯጋጋሚ ኣብ ውሽጢ ጉዲይ ኢትዮዽያ ኢደ እናሰዯዯ ክርግ ምክኣለን ዒቕሉ 
መንግስትን ህዜብታት ኢትዮዽያን ይፅንቐቕ ምህሊው እቲ ኣይኩናት ኣይሰሊም ዜዒሰል 
ርክብ ክሌቲአን ሃገራት ብቲ ሓዯ ወይ ብቲ ካሉእ መዕረፉ ክረክብ ኣሇዎ ዜብሌ ዴፉኢት 
ምህሊዉ ኣብ ጓሮና ል ካሉእ ተርእዮ እዩ፡፡ ውሽጠዊ ፀገማትን  ቅሌውሊውን ኤርትራ 
ካብ እዋን ናብ እዋን ይጋዯዴ ምህሊው ዜተዒቡ ፖሇቲከዊ ሓይሌታትን ውሌቀ ሰባትን 
ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ከምዜውዴቕ ርደእ ጌሮም ዜተፇሊሇየ ንታ ሃገር የዴሕን እዩ 
ዜበሌዎ መፌትሕታት የቕርቡ ኣሇዉ፡፡ እቶም ኣማራፅታት ሓዯ ምምስራት ሃገረ ትግራይ 
ትግርኚ፤ ብኮንፇዯሬሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮዽያ ምጥማር፤ ብፋዯረሽን ኤርትራ ምስ 
ኢትዮዽያ ምሕባር፤ ከምቲ ናይ ቀዯም እንግሉዚውያን ኣቕሪቦሞ ዜነበሩ ኤርትራ ናብ 
ሱዲንን ኢትዮዽያን ክትምቀሌ ኣሇዋ ዜብሌን ኤርትራ ንሻዕብያ ኣግሉሳ ሃገር ኮይና 
ክትቕፅሌ ኣሇዋ ዜብለን ይርከብዎም፡፡ ንሃገሮም ርብሕ የዲግም መፌትሒ ምውሳዴን 
ይምውሳዴን ኣብ ኢዴ ፖሇቲካዊ ሓይሌታትን ህዜብታትን ኤርትራ ከምልን ብኣኣቶም 
ከምዜውሰንን ፈለጥ እዩ፡፡ ኮይኑ ግና ሃሇዋት ተጋሩ ኢትዮዽያውያን ኤርትራውያን 
ዜተኣሳሰረ ስሇዜኾነ ብኣቃሌቦ ክንከታተልን ንኩለትና ርብሕ መፌትሒ ክወስደ 
ምዴጋፌ ሓሊፌነትና ጥራሕ ይኾነ ከምውራይና ክንሪኦ ግዴነት እዩ፡፡ ኣብዙ ቀረባ እዋን 
ክዜረብ ይዴፇር ዜነበረ ወይ ዴማ ትግራይ ትግርኛ ናይ ህወሓት መርገፂ ንምግባር 
ዜፇተን ዜነበረ ጉዲይ ብዴፌረት ሌዕለ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ከም ኣማራፂ ናብ 
መዴረክ ከምፃእዎ ጀሚሮም ኣሇው፡፡ እታ ጥንታዊት መበቆሌ ዯቂ ሰባት ዜኾነት ብሄረ 
ትግራይ ትበሃሌ ንቲ ሕዙ ሃገረ ኤርትራ ዜበሃሌ ል ሃገርን ኣብ ኢትዮዽያ እትርከብ 
ክሌሌ ትግራይን ጠቃሇሇት ዒዱ እያ ኔራ፡፡ ኣብ ትግራይ ሇው ተጋሩን ኣብ ኤርትራ 
ሇው ተጋሩን ሓዯ እዮም፡፡ እቶም ትግርኛ ተዚረብቲ ጥራሕ ይኮኑስ ኣብ ትግራይ ል 
ሳሆን ኤርትራ ል ሳሆን ሓዯ እዮም፡፡ ኣብ ትግራይ ል ኩናማን ኣብ ኤርትራ ል 
ኩናማን ሓዯ እዮም፡፡ ካሌኦት ብሄረ-ሰባት እውን ከምኡ፡፡ ቀንዱ ትኹረት እዙ ሓፂር 
ፅሑፌ ኣብቶም ምስ ሕብረት ዜተኣሳሰሩ ኣማረፅታትን ንሊቒ ስኒት ክውሰደ ዜግበኦም 
ጉዲያትን ትኾረ እዩ፡፡ ከም ኣረዲዴኣ እዙ ፀሓፉ ሕብረት ኤርትራውያን ምስ 
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ኢትዮዽያውያን ኣሕዋቶም እቲ ዜበሇፀ ኣማራፂ እዩ ካብ ዜብሌ እምነት ዜብገስ እዩ፡፡ 
ኤርትራውያን ኣሕዋት ንዙ ንምይይጥ ዜቐረበ ውሌቃዊ ርኢቶን ሓሳብን ተገንዙቦም 
ንዜህብዎ ነቐፋታን ርኢቶን ክቅበሌ ሙለእ ዴሌውነት ከምሇኒ ክሕብር ይፇቱ፡፡ ኣብ 
ኤርትራ ኣፇሊሊይ ሓሳብ ብሓሳብ ምውቃዕ ኣፀቢቑ ኣብ ዜተዲኸመለ እዋን ከምዘይ ዜበሇ 
ሓሳብ ምቕራብ ክንዯይ ሱማሱም ከምዜወፃ ፌለጥ እዩ፡፡ ዋሊ እንተመረረ ሓቒ ምዜራብን 
ምቕባሌን ግዴን ስሇዜኮነ ከምዜስዕብ የቕርቦ ኣሇኹ፡፡ሰናይ ንባብ! 

1. ብሄራዊ መንነት ተጋሩ ዜርከበለ ብርኪ  

ብሄራዊ መንነት ሓዯ ህዜቢ ኣብ ግዛን ቦታን ዜህነፅ ኾይኑ ዜተናወሐ መስርሕ ዜሓትት 
ከይዴን ውፅኢትን ምዃኑ ይእመን፡፡ እዙ ንሓዯ ብሄራዊ መንነት ንምህናፅ ክሌተ ነገራት 
ወሰንቲ ምዃኖም ምሁራት ዜስመዕምዕለ እዩ፡፡ እቲ ሓዯ ወዴዒዊ ክውንነት /Objective 
value/ እንትኸውን እቲ ካሌኣይ ባዕሊዊ ኣመካኽታ ንቲ ክውንነት እዩ /Subjective 
value/፡፡ ወዴዒዊ ክውንነት ንብልም ባህሉ፣ ሃይማኖት፤ ኣነባብራ ፣ ኣመጋግባ ፣ 
ጂኦግራፌያዊ ኣቀማምጣ ፣ ዜተኣሳሰረ ታሪኽናን ህሌውናን ሓዯ ዒይነት ስነ-ሌቦናን ወተ 
ጠቓሌሌ እዩ፡፡ ርእሲ መረብን ትሕቲ መረብን ዜነብር ትግራዋይ ሓዯ ዒይነት ባህሌን 
ኣመጋግባ፣ ዜተኣሳሰረ ኣቃማምጣን ናይ ኣሸሓት ዒመታት ታሪኽ ሇዎ ህዜቢ እዩ፡፡ 
ብስነ-ሌቦና እውን ሓዯ እዩ፡፡ስሇዙ ንቲ ወሳኒ ዜኾነ ውዴዒዊ ክውንነት ተማሉኡ ኣል፡፡ 
ንቶም ባህሌና ታሪኽናን ሇና ኣመሊኻክታ ግን ኣፀቢቁ እዩ ተዚቢዐ ል፡፡ ኣብ ምዴሪ 
ሓማሴን ዜነብር ህዜቢ ንባዕለ ፌሌይ ዜበሇ ከምዜኾነ ይቆፅር፡፡ እቶም ኣብ ሌዕሉ መረብ 
ዜነብሩ ተጋሩ ንቶም ኣብ ትሕቲ መረብ ሇዉ ተጋሩ ሓዯሻብ ይጭቁንዎ ከምዜነበሩ 
ጓኖት ጌሩ ይወስዴ፤ ካሉእ ግዛ ካብኡ ትሕት ዜበለ ጌሩ ናይ ምርኣይ ዜንባሇ ኣሇዎ፡፡ 
ብኻሉእ ገፅ እቲ ኣብ ትሕቲ መረብ ዜነብር ትግራዋይ ንቶም ሌዕሉ መረብ ዜነብሩ 
ኣሕዋቱ መንነቶም ዜኸሓደን ንባዕልም ካብ ሇዎም ዜተጋገየ ግምት ናይ መንነት 
ቅሌውሊውን ከምሇዎም ጌሩ ይርኢ፤ ንትግራወይነት ክብሪ ካብ ይምሃብ ዜተጋገየ ውሳነ 
ዜውስኑ ተጋሩ ጌሩ ይወስድም፡፡ ንኤርተራውያን ኣብ ሃዝሞ ል ዜብእን ኣብ እገሊ ል 
ዜብእን ሓዯ ምዃኖም ንምርዲእ ክሳብ ዜኣብዮም ዜተዚበዏ ኣመሊኻክታ ከምሇዎም 
ይውሰዴ፡፡ እዙ ዜተበዏ ኣመሊኻክታ ብቶም ንመንነት ተጋሩ ንምጥፊእ ዜሃቀኑ ፊሽሽቲ 
ጣሌያን ሃፀይ ምኒሉክ ዜተሃንዯሰን ንዒዒቶም ዜጠቕም ኣረኣእያ ምኻኑ ተፇሉጡ ብእዋኑ 
ቃሌሲ ኣይተገበረለን፡፡ እቲ ኣረኣእያ ንሓዴነት ተጋሩ ዜብትን ንገዚእትን ክገዜኡ ዜዯሌዮ 
ዜጠቕም ሓሳብ እናሃሇወ ኣብ ክሌቲኡ ወገን ል ህዜቢ ክሳብ ልሚ ይጠቕሞ ናይ 
እንዲማቱ ኣረኣእያ ተሸኪሙ ይነብር ኣል፡፡ 

እዙ ካብ ኦሪት ጀሚርና ዜሃነፀናዮ መንነት ትግራይን ተጋሩን ዴሕሪ ሞት ሃፀይ ዮውሃንስ 
ኣብ ዜሓሇፇ ሌዕሉ ሓዯ ሚኢቲ ዒመታት ብዜተፇጠረ ጉጉያት ኣመሊኻክታ ንምፌራሱ 
ብዘሕ ተሰሪሑ እዩ፡፡ ኣብ ዕጥቃዊ ቃሌሲ ምስ ኩልም ጎዯልታቱ ኣብ ሞንጏ ቃሌሲ 
ህዜቢ ትግራይን ሓማሴንን ብዜነበረ ምዴግጋፌ ፅቡቕ ምዕባሇታት ኣርእዩ ኔሩ እዩ፡፡ 
መሰሌን ሌምዒትን ህዜቢ መረብ ምሊሽ ምኽባር ይከኣሇ ሻዕብያ ሃዯይ መዲይ ኢለ 
ብዜወሇዖ ኹናት እቲ ምጥንኻር ጀሚሩ ዜነበረ ሓዴነት እንዯገና ንዴሕሪት መሉስዎ እዩ፡፡ 
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እቲ ጉዲይ ተጋሩ ኣብ ሓዯ ሃገር ወይ ብሄር ይኹኑ ኣይኹኑ ኣይኮነን እቲ ዋና ጉዲይ 
ክኽውን ሇዎ፡፡ ኣብ ኤርትራ ዜነብሩ ሇው ተጋሩ ንምጥፊእ ዜሃቀነ መወዲእትኡ ኣብ 
ትግራይ ሇው ተጋሩ ጥፌእ ምዃኑ ሓበራዊ ሃሇዋትን ጥቕምን ከምሇና ምርዲእን 
ይምርዲእን እዩ እቲ ኣውራ ጉዲይ፡፡ ህሌውና ትግራይን ኤርትራን ሓዯ ካብቲ ሓዯ 
ነፂሌካ ምርኣይ ከምይከኣሌን ምፌሊጥን ይምፌሊጥን  እዩ ውሽጠ-ምሽጥር ናይቲ 
ጉዲይ፡፡ ንዘይ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ሓቢርካ ምስራሕን ይምስራሕን እዩ ዋና ቁም-ነገር 
ናይቲ ዋኒን፡፡ ኣብ ምጥንኻርን ምዴሌዲሌን መንነት ተጋሩ ዒብዪ ፀገም ኮይኑ ዜርከብ 
ካብቲ ህዜብን ኹርዕ ባህሊዊ መንነት ንሊዕሉ ንግኡዜ ነገር ምፌታውን ቀዲምነት 
ምርኣይን እዩ፡፡ እቲ ኣብ ትግራይ ዜነብር ትግራዋይ ምስ ሃገር ኤርትራ ምብኣሱ 
ቀዲምነት ይተርፇኒ ኢለ ዜሓስቦ ናይ ባሕሪ ወዯብ እዩ፡፡ ውዯብ እንተኸሌኡና ጣፌ፤ 
ቡና፤ ዕዲጋ ክንኸሌኦም ኢና ኢለ ተፇጥሮ ሃፌቲ ምሰ ተፇጥሮ ሃፌቲ እዩ ከወራርዴ 
ዜፅዕር፡፡ካብቲ ወዯብ ንዒቐብ ንመናት ኹርዕ ባህሌን መንነት ሇዎም ኣሕዋቱ ካብ 
ጏኑ ምፌሊዮም ቀዲምነት ኣይህቦን፡፡ ብካሉእ እቲ ኣብ ኤርትራ ል ትግራዋይ ካብ 
ትግራይ ካሌኦት ክፌሌታት ኢትዮጵያ ክመፅእ ዜነበረ ጣፌ፣ ቡና፣ መዒርን ምክትን 
እምበር ካብ ኦሪታዊ መቦቆሇይን መንነተይን ካብ ኣግኣዜያን ይፌሇ ኣሇኹ ኢለ 
ኣይሓስብን፡፡ ብኣንፃሩ ወዯብ ኣሇኒ፤ ባሕሪ ኣሇኒ፤ ምህሊውን ይምህሊውን ይተረጋገፀ 
ነዲዱ፤ እንተሃሌዩ እውን መጠኑ ይፌሇጥ ነዲዱ ኣሇኒ ኢለ እናቆፀረ ግኡዜ ብግኡዜ 
ገቢጡ ሒሳብ ይዒፁ፡፡ እቲ ቀንዱ መሰረት ምዕባሇ ሰብን ወዱ ሰብን ምዃኑ እናተንገዏ ፣ 
ንወዱ ሰብን ንሓዯ ህዜብን ኣዴሚዑ ምዕባሇ ከምፅእ ዜገብሮ ናይ ባዕለ ባህሊዊ ክብርታትን 
መንነትን ምዃኑ እናተረሰዏ ይኸይዴ ኣል፡፡ ከምዘይ ዜበሇ ዜተዚበዏ ኣከይዲ ስሇል 
ኤርትራ ብይካና ሃገር ኾይና ኣይትቕፀሌን ዜብሌ ኣብ መቐሇ ይውጋዕ፡፡ ኣብ ኣስመራ 
ዴማ ወዯብ ሰሇይብልም ብጥሜት ተዒፅዮም ክሞቱ እዮም እናተብሃሇ ወጃዕ ይበሃሌ፡፡ 
ኢትዮጵያ ብይካ ኤርትራ ኣይትህሌውን ይበሃሌ፡፡ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፇሊሌየን 
ክነብራ ከምዜኽእሊ ቅዴም ክብሌ ኣብ እዋን ጣሌያን እንግሉዜን እንትዴሕር ኣብ እዋን 
ሻዕብያን ኢህወዯግን ብተግባር ተረጋጊፁ እዩ፡፡ ከዚርብ እንተኾይኑ እቲ ናብራ ከመይ 
ዜበሇ እዩ እቲ መነባብሮ እንታይ ይመስሌ ዜብሌ እንተርኢና ዜበሇፀ ይኸውን፡፡ ንዙ ሓቂ 
ንምርዲእ ዴኻን ሃፌታምን ተጓኒፆም ዜተባሃሌዎ ንርአ፡፡ ሓዯ ዴኻን ሃፌታምን ይጎናፇጡ 
እሞ እቲ ዴኻ ንቲ ሃፌታም ኣንታ ሓወይ ሃፌተምካ ዯኸና ኩሌና ሓንቲ ጣይታ ኢና 
በሉዕና ንሓዴር ብዘሕ ኣይትኹራዕ ይብል እሞ እቲ ሃፌታም ኣንታ ሓወይ ኣይተዚርበና 
እታ ፀብሓ ኸ? በል ይበሃሌ ኣብ መንጎ ዴኻን ሃፌታን ል ኣፇሊሊይ ኣብ ዒይነት ፀብሒ 
እምበር ኣብ መጠን እቲ ጣይታ ኣይኮነን ማሇት እዩ፡፡ እቲ ንኤርትራን ንተጋሩን ዜመቀረ 
ናብራ መኒኡ ዜብሌ ጉዲይ እዩ ዜኸውን እቲ መከራኸሪ እምበር ኩሊትና ነንበይንና ክነብር 
ንኽእሌ ኢና፡፡ ቅዴሚ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሃሇዋት ቀዱሙ ዜህሰ ል ግን 
መንነትን ሓቢርካ ናይ ምንባርን ምምዕባሌን ዕዴሌ ተጋሩ እዩ፡፡ ቀዱሙ ዜመክንን ዜጉሰን 
ል ሓቢርካ ካብ ውሽጥን ዯገን ንዜመፁ ከፊፉልም ክወቑዐና ዜዯሌዩ ፀሊእቲ ናይ 
ምምካት ዒቕሚ ተጋሩ እዩ፡፡ ኣብ ኤርትራ ል ሃፌቲ ተፇጥሮ ምስ ፃዕራም ህዜቢ 
ኤርትራ እንትወዲዯር ኣብዘይ እቶ ይበሃሌ እዩ፡፡ ኣብ ትግራይ ል ተፇጥሮ ሃፌቲ 
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ምስቲ መንነትን ክብሩን ሓሌዩ ንመናት ዜፀንሐ ህዜብን ባህሌን እንትነፃፀር ኣብ ቁፅሪ 
ይኣቱ እዩ፡፡ ህዜብን ሰብን ነኽብር ንሱ እዩ ዜሇዒሇ ሃፌትና፡፡ ፀሓይ ጉንቦት ይሓሇፇን 
ዑባራታት ኣሓ ወይ ከፌቲ ሒዜካ ኣነ እየ ሃፌታም ኣነ እባ ይበሌፅ ምባሌ ናይ ክሌተ 
ይተምሃሩን ተመክሮ ይብልም ሓሇውቲ ከፌቲ መነሓንሒ እንበር ናይ ሓዯ ረብሓን 
መንነትን ሇዎም ኣብ ሌዕሌን ትሕትን መረብ ዜነብሩ ተጋሩ መነፃፀሪን መወዲዯርን 
ክኸውን ኣይኽእሌን፡፡  

ኣብ ብሄራዊ መንነት ትግራይ ትግርኛ ል ካሉእ ፀገም ስነ-ሌሳን ወይ ዴማ ሊህጃ ቋንቋ 
ትግርኛ  መሰረት ጌርካ ቅዴሚትን ዴሕሪትን እናበሌካ ንኸባቢታት ክትሰርዕ ምፌታን 
እዩ፡፡ ኣብ ወሌቃይት ል ሊህጃ ፣ ኣብ ሓማሴን ል ስነ-ሌሳን ፣ ኣብ ራያ ል ኣራርባን 
ኣብ ክሉ ትግርኛ ኾይኑ ል ፌሌሌይ ከምዜኮነ ፈለጥ እዩ፡፡ ንሓንቲ ዒይነት እኽሉ 
ዜተፇሊሇየ ኣፀዋውዒ ኣሇዋ ኣብ እተፇሊሇየ ከባቢታት፡፡ ኣብ ሓማሴን ዕፈን ፣ ኣብ 
ወሌቃይት እሪፌ ፣ ኣብ ዒዴዋ ምሸባሕሪ ፣ ኣብ ራያ ማሸሊ ባሕሪ ይበሃሌ፡፡ እዘይ ንመኒኡ 
ፅቡቅ መኒኡ ሕማቕ ክትብሌ ትኽእሌ? እዘይ ምስ ኣብ በነ መሳፌንቲ ዜተፇጠረ 
ኣውራጃውነት ንሕና ሓማሴን ኢና ንሕና ሴራየ ኢና ዜብሌ ኣብ ሌዕሉ መረብ ምሊሽ 
ልን ኣብ ትግራይ ዴማ ንሕና ዒጋመ ኢና ንሕና ክሌተ ኣውሊዕል ኢና ዜብሌ ከፊፉሌካ 
ናይ ምግዚእ ኣተሓሳስባ ዜተኣሳስር እዩ፡፡ ኣውራጃውነት ሓዯ ንቲ ካሌእ ስምን ቅፅሌ 
ስምን እናውፀአ ክተፊነን ዜገብር ኣብ ሞንጏ ሓዯ ህዜብን ባህሌን ዜተፇሊሇዩ ሓፁራትን 
ገርገራታትን ብምቕማጥ ዜፇሊሉ መንቀርሳ እዩ፡፡ ኣብ ዜኾነ ይኹን ኣውራጃ ይሃለን 
ይወሇዴን ትግራዋይ እዩ፡፡ ዜተፇሊሇየ ሊህጃ ጌሩ ይዚረብ እምበር እቲ ቋንቋ ትግርኛ እዩ፡፡ 
እዘይ ኣብ ኩለ ቋንቋ ል ኣፇሊሊይ እዩ ኣብ ትግርኛ ጥራሕ ዜተርኣየ ኣይኮነን፡፡ትግርኛ 
ወዱ ኣሚንን ወዱ ወሰንን የብለን፡፡ እተን ኣውራጃታት ኩሇን ናይ ሙለእ ህዜቢ ትግራይ 
ዒፅሚ ዜተኸስከሰሇን ዯም ዜፇሰሰሇን መሬት ትግራይ ትግርኛ እየን፡፡ ኣውራጃነትን 
ከባብነትን ብወዱ ከባቢኻ መስፌንን ጉተና ህዴሞን ክትምራሕ ዜፇቕዴ ዒቕሚ ሓዯ 
ብሄራዊ መንነት ኣዲኪሙ ንናይ ዯገ ጥቅዒት ቃሌዕ ኣሜኬሊ እዩ፡፡ ጀርመናውያን 
ብፇረንሳይን ክወረሩን ክንብርከኹን ዜገበሮም ብኣውረጃውነትን ተኸፊፉልም ብመሳፌንቲ 
ይግዜኡ ስሇዜነብሩ እዮም ሓዯ መንነት እናሃሇዎም ከፊፉለ ከጥቀዖም ዜኸኣሇ፡፡ ንሕና 
ዴሕሪ ሃፀይ ዮውሃንስ ብገዚእቲ ዯርብታት ኣምሓራ ክንዕብሇሌ ዜገበረና በቢኸባቢኡ 
ዜነበሩ መሳፌንቲ ገሉኦም ንጣሌያን ገሉኦም ንምኒሌክ ንምፌታው ከቀባጥሩ እዮም 
ንዒሰርተታት ዒመታት ኣዯዲ ኩናትን ዒፀቦን ክንኸውን ዜተፇረዯና፡፡ ቀዲማይ ፇሌዮምና 
ካሌኣይ ኣዋቒዖምና ንሳሌሳይ ግዛ ዕዴሌ ክንህቦም የብሌናን፡፡ ኣጉሌ ኒሕ፤ ፀርፉ፤ 
ኣሽሙርን ምሽምጣጥን ስምዑት መተንፇሲ ክኸውን ይኽእሌ እዩ፡፡ ካብኡ ሓሉፈ 
እንተይበሊዕኹ ኣየፌሰስኩን ድ በሇት ዯርሆ እዩ ዜኸውን፡፡ እዝም ነኒባዕሌና ናኽሱን 
ተፊኑኑን ኣረኣእያታት ዕሊማን ረብሓን ትግራይ ትግርኚ ኽብሩ ፖሇቲካ እስትራቴጅን 
ስሌትን ስሇይኮኑ ንሰብ ዋና ንሃቦም ንሕና ንዒና ዜጠቅም መንገዱ ሒዜና ንመርሽ፡፡ 
ቀፂሌና ከመይ ንሓብር ዜብሌ ንርአ፡፡ 
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2. ሕብረት ትግራይ ትግርኚን ተጋሩን ብከመይ ይረጋገፅ 

ሕብረት ተጋሩን ዲግመ ምውዲብ ትግራይ ትግርኚ ኣዴሊዪ እዩ፡፡  ሓዯ እዝም ህዜብታት 
ሓበራዊ ባህልምን መንነቶም ዒቒቦም ክኸደን ካብ ናይ ምዕራባውያን ናይ ባህሉ ወራር 
ክከሊኸለ ስሇዜሕግዝም እዩ፡፡ ኣብዚ ንነብረሊና ዒሇም ብሓዯ ኮይንካ ምጥቓዕን 
ምንጭብጫብን ተሰማዕነቱ ኣፀቢቑ ስሇዜፇሊሇ ሕብረት ኣዴሊዪ ይገብሮ፡፡ ሃሇዋትን ቀፃሉ 
ምዕባሇን ተጋሩ ኤርትራውያንን ኢትዮዽያውያንን ሓዯ ካብቲ ካሉእ ነፂሌካ ምርኣይ 
ስሇይከኣሌ ምእንተ ቐፃሌነት ባህሌን መንነትን ህዜብና ሕብረት እዋናዊ ጠሇብ እዩ፡፡ 
ኣብ ታሪኽና ካብ ዯገ ዜመፁ ፀሊእቲ ንቲ ሓዯ ወቒዖም ንቲ ካሉእ ገዱፍሞ ኣይፇሌጡን፡፡ 
ብተወሳኺ ኣብዚ ሇናሊ ዒሇም ይኹን ብፌሊይ ኣፌሪካን ቀርኒ ኣፌሪካን ሓይሉ ዜሓ 
ዜነብረለ ሓይሉ ይብለ ክነብረለ ይኽእሌ መዋእሌ ስሇሇና ከም ንሕብረትና ዜዯፌኡ 
ምኽንያታት ጌርካ ክውሰደ ይግባእ፡፡ ሓይሌን ዒቕም ሓዯ ዒዴን ህዜብን ዜውሰን ዴማ 
ብዜህሌዎ ኢኮኖሚያዊ ዒቅሚ ብምዃኑ ርደእ ጌርካ ሓቢርካ ምንባር ተመራፅን ቀዲምንት 
ዜውሃቦ እዩ፡፡ ሕብረትን ብሓዯ ምንባር ይብሌፅ ካብ በሌና ቐፂለ ዜመፅእ ሕቶ ንዙ 
ዴላት ክውን ንምግባር ኽእለ ባዕሊውን ወዴዒውን ኩነታት ኣል ዴዩ? ንዙ ከቢዴ 
ዕማምን ውራይን ንምፌፃም ካብ ዴላት ባህግን ሓሉፈ ነገራዊ ዒቕሚ ኣሇና ድ? ዜበለ 
ጉዲይ ብጉዲይ ምርኣይ የዴሉ፡፡ ኣብ ትግራይን ኤርትራን ሇው ህዜብታት፣ ብባህሉ፣ 
ብቋንቋ፣ ብታሪኽን ርኣዊ ሓረግን ስነ-ሌቦና፤ ብሃይማኖት ሓዯን ብይብተኽ ማሕበራዊ 
ክብርታትን ሊቒ ረብሓ ዜተኣሳሰሩን እዮም፡፡ እዝም ንበናት ዜፀንሑን ሇውን መንነት 
ሓዯ ህዜቢ ዜውስኑ ክውንነት ኣሇዉ እዮም፡፡ ህዜቢ ኤርትራ ቀንዱ ፀሊኢኻ ወያነን 
ተጋሩን እዮም ዜብሌ ናይ ሻዕብያ ጎስጓስን ምብርባርን ንጎኒ ገዱፈ ንትግራይ ሰጊሩ ዕቑባ 
ምሕታቱ ሓዯ መርኣያ ናይቲ ምትእስሳር እዩ፡፡ ስሇዙ እቲ ንሕብረትና ዜውስን ሓበራዊ 
መንነትና ኣብ ቦትኡ ስሇል እቲ ወሳኒ ቅዴመ-ኩነት ተማሉኡ ኣል ኢሌካ ኣፌካ 
መሉእኻ ምዜራብ ይከኣሌ እዩ፡፡ እቲ ከራርብ ዜኽእሌ ንቲ ክውንነት ኣል ኢሌካ 
ምቕባሌ ሓዯ ስጉምቲ ንቕዴሚት እኳ እንተኾነ ንዘይ መሪሑ ዕውት ሓይሉ ኣል ድ 
ዜብሌ እዩ፡፡ ኣብ ኤርትራ ንዘይ ዜመርሕን ተሓባብርን ዜተወዯበ ዱሞክራስያዊ ሓይሉ 
ኣል ንምባሌ ኣየዴፌርን፡፡ እቲ ኣብ ኢትይዽያ ል ዱሞክራስያዊ ሓይሉ ሰማዑ የንሇይን 
ኢለ ንዙ ዒብዪ ሓበራዊ ውራይ ንኤርትራውያን ገዱፌዎ ዜርከብ ገዚ-ዕዮ ኾይኑ ይርከብ፡፡ 
እቲ ተስፊ ዜህብ ዋሊ ብውሌቀ ሰባት ይኹን እዙ ማዕባሊይን ዒባዪን ሓሳብ ኣብ ቀረባ 
እዋን ብግሌፂ ክሌዒሌ ጀሚሩ ምህሊዉ እዩ፡፡ንዙ ክውንነት እዘይ ምቕባሌ ንቲ ጥንታውን 
ኦሪታውን መበቆሌ ሇዎ ህዜቢ ኤርትራ ወዱ 60 ዒመት ጌይሮም ንምቕራብ ዜፇትኑ 
ሇው ኤርትራውያን ኣፍም ትሕዜ እዩ፡፡ ብካሉእ ወገን ንቶም ኩለ ግዛ ንተጋሩ 
ከፊፉሌካን ንሰንሳቶም ኣባኢስካ እዮም ዜግዜኡ ኢልም ካብ ርእሰይና ክውርደ ይዯሌዩ 
ትምክሕተኛታት ሽምጦም ከምዜቖርፅ ግሁዴ እዩ፡፡ እዝም ሓዯ ዒይነት ባህሌን ረብሓን 
ሇዎም ህዜብታት ክሓብሩ ኣሇዎም ዜብሌ ብጣዒሚ ዜዴገፌ እዩ፡፡ ንሕብረት ተጋሩን 
ሊቒ ውሕስናን ይጠቅም ተባሂልም ብኤርትራውያን ቁፅሪ ሓዯ ዜርቋሕ ል ኣማራፂ 
ዲግመ-ምውዲብ ትግራይ ትግርኚ እዩ፡፡ እዙ ሕርያ እዘይ ክብዴ ዜብሌ እኳ እንተኾነ 
ክኾነለ ዜኽእሌ ዕዴሌን ባይታን ከምል ፇሉጥና ክንሰርሐለ ይግባእ፡፡ ኣብ ኤርትራ 
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ንዘይ ተሓባብር ሓይሉ ክውዯብ ኣሇዎ፡፡ ፊሕ ብትን ኢሌካ መን ብዜፇጠሮ ቴክኖልጂ 
ዜስመዏካ ምዜራብ ጥራሕ ይኾነስ ንዙ ሃገራዊ ረብሓ ተግባራዊ ንምግባር ኩልም 
ዱሞክራስያውያን ብመንፅር እዘይ ኩሇ-መዲይ ቃሌሲ ክገብሩ ኣሇዎም፡፡ ኣብ ኢትዮዽያ 
ል ዱሞክራስያዊ ሓይሉ እውን ንመሰሌ ርእሰ ውሳነ ህዜቢ ኤርትራ እንተይተዲፇአ 
ንሓበራዊ ምሕዜነት ጥራሕ ይኾነስ ንሕብረት እውን ዒሉሙ ክሰርሕ ኣሇዎ፡፡ ከምዘይ 
ዜበሇ ናይ ኣተሓሳስባ ሇውጢን ናይ ፖሉሲ ሇውጢ ብክሌቲኡ ወገን እንተሃሌዩ ሕብረት 
ትግራይ ትግርኚ ይከኣሌ እዩ፡፡ እቲ ክኸውን ዜኽእሌ ዜበሇፀ ኣማራፂ እውን እዘይ እዩ፡፡ 

ዲግመ ምጥንኻር ተጋሩን ትግራይ ትግርኚ ቅቡሌ እንተጌርና ከመይ ንፇፅሞ ዜብሌ ካሉእ 
ፖሇቲካዊ ንቕሓትን ታሪኻዊ መንቀሌታት እቲ ፌሌሌይ ብብስሇት ምዴህሳስን ምምሊስን 
ከዴሌየና እዩ፡፡ኣብ ምምሊሰን ምውዲብን ትግራይ ትግርኚ ክምሇሱ ሇዎም ዋኒናት 
ኣሇዉ፡፡ ብግሌፂ ክንፀሩን ክምሇሱን ካብ ሇዎም ንዝም ዜስዕቡ ጉዲያት ንርአ፡፡ ካፌቶም 
ክምሇሱ ዜግበኦም ተኳሳሕቲ ዚዕባታት ሓዯ መን ናብ መን ትመሇስ? ዜብሌ እዩ፡፡ እቲ 
ምምሊስ ከመይ ይኹን ዜብሌ ዒበዪ ጉዲይ ኣብ ቅዴመይና ተዯቂኑ ኣል፡፡ እታ ሐዙ ኣካሌ 
ሓዲሽን ዱሞክራሲያዊትን ኢትዮዽያ ኾይና መሪሕ ግዯ ትፃወት ሊ ብሄር ትግራይን ኣብ 
ኣፌ ዯገ ምብትታን እትርከብ ኤርትራን ክሌቲአን ክሓብራ እንተሇዋ ትግራይ ዴያ ኣብ 
ትሕቲ ኤርትራ ኔራስ ኣምሓሩ ወሲድማ? ወይ ኤርትራ እያ ኣብ ትሕቲ ትግራይ ኔራ 
ብተንኮሌ ሚኒሉክን ጣሌያን ተነፂሊ? ዜብሌ ክምሇስ ኣሇዎ፡፡ ኣነ ብዜፇሌጦም ታሪኻዊ 
መርተዖታት ኤርትራ እያ ኣብ ትሕቲ ትግራይ ኔራ፡፡ ስሇዙ ቅዴሚ ምስ ኢትዮጵያ ከመይ 
ትቕፅሌ ዜብሌ ሕቶ ምምሊስና ኤርትራ ዜበሃሌ ዯሓር ዜቦቐሇ ስሇዜኮነ ክሌሌ ትግራይን 
ኤርትራን ሓዊስካ ትግራይ ክበሃሊ ኣሇወን፡፡ ንበይንኻ ምንፃሌ የዋፅእ ምዃኑ፤ ብተግባር 
ከምይጠቅምን እቲ ዜበሇፀ ምርጫ ይምዃኑን ተራእዩ እኳ እንተኾነ ንበይና ትኹን 
እንተይሌና ሃገረ ትግራይ ተባሂሊ ክትስየም ምስ ኢትዮጵያ እንተኾይና ክሌሌ ትግራይ 
ክትበሃሌ #ኤርትራውያን; ኣሕዋትና ክቕበለ ኣሇዎም፡፡ እዘይ ኣነ ብቆሌክዎ ሓሳብ 
ኣይኮነን፡፡ ናይ ዒበይቲ ተጋሩ ዜነበረን ልን ሓሳብ እዩ፡፡ እዙ ሓሳብ እዘይ ናይቶም 
መራሒ ሳውራ ተገሮም ዜውሰደ ኣቦና ወሌዯኣብ ወሌዯማርያም ሓሳብ እውን እዩ ኔሩ፡፡ 
መፃኢ ዕዴሌ ኤርትራ ንምውሳን ኣብ ከባቢ 30ታት ኣብ ዜነበረ ክርክር ምስ ኢትዮዽያ 
ክንሓብር እንተኾይና ንቐዯም ተጋሩ ኣሕዋትና ምሳና ክኾኑ ኣሇዎም፡፡ ንበይትና ንነፀሌ 
እንተይሌና እውን ብሓባር ክኸውን ኣሇዎ ዜብሌ መርገፂ እዩ ኔርዎም፡፡ እቲ ቀዲማይ 
ሕርያ ዴማ ተጋሩ ኣሕዋትና ምሳና ተፀንቢሮም ምስ ኢትዮዽያ ብፋዯረሽን ምሕባር 
ዜብሌ እዩ ዜነበረ፡፡ ሕለፌ ሓሉፍም ዒመፅ ቀዲማይ ወያነ እንትሇዒሌ እውን ኣቦና 
ወሌዯኣብ ወሌዯማርያም ንትግራይ ከይዴና ንሓግዝም ዜብሌ ቅዋም ሒዝም ተንቐሳቒሶም 
ከምዜነበሮም ይዜረበለ እዩ፡፡  

ህዜቢ ትግራይን ህዜቢ ኤርትራን ሓዯ ህዜቢ እዩ እሞ ሓዯ ንግበሮ እንተይሌና ብኸመይ 
ዜበሇ ስነ-ሓሳብን ሕገ-መንግስታዊ ስርዒትን ኢና ንቲ ህዜቢ ሓዯ ንገብሮ ዜብሌ ካሌኣይ 
ክምሇስ ሇዎ መሰረታዊ ሕቶ እዩ፡፡ ንዙ ናይ ህዜብታት ሕብረት ዜወሰኑ ፖሇቲካዊ ፣ 
ኢኮኖሚያዊ ፣ ማሕበራውን ባህሊውን ምኽንያታት ክህለ ግዴን እዩ፡፡ ንዝም ዜተጠቐሱ 



7 
 

ፖሇቲካውን ኢኮኖሚያውን ምኽንያታት ብተራ ሃገራዊ ስሚዏትን ታህዱዴን ክንሃንፆም 
ኣይንኽእሌን፡፡ ኣብቶም ቅዴም ሐዙ ዜነበሩን ሇውን ኽብርታት ተጋሩ ተዯሪኽና ሓዯሽቲ 
ባህሌታት ንምኹስኳስን ንቕዴሚት ንምስጓምን እንታይ ዒይነት ስነ-ሓሳብን ሕገ-
መንግስታዊ ስርዒት ክህሌወና ኣሇዎ እንተይመሇስና እንተኣቲና ሕብረትና ሊቒ ክኸውን 
ኣይኽእሌን፡፡ ንህዜብታት ትግራይ ትግርኚ ፇሊሌዮም ክገዜኡ ዜዯሌዩ ሓይሌታትን 
ንኩቡር መንነትና ክውሕጡ ዜገሌዩ ዒብሇሌትን ገበትን ንዜፇጠርዎም ዜንቡዒት 
ኣረኣእያታትን ሓቢርና ንምክተለን ንብዯሀለን ስነ-ሓሳባዊ ዕጥቒ የዴሌየና፡፡ ንሓበራዊ 
ፅምድና ዜገንሕ ሕጋዊ ሰነዴ ክህሌወና ግዴነት ይኸውን፡፡ እዘይ እውን ክምሇስ ኣሇዎ፡፡ 
ኣብ ኤርትራ ህዜብታት ዜምርሕለ ሕገ-መንግስቲ ከምይብልም ይፌሇጥ እዩ፡፡ እታ ዒዱ 
ትምረሓለ ሓሳብ ርእሰ ሙርከሳ ዜብሌ መትከሌ ብቲ ሐዙ ል መንግስቲ ይዜረብ እዩ 
ብምንታይ ዒይነት ስነ-ሓሳብ ከምዜቃነን ከምዜምእንን ብዕሉ ዜተኣወጀ ዜፌሇጥ ጉዲይ 
የሌቦን፡፡ እዚ ሓዲሽ ኢትዮጵያን ትግራይን ዜምራሓለ ዱሞክራሲያውን ሌምዒታውን ስነ-
ሓሳብን መስመርን ምዃኑ ይፌሇጥ እዩ፡፡ ምሕባር ፅቡቕ እዩ ከመይ ንሓብር ንምንታይ 
ዕሊማ ንሓብር ዜብሌ ተባራዑ ሕቶ እንተይመሉስና ሩሑቅ ሓሲብና ኣብ ቀረባ ክንሓዴር 
እንኽእሇለ ዕዴሌ ዕፁው ኣይኮነን፡፡ንዘይ ኣብነት ዜኾነና ሓዯ ኣብነት ንርአ፡፡ብታሪኾም 
ሓዯ ዜኾኑ ህዜቢ ጀርመን ቅዴሚ ብናፖሉ ምውራሮም ተበታቲኖም ብመሳፌንቲ ይግዜኡ 
ኔሮም፡፡ ምብትታኖምን ደሑር መስፌናዊ ኣገዚዜኣ ዜፇጠሮ ዴኽመት ንናይ ወፃኢ 
ጥቕዒት ከምዲረጎምን ከምቃሇዖምን ተረዱኦም ንስንብራቶም ብዜቐርፌ መንገዱ ሓንቲ 
ብርእሰ ማሊዊ ስርዒት ትምራሕ ሃገር መስሪቶም ዒብዪ ዒቕሚ ሇዋ ሃገር ሃኒፆም፡፡ ዴሕሪ 
ካሌኣይ ኩናት ዒሇም ኣብ ውሽጦም ብዜተፇጠረ ሕመቕን ናይ ስነ-ሓሳብ ፌሌሌይ ክሌተ 
ሃገራት ኾይኖም ተፇሊሌዮም ንምንባር ተገዱድም እዩም፡፡ እንዯገና እቲ ምፌሌሊዮም 
ዜፇጠሮ ፀገም ተረዱኦም ሓዯ ንኹን ምስ በለ እታ ምብራቕ ጀርመን ትበሃሌ ዜነበረት 
ሃገር ዜነበራ ስነ-ሓሳብን ኣካይዲ ገዱፊ ናብ ምዕራብ ጀርመን ትምረሓለ ዜነበረት ስነ-
ሓሳብን ኣካይዲን እያ ኣትያ፡፡ ሒዚቶ ዜመፀት እንተሃሇወ እቲ ቅዴሚኡ ተሃኒፁ ዜነበረ 
ናይ ጀርመን ባህሌን ክብርን እዩ፡፡ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮዽያን መሬት ሓማሴን ል 
ምፌሌሊይን ምሕባርን ምስ ናይ ጀርመናውያን ዜመሳሰሌ እዩ፡፡ ንሕብረትና ወሳኒ ዜኸውን 
ኤርትራውያን ፖሇቲካዊ ሓይሌታት ንዱሞክራስያውን ሌምዒታውን መስመር ክቕበለ 
ይግባእ፡፡ ብዘሑነት ተኣናዴ ሕገ-መንግስታዊ ስርዒት ዋሕስ ሰሊምን ሌምዒትን ምዃኑ 
ክግንቡ ይግባእ፡፡ናይ ክሌተ ሃገራት ሕብረት ብመንፅር መፃኢን ሐዙ ል ወሇድን ረብሓ 
እምበር ብኣንፃር ሑለፊት ክምን የብለን፡፡እዘይ ኢዴካ ምሃብ ጌርካ ክውሰዴ ይብለን፡፡ 
ኤርትራ ጀሚራቶ ሊ ሻዕብያ ዜቐመሮ ዜተዚበዏ መንነትን ራእይን ክተስተኻኽሌ ሇዋ፡፡ 
ብተግባር ይዕወትን ንቡዘሓት ኣብ መስገዯሌ ኣእትዩ ንውሑዲት ዜጠቕም መንገዱ 
ኣሌያ ንቲ ተስፊ ኣፌሪካ ኮይኑ ል ሌምዒታዊ መስመር ሓንጎፊይ ኢሊ ክትቕበሌ 
ይግባእ፡፡ ካብቲ ሐዙ ሇዋ ዒሇማዊ ተነፅል ውፀኣ እዘይ ጥራሕ እዩ፡፡ ዕሊምኡ ይፌሇጥ 
ጉዕዝ ናብ ኣፃዴፌን ገዯሌን ከምእቱ ህዜብታት ኤርትራ ብተግባር ተማሂሮምለ ስሇሇው 
ናብታ ብዘሑነት ብሄራትን ሃይማኖታትን ኣኽቢራ ኣብ ትኽኽሇኛ ጉዕዝ እትርከብ ሃገሮም 
ክትኣትው ይግባእ፡፡ ትግራዎት ኢኹም ናብ ትግራይ ክትፅንበሩ ይግባእ፡፡ ኣብዙ ሐዙ 
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እዋን ኤርትራውያን ኣሕዋት ንዙ ጉዲይ ኣሌዑልም ንከይዚረብለ ዒብዪ ፀቕጢ 
ዜፇጥረልም ምእንቲ ናፅነት ኤርትራ ዜተኸፇሇ ዋጋ ስሇዜዜክሩን ኣብ ቅዴሚ ዒይኖም 
ስሇል እዮም፡፡ ንዘይ ምዜካር ትኽክሌ እዩ እንተኾነ እቶም ስውኣት ንራህዋን ምዕባሇን 
መፃኢ ወሇድ እምበር ንሕሰምን መከራን ኤርትራ ኣይኮኑን ተበጅዮም፡፡ ሓዯራ ስውኣት 
ተጠሉሙ ሻዕብያ ካብ ኣባኸኖ ል ኣማራፂ እቲ ዜኸውን ምግባር እዩ፡፡ እቲ ክኸውን 
ዜኽእሌ እቲ ብሂወት ል ወሇድ እዩ ከስተኻኽል ዜኽእሌ እምበር ናይ ስውኣት ሓሊፌነት 
ኣይኮነን፡፡ ተስፊ ዒዴን ህዜብን ኣብቲ ሐዙ ል ወሇድ እምበር ኣፌቶም ዜሓሇፈ ኣይኮነን 
ንሳቶም እማ ዜኣመንለን ዜኽእሌዎን ጌሮም ሓሉፍም እዮም፡፡ ብካሉእ ገፅ እንተሪእናዮ 
ካብቶም ሐዙ ንናፅነት ኤርትራ ካብ ዜተሰውኡ ጀጋኑ ንዒቐብ ንኽብርን መንነትን ተጋሩ 
ኢልም ኣንፃር ቱርኪ፤ዴርብሽ፤ጣሌያን፤ ግረይ-መሓመዴ፤ዮዱት-ጉዱት ሂዎቶም ገቢሮም 
መንነትና ሓሌዮም ዜሓሇፈ ምዐታት ኤርትራውያን ተጋሩ እቶም ዜበዜሑ እዮም፡፡ኩልም 
ኣሕዋትና ኣያታትና ስሇዜኮኑ ክኽበሩ ይግባእ፡፡ ሕዴሮም ምስ ኩነታት ኣጠዒዑምካ ንቲ 
ህዜብን ሃገርን ዜቐደ ምግባር ናይቲ ሐዙ ብህይወት ል ሓሊፌነት ምዃኑ ክዜንጋዕ 
የብለን፡፡ ዛሩ ዛሩ ሕዴሪ ስውኣት ዜኽበር ብሌምዒትን ሃገራዊ ምዕባሇን እዩ፡፡ 

ውሳነና ንሕበር እንተኾይኑ ምስ ምፌጣር ትግራይ ትግርኛን ምስ ይተርፌ ምውዲቕ 
ሻዕብያን ካሌኦት ክምሌሱ ዜግበኦም ጉዲያት እውን ኣሇው፡፡ ሓዯን መሰረታውን ጉዲይ 
ምስ ኢትዮጵያ ዜህሌዋ ርክብ እዩ፡፡ ካሌኣይ ምስ ካሌኣት ሃገራት ኣዕራብ ዜህለ ርክብ 
እዩ፡፡ ትግራይ ትግርኛ ብሌቢ እንተተቐበሌና ምስ ህዜብታት ኢትዮጵያ ዒብዪ ርክብ 
ከምሇና ንምቕባሌ የዴሉ፡፡ ምስ ሃገራት ኣዕራብ ብሃይማኖት ይኹን ካሌኦት ገመዲት 
ርክብ ከምሇና ታሪኽ ዜመስከሮ ስሇዜኾነ ክካሓዴ የብለን፡፡ ምስ በዒሌ የመን፣ ግብፂ 
ይኹን  እስራኤሌ ታሪኻዊ ዜምዴናን ምትእስሳርን ኣሇና እዩ፡፡ ትግራይ ብኣማሓራ 
ክትዕብሇሌ የብሊን ምባሌ ሓዯ ቅኑዕ ቅዋም እዩ፡፡ ምስ ኣማሓራ ክትራኸብ የብሊን ዜብሌ 
ካሉእ ጉዲይ እዩ፡፡ ንቲ ውህብን ክውንን ዜኾነ ሓቂ ነፂግና ንቶም ህዜብታት ክንፇሊሌዮም 
እንተበሌና እውን ኣይንፇሊሌዮምን፡፡ ሃፀይ ዮውሃንስ ንጉስ ናይ ትግራይ ትግርኚ ምንባሩ 
እንተተቐቢሌና ዯጃት ውቤ ኤርትራ እውን ይግዜእ ምንባሩ ምቅባሌ ንምንታይ ዒቐብ 
ይኾነና፡፡ ክሳብ ሐዙ ብበነ ውቤ ያ ዜፀመመስ ዜባን ውቤ እናበሇ ይነብር ዜብሌ ምስሊ 
ኣብ ሓማሴን ይምሰሌ እዩ፡፡ ካሉእ ቅደስ ያሬዴ እቲ ፇጣሪና ንምውዲስን ንምሌማንን 
ንጥቀመለ ሇና ናይ ሙዙቃ ቃና ዜዯረሰ እዩ፡፡ ቅደስ ያሬዴ ኣብ ኣኹሱም ተወሉደ 
ኣብ ከበሳታት ጎንዯር እዩ ተቐቢሩ፡፡ እቲ ንመከርትኡ ዜተሰርሐ ታቦትን ቤተክርስትያን 
ኣብ ኣምሓራ ክሌሌ እዩ ኣል፡፡ ዯብረ-ቢዛን ምስ ኣኹሱም ጥራሕ ይኮነስ ዯብረ-ብዛን 
ምስ ሊሉበሊ ዒብዪ ታሪኻዊ ዜምዴና ኣሇዎም፡፡ እዘይ ታሪኽና እዩ ንማንም ኣይንህቦን፡፡  
ገዚእቲ ዯርብታት ሽዋን ህዜቢ ኣምሓራን ሓዯ ከምይኮኑ ኣፀፅዩ ይፇሌጥ ኤርትራዊ 
ፅባሕ ሰራየን ሓማሴንን ሓዯ ኣይኮናን ከምዜብሌ ፈለጥ እዩ፡፡ ተመሉሱ ሓዯ ወዱ ኣባት 
ካሉእ ምፃእተኛ ጌሩ ክፇሊሉ እዩ፡፡ ክሳብ ሐዙ ዒጋመን ኣኮልጉዚይን ሓዯ ምዃኑ 
ይፇሌጡ ዒጋመ እናበለ ዜፃረፈ ሃሊያት ምስማዕ ሌሙዴ ኣብ ኤርትራ፡፡ኣብ 
ኤርትራውያን ኣሕዋትና ከምዘይ ዜበሇ ከባብያዊ ኣመዲዴባን ኣከፊፌሊን ሰባት ምህሊው 
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ኣሰሊሌፊታት ብዯርብን ብዯርባዊ ረብሓን  ኣብ ምምዚን ይፅገሙ ከምሇዉ ርኢ እዩ ፡፡ 
እዘይ ኮነ ኢልም ሻዕብያ ዜፇጠርዎ ዯርባዊ ምትሕውዋስ እዩ፡፡  

ምስ ሃገራት ኣዕራብ ሇና ርክብ እውን ብሚዚኑ ክረአ ኣሇዎ፡፡እስሌምና ንባህሌን ቅርስን 
ትግራይ ክዕብሌሌ የብለን እስሊማዊ መንግስቲ ኣየዴሌየናን ዜብሌ እውን ሓቒ እዩ፡፡ 
እስሊማዊ ይኹን ክርስትያናዊ መንግስቲ ንዜተፇሊሇዩ እምነታት ማዕረ ኣየተኣናግን፡፡ 
ስሇዜኾነ ሃይማኖታዊ መንግስቲ ኣየዴሌየናን፡፡ እዘይ ማሇት ግን እስሌምን ምስ እስሌምና 
ሃይማኖትን ዜኸደ ኩልም ባህሌታት ፀሊእትና እዮም ምባሌ ካሉእ ሽግር እዩ፡፡ ትግራይ 
እስሌምና ኣብቲ ሕዙ ተስፊሕፉሕዎ ል መሬት ሃገራት ኣዕራብ እግሪ መትከሉ 
እንትስእን ትግራይ እያ ፅሊሌን ዕቋባን ኾይናቶ፡፡ እስሌምና ኣካሌ ባህሌናን መንነትናን 
ዜኾነ እስሌምና ኣጥፉእና ካሉእ ሓደሽ መንነት ክንፇጥር ኣይንኽእሌን፡፡ ስሇዜኾነ እታ 
ትፌጠር ሓዲሽ ክሌሌ ትኹን ሃገር ብምርጫ ህዜቢ ዜውሰን ዚዕባ ንግበሮ ንግዙኡ እሞ 
ምስ ኢትዮጵያን ሃገራት ዒረብን ሇና ርክብ እንተይነፂሩ ሓዯ ክንኸውን ኣይንኽእሌን፡፡ 
እንትኾን እንትኾን ምስ ካሌኦት ህዜብታት ኢትዮጵያ ሇና ርክብ ብምንም መንገዱ 
ክብትኽ የብለን፡፡ ኣብ መዋእሌ ዒሇም ሇኻዊ ጥርኑፌነት ምእንተ ዕዲጋን ቁጠባዊ ረብሓን 
ሓውን መሓዚን ንምፌጣር ሊዕሌን ታሕትን ኣብ ዜበሃሇለ ዒሇም ንምንታይ ኢና ካብ 
ኣሕዋትናን ጉረባብትናን ንፇሊሇ፡፡ኣብዘይ እውን ኤርትራውያን ቁርፅ ዜበሇ መርገፂ 
ክወስደ ይግበኦም፡፡ ካብዙ መዏቀኒ እዘይ ተበጊስና ንቶም ሐዙ ዜቀሊቐለ መፌትሕታት 
ንርአዮም፡፡ 

3. ካብ ኤርትራውያን ዜቕሌቀለ ሇዉ ናይ ምሕባር ኣማራፅታትን ትርጉሞምን  

ኣብዙ ቐረበ እዋን ፕሮፋሰር ተስፊፅዮን መዴሃንየ ምስ መርበብ ቴላቭን ኢትዮዽያ 
ዜበሃሌ ኣሜሪካ ዜመዯበሩ ቴላቭ ጣብያ ብኣቆፀቀፅራ ኣውሮፓ ጉንበት 3/2012 ኣብ 
ካይዴዎ ቃሇ-መሕተት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኮንፇዯሬሽን ክምስርታ ኣሇወን ዜብሌ 
መማረፂ ኣቕሪቦም ኣሇው፡፡ ፕሮፋሰር እቲ ቅዴመ ሐዙ ኣቅሪበዮ ዜነበርኩ ፋዯሬሽን 
ዜብሌ ኣማራፂ ሻዕብያ ንታ ሃገር ክትግንፀሌ ጌርዋ ስሇል ሐዙ እቲ ክኸውን ዜኽእሌ 
ኮንፋዯሬሽ እዩ ኢልም ኣሇዉ፡፡ ፕሮፋሰር ተስፊፅዮን ቕረብዎ ኣማራፂ እቲ ታሕተዋይ 
ብርኪ መማረፂ ዋሊ ይኹን ሕማቕ እዩ ዜበሃሌ ኣይኮነን፡፡ ሓዯ ብዋጋ እቲ ካሉእ 
ክህፌትምን ክንብርን ምዴሊይ እዩ ነውሪ እምበር ነናይ ባዕሌና ሃገር ሃለይና ተኽባቢርካን 
ተዯጋጊፌካን ምንባር እቲ ዜሐሸ እዩ፡፡ እዘይ ንምግባር ንባዕለ ብውሑደ ተመሳሳሉ 
ስርዒትን ሕጋዊ መስርሓትን እንተሃሌዩካ እዩ፡፡ ይኹን እምበር ቅዴመ ሕዙ ኣብ እዋን 
ዕጥቃዊ ቃሌሲ ብረታዊ ቃሌሲ ህዜቢ ኤርትራ ኣይዕወትን ዜብሌ ትንበያን ትንተናን 
ኣቕሪቦም ምንባሮም ይዜከር፡፡ ከብዘይ ተበጊሶም ካሉእ ኣማራፂ ኣቕሪቦም ኔሮም እዮም 
ግን ብእዋኑ ወያነ ተንበርካኽነት ምዃኑ መሌሲ ዜሃበለ እኳ እንተነበረ  ትኽክሇኛ 
ይምንባሩ ታሪኽ ኣረጋጊፅዎ እዩ፡፡ ኣብ ሕዲር 2007 ብኣቆፃፅራ ፇረንጂ ኣብ 
መሓሇፌዎ ናይ ቃሌ መሌእኽቲ ወያነን ሻዕብያን ትግራይ ትግርኚ ናይ ምምስራት 
ዕማም ሒዝም ዜሰርሑ ዯቂ ሓዯ ሌቢ እዮም ዜብሌ ሓሳብ ኣቕሪቦም ምንባሮም ናይ ቐረባ 
እዋን ትውስታ እዩ፡፡ እዙ ሓሳብ እዘይ ኣብ ካሌኦት ፖሇቲካዊ ሓይሌታት ኢ/ያ 
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ተቐባሌነት ንምርካብ ዴዩ ወይስ ወያነን ሻዕብያን ሓዯ ስሇዜኾኑ ንምንበብቲ ክገዴፍ፡፡ 
ብካሇእ ወገን ንህዜቢ ኤርትራ ኩለ ዒይነት መማረፂ ኣይቕረበለን ወያነ እቲ ናይ ኤርትራ 
ህዜበ-ውሳነ/ሪፇረንዯም/ ብትኽክሌ ከይፌፀም ብምግባር ኩለ ዜኣምነለ ህዜበ-ውሳነ 
ከይኸውን ኣብ ምግባር ግዯ ኔርዎ ዜብሌ ነቐፋታ የቕርቡ ምንባሮ ይፌሇጥ እዩ፡፡ ናይ 
ፕሮፋሰር ተስፊፅዮን ሓሳብ ኣይኡን ተቐቢሌካ ንመኒኡ ከምትነፅግ ሽግር እዩ፡፡ ሐዙ 
ንምታይ እዮም ኮንፇዯሬሽን ዜብሌ ኣማራፂ ጥራሕ ይኹን ዜብለ? እቲ ካብ ሳሊሳታት 
ጀሚሩ ዜፀንሐን ልን ኣማራፅታት ምዕፊን ኣሉካን ኣወጊዴካን ኩለ ኣማራፂ ይቅረበለ 
ይብለ? ህዜቢ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ እንትግንፀሌ እንተል ዜሓሸ ተስፊን ባህግን ሒዘ 
ዜያዲ ንምምዕባሌ ንምርባሕን እዩ፡፡ እዘይ ኣብ ይኾነለ እዋን ኩልም ኣማራፅታት 
ክቀርብለ ይግባእ፡፡ ህዜቢ ኤርትራ ንበይኑ ተገንፂለ ብኣውሮፓውያን ምግዚእን ካሌኣይ 
ዛጋ ኮይንካ ምንባር ውፅኢቱ ብተግባር ሪእዎ እዩ፡፡ ናይ ገዚእቲ ዯርብታት ኣምሓራ 
ዕንዯራን ፌፁም ሓዴነትን ብተግባር ዜፇጠረለ በሰሊን ስንብራትን ሪኡ ፇንፉንዎ እዩ፡፡ 
ብወዱ ዒዴኻ ዜብኢ ካብቲ ካሉእ ዜብኢ ክብእስ እንተይኾይኑ ከምየሕይሽ ፇትዩ ክሳብ 
ዜፀሌእን ከምህዜቢ መጠን ዒደ ክሳብ ዜሇቅቕ ኣንገሊቲዕዎ እዩ፡፡ እቲ ይጀመሮን 
ይተዒዯልን ምስ ኣሕዋቱ ተጋሩ ጠንካራ ብሄር መስሪቱ ኣብ ሓዲሽን ዱሞክራስያዊት 
ኢትዮዽያ ምንባር እዩ፡፡ እዙ መንገዴን ዕዴሌን ከምል ፕሮፋሰር ንህዜቢ ኤርትራ 
ክፀውዮ ጥራሕ ይኮነ ንኽቕበል ክቃሇሱ ይግባእ ጌሩ፡፡ ፕሮፋሰር ኣብዙ ሓደሽ ምዕራፌ 
ኢድም እንተዜሓውሱ ዜበሇፀ ይመስሇኒ፡፡ ሓሳብ ምእንተ ተግባር ክመርሕ እንተቕረብካዮ 
እዩ ዜበሇፀ ዜኸውን እምበር ኢሇ ነበርኩ ንምባሌ እንተይኸውን ዜበሇፀ ኮይኑ ይረኣየኒ፡፡ 
ግን ኮምኡ እናኾነ መፂኡ እዩ፡፡ ኣብ ወጀራት ሓዯ ምስሊ ኣል ኣርሆ መን ኣግነያ? 
ግመሌ ካብ ኣግነያስ እንኳዕ ኣግነያ ይበሃሌ፡፡ እዝም ፕሮፋሰር ሓዯሻብ 
ንትምክሕተኛታትን ሻዕብያን ተዒርቕ መንገዱ ንምእሊሽ ካሉእ ግዛ ንወያነን ሻዕብያን 
ወቐዕኻ ብኣቛራጭ ኣብ ኤርትራ ስሌጣን ንምርካብ ሃሰው ክብለ ዕዴሚኦም በሌዩ፡፡ እታ 
መንገዱ ሕምስምስ ባዕልም ዯሌዮም ካብ ረኸብዋ ንኩለ ይኮንካ ምትራፌ እንኳዕ ረኸብዋ 
ካብ ምባሌ እንታይ ክንብሌ ንኽእሌ፡፡ ንፕሮፋሰር ክብልም ዜዯሉ ኣብ ፖሇቲካዊ ፀወታ 
ንሓዯ እተኣምነለ ሓሳብን ኣረኣእያን ብቐፃሌነት እናማዕበሌካን እናተዒፃፀፌካ ካብ ምኻዴ 
ወፃኢ ዒውትን ክብርን ኣይርከብን፡፡ ካብ ንክብርን ኢሇ ነበርኩን ወፂእኻ ኢዴካ ሓዊስካ 
ምቅሊስ ወፃኢ ሕ/ሰባዊ ሇውጢ ኣይርከብን ኣይመፅእን፡፡ ኣብ ኤርትራ ባዕሌኻ ትገብሮ 
ክትስወአለ እትኽእሌ ትኽክሇኛ እዩ ትብል ሓሳብ ሒዜካ ምቅሊስ ተሳኢኑ ከምል 
ፇሉጥካ ንዙ ክፌተት ምዴፊን ዜበሇፀ ይኸውን፡፡  
ብኻሉእ ወገን ሓዯ ኣይተ ተስፊፅዮን ዜበሃሌ ሓውና /ካብ ፕሮፋሰር ተስፊፅዮን ወፃኢ/ 
ኣብ ሇንዯን ኾይኑ ብምስሌን ዴምፅን ብዜተዯገፇ መሌእኽቲ ሕብረት ትግራይ ትግርኚ 
ኣገዲሲ ምዃኑ ይፅውዕ ኣል፡፡ ይኹን እምበር ትግራይ ምባሌ ገዱፈ ብሄረ ትግርኛ ዜብሌ 
ናይ ሻዕብያ ቋንቋ ይጥቀም ኣል፡፡ ቅዴሚ ኩለ ትግርኛ ዜበሃሌ ብሄር ኣብዙ ዒሇም 
የሇን፡፡እታ ጥንታዊ ታሪኽ ሇዋ ብሄር ትግራይ እያ ትበሃሌ፡፡ ትግርኛ ናይ ትግራይን 
ተጋሩን ቋንቋ መፀውዑ ሽም ዲኣምበር ናይቲ ብሄር መፀውዑ ኣይኮነን፡፡ በቕሌስ ያ ወዱ 
መን ኢኻ እንተበሌዎ ኣኮይ ፇረስ በሇ ከምዜበሃሌ ንቲ ብሄር ገዱፌካ ንቲ ቋንቋ ምፅዋዕ 
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እንታይ ኣምፀኦ? እዘይ ክቕበሌ ኣይከኣሌን ክቕበሌ ኣሇዎ በሃሊይ እየ፡፡ ካሉእ ተስፊፅዮን 
ብዴምፅን ምስሌን ኣብ መሓሇፍ ል መሌእኽቲ ሕብረት ትግራይ ትግርኚ ምፅውዐ 
ኣውንታዊ ጅማሮ እዩ፡፡ ኣብ ኢትዮዽያ ል መሬት ትግራይ ንኤርተራውያን መሬቶም 
እዩ ተጋሩ ስሇዜኾኑ ዜበል እውን ሓቂ እዩ፡፡ ኩለ መሬት ሓማሴንን ወዯባት ዒሰብን 
ምፅዋዕን ተፇጥራዊ ሃፌቲ ተጋሩ እየን ዜበል እውን ትኽክሌ እዩ፡፡ እቲ ፀገም ኾይኑ ል 
ኣብታ ብሄረ ትግራይ እትበሃሌ ዒዱ ማዕረ ከምቲ ትግራዋይ ንቶም ካሌኦት ብሄረ-ሰባት 
መሰሌ ከምሇዎምን ክህሌዎም ከምዜግባእን ኣይቕበሌን ምባለ እዩ፡፡ ንቲ ሓዯ ብሄረ-ሰብ 
ሓሊዊ ጤሌ ንቲ ካሉእ ሓሊዊ ግመሌ እናበሌካ ምንኣስ ፖሇቲካዊ ብስሇትን ሰብኣውነትን 
ዜጎዯል ኣጠማምታን ምሌከታን እዩ፡፡ ኣብ ሞንጎ ሓሊዊ ከፌትን ሓሊዊ ጤሌን ል 
ኣፇሊሊይ ግሌፂ እኳ እንተይገበሮ ህዜቢ ከምህዜቢ ምንኣስ ፀረ-ህዜቢ እዩ፡፡ህዜቢ 
ከምህዜቢ ከምፀሊኢ ጌርካ ምውሳዴ ብውዴዒውነቱ ካሉእ ትምክሕቲ ወይ ኣብ ፀገም 
ዜውሇዴ ፊሽሽቲ ስጉሞ ሓሳብ እምበር ዱሞክራስያዊት ሃገር ክሃንፅ ዜቃሇስ ሓይሉ 
በግሶ ሓሳብ ክኸውን ኣይኽእሌን፡፡ ካሌኣይ እቲ ክምስረት ዜሓስቦ ል መንግስቲ 
ትግራይ እቲ ናይ ቀዯም ናይ ኦሪት ሃይማኖት ዜኽተሌ ኮይኑ ኣንፃር ኣስሊማይ ክኸውን 
ከምሇዎ የቕምጥ፡፡ ንዙ ሓሳብ ንምርጓዴ ከም ኣብነትን ሞዳሌን ዜፀርሓ ሃገር እስራኤሌ 
እያ፡፡ እሰራኤሌ ኣፇሊሇያት ብዱሞክራስያዊ መንገዱ ኣተኣናጊዴካ ኣብ ምውሳዴ ንዒና 
ኣብነት ክትኾነና ኣይትኽእሌን፡፡ ኣብ ሞንጎ ኣብ ውሽጢ እስራኤሌ ሇው ኣስሊምን 
ኣይሁን ሇዎም ዜፀንሐን ልን ታሪኽ ምሰ ናትና ታሪኽ ራኽብ ስሇይብለ፡፡ 
ተስፊፅዮን ንዙ ሓሳብ ንኸበጋግስ ከም መሌዏሉ ዜወስድ ቀቢሊዊ ሕ/ሰብ ዱሞክራሲ 
ክትግብር ኣይኽእሌን ዜብሌ እዩ፡፡ ቀቢሊዊ ሕ/ሰብ ዱሞክራሲ ክትግብር ኣይኽእሌን 
ዜብሌ ሳይነሳዊ ሓቂ እዩ፡፡ ይኹን እምበር ንቲ ቀቢሊዊ ምትእስሳርን ኣተሓሳስባን ዜፇጠረ 
ወዴዒዊ መሰረት ክቕየር ምቅሊስ እናተክኣሇ ኣይኽእሌዎን ኢሌካ ንሇኣሇም 
ከምይኽእሌዎ ምግባር ፌትሓዊ ኣይኸውንን፡፡ ስሇዜኾነ ኣይተ ተስፊፅዮን እቲ እትምነዮ 
ሇኻ ሕብረት ተጋሩ ጋህዱ ክኸውን ንንኡሳን ብሄረ ሰባትን ንካሌኦት ህዜብታትን ኣክብር 
ክበል ይዯሉ፡፡ ነቲ ንስኻ እትሓስቦ ሇኻ ሓሳብ ሒዚ እትፌጠር ዒዱ ካብታ ሻዕብያ 
ዜመርሓ ል ኤርትራ ንሊዕሉ ተናኻሲትን ነገር ፊሕጣሪትን ካብ ምዃን ሓሉፊ 
ዱሞክራሲያዊት ዒዱ ኣክትኸውንን፡፡ ሻዕብያ ኣዴማሳውነት ስሇዜኽተሌ ኣይኮነን ንኤርትራ 
ጥፇኣ ል፡፡ ብሄራውነት ይብለ ኣህጉራውነት ክህሌዎ ፌፁም ይሕሰብ እዩ፡፡ ንህዜቢ 
ኩናማ ኸ እንታይ ጠቂምዎ እዩ ሻዕብያ? ሻዕብያ ፇሌዩ ዜጠቐሞ ህዜቢ የሇን ንባዕለ 
ዜነብርን ዜጠቅምን ፈጡር እዩ፡፡ 

ኣብ ፕሮፋሰር ተስፊፅዮንን ኣይተ ተስፊፅዮን ካሉእ ዜተዒብክዎ ነገር እንተሃሇወ 
ክሌቲኦም ውዴባት ሻዕብያን ወያነን ዲርጋ ሓዯን ንህዜቢ ትግራይ ትግርኛ ይጠቕሙ 
ጌርካ ምቕራብ የንፀባርቑ ኣሇዉ፡፡ ሻዕብያን ወያነን ክሌቲኦም ኣንፃር ዯርግ ይቃሇሱ 
ምንባሮምን ስሌታዊ ግንባር እናፇጠሩ ኣንፃር ዯርግ ሓበራዊ ውግኣትን ምዴግጋፌን 
ምክያድም የመሳስልም እዩ፡፡ ካብዘይ ወፃኢ ኣብ ዕሊማን እስትራተጅን ክሌቲኦም 
ውዴባት ፣ ኣብ ህዜቢ ዜነበሮም እምነት፤ ውሽጢ ዱሞክራሲ ናይ ውዴብ ኣብ ምሕሊውን 
እንታይ ራኽብ ኔርዎም ኢሌካ ምፌታሽ ኣገዲሲ እዩ፡፡፡ ወያነ ሕቶ ዱሞክራስን ህዜባዊ 
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ስሌጣንን  ናይ ህዜብታት ኢትዮጵያ ስሌጣንን ምዃኑ፤ ብጭቡጥ ተግባር ረብሓ ህዜብታት 
ክውዕሌ ኣብቲ ቃሌሲ ይኹን ዴሕሪ ውዴቀት ዯርጊ  ባይቶታት እናመሰረተ እቲ ገባር 
ዱሞክራሲ ክሇማመዴ፤ ዜነበርዎ ዴሑር ባህሌታት እናተቓሇሰ ንቕሓቱ ሓፌ ክብሌ፤ ኣብ 
ኣዴያቡ ል ዜብእን ኣብ ጎንዯር ል ዜብእን ሓዯ ከምዜኾኑ ክርዲእ እናምሀረ ፖሇቲካዊ 
ብቕዒት ህዜቢ ትግራይ ክግውዴን ሱር ክሰዴዴን ዜገበረ ውዴብ እዩ፡፡ ሻዕብያ ህዜቢ 
ባዕለ ንባዕለ ከመሓዯር ይትረፌ ሓዯ ጀማሂር ወይ ክፌሉ ህዜቢ ሻዕብያ ካብ ሊዕሉ 
ዜወረዴትለ ፅሑፌ ካብ ምንባብን ዒወት ንሓፊሽ ካብ ትብሌ ሓንቲ ጭርሖን ወፃኢ 
ወሲኹ ወይ ቐኒሱ እንተተዚሪቡ ብቀጥታ ናብ ሓሇዋ ሳወራ እዩ ዜሇኣኽ ዜነበረ፡፡ ኣብቲ 
ህዜቢ ዜነበረ ከባቢያዊ ኣረኣእያ ክቐርፌ ይከኣሇ ወታዯራዊ ትካሌ ወርከዒ ፖሇቲካዊ 
ስብእና ይነበሮ ተራ ሃገራዊ ውዴብ እዩ፡፡ ስሌጣን ምስ ሓ እውን ሻዕብያ ንቲ ሃገር 
ከመይ ከምዜወስዲ ንፁር ኣፌሌጦ ኣይነበሮ፡፡ ብተግባር ዴማ ብቶም ውሌቀ ሰባትን እቲ 
ጉጅሇን እናተመርሐት ኩሇመዲይ ጉዕዝ እታ ሃገር ከምሽንቲ ግመሌ ንዴሕሪት ኮይኑ 
ይርከብ፡፡ ናይ ውዴብ ሓዯ መዏቀኒ ዕሊምኡ እዩ ካሌኣይ ተግባሩ እዩ በዙ ረቋሒ እዘይ 
ሻዕብያ ምስ ወያነ ከመይ ኢለ ሓዯ ይኸውን ብምንታይ መዏቀኒ ይራኸቡ? 

ካሌእ ሻዕብያ ንህዜቢ ኤርትራ ገዱፈ ንጏቦታት ሳሕሌ ዜያዲ ዜኣምን እቲ ቃሌሲ ህዜባዊ 
ቃሌሲ ምዃኑ ረሲዐ ናይ ክሌተ ወታዯራዊ ሓይሌታት ግጥም ጌሩ እዩ ንቲ ቃሌሲ 
መሪሕዎ፡፡ ወያነ እቲ ህዜቢ ቀንዱ በዒሌ ዋና እቲ ቃሌሲ ብምግባር ኣብ ፀገም ይኹን 
ኣብ ፅቡቕ ኣብ ውሽጢ ህዜቢ እዩ ዜነብር ዜነበረ፡፡ ሻዕብያ ካብ ዯርግ ንዒቐብ ኣብ 
ኤርትራ ንኤርትራውያን ብይዴሌየቶም ካብ መርዒን ቤት-ምሕፃን እንተይተረፇ 
መንእሰይ ገፉፈ ስሌፌ ዜነበረ ፀረ-ዱሞክራሲ ውዴብ እዩ፡፡ ኣብ ሳሕሌ ኮይኑ ተጋዲሊይ 
ሻዕብያ መርዒ እንዲቦይ ተስፊይ ይቀዲዊተይ ካብ እነይ ካብ ኣቦይ ፇሊሊይተይ እናበሇ 
እናቆመ ዜውዕሌ ዜነበረ ኣዱኡ ትቑፀሮ፡፡ ወያነ ኣብ ዕዴመ ሌክዐ ኣይገፇፇን ጥራሕ 
ይኮነስ ንስኻትኩም ሰገናት ኢኹም፣ ንስኻትኩም ዒበይቲ ኢኹም፤ ንስኻትክን ዜወሇዴክን 
ዯቂ- ኣንስትዮ ኢኽን ኣብ ዒዱ ኾይንኩም ተቐሇሱ እናበሇ ዜመሌስ ዜነበረ እዩ፡፡ ኣብ 
ውሽጢ ዱሞክራሲ ክሌቲኦም ውዴባት እንተሪእና ኣፇሊሊዮም ሰማይን ምዴርን እዩ፡፡ ኣብ 
ከይዱ ቃሌሲ ውሽጣዊ ጏንፂታትን ኣፇሊሊይን ከጋጥም ባህርያዊ እዩ፡፡ ሻዕብያ ኣብ 
ውሽጡ ንጋጠሞ ኣፇሊሊይ መንካዕ ሓምሻይ መስርዕ ብዜብሌ ቅፅሌን ወፌሪን ንተጋዯሌቲ 
ኣብ ምእሳርን ኣብ ምቕንፃሌን እምበር በቲ ዜተፇጠረ ኣፇሊሊይን ጎንፅን ናብ ሓፊሽ 
ተጋዲሊይ ኣውሪደ ምንቅስቓስ ብምውሊዕ ንቕሓት ተጋዯሊይ ሓፌ ክብሌ ምንም 
ኣይሰርሐን፡፡ ህወሓት ኣብ ውሽጣ ንጋጠማ ዜነበረ ሕንፌሽፌሽ ብሰፉሕ ናይ ተጋዲሊይ 
ተሳትፍን ብዱሞክራስያዊ ኣገባብ ነገራት ትፇትሕ ኔራ፡፡ ውዴብ ህወሓት መሰራቲ ጉባኤ 
ሓዊሱ ኣርባዕተ ዒበይቲ ጉባኤን ብዒሰርተታት ዜቑፀሩ ዋዕሊታት /ኮንፇረሳት/ ኣብ ውሽጢ 
17 ዒመታት ኣካይዲ፡፡ ህዜባዊ ግንባር እንትይተጋግየ ክሌተ ወይ ሓንቲ እዩ ጉባኤ 
ኣካይደ፡፡ ኣብ ማይ ሓባር ዜነበሩ ጉዴኣት ኩናት ተጋዯሌቲ ሻዕብያ ዜተፇሊሇዩ ሕቶታት 
እንተሌዕለ ኣብ ዒዱ ግራት ዜነበሩ ጉደኣት ኩናት ህወሓት ሕቶታት ኣሌዑልም ኔሮም፡፡ 
ወያነ ንቶም ዴሕሪ ስውኣትና ዜሇዒሇ ክብሪ ዜወሃቦም ጉዴኣት ሌዏሌዎ ወዴዒዊ ሕቶ 
መሉሱ ንቲ ብርሑቕ ዜምሇስ ኣረዱኡ መዕሇቢ እንትገብረለ ሻዕብያ ጥይት እዩ 
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ኣዜኒብልም፡፡ የዴሌን ይግቡእን ኹናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብምክያደ ኣብ ውኽጢ 
ክሌቲኦም ውዴባት ጋጠመ ኣፇሊሊይ ኣብ ክሌቲኦም ውዴባት ከመይ ከምዜተፇትሐ 
ኩሇና ንፇሌጦ እዩ፡፡ ሻዕብያ ንቶም ሕቶ ሌዏለ ብምእሳርን ካሌእ ህዜቢ እውን ክርዕዴ 
እዩ ጌሩ፡፡ ህወሓት ኣፇሊሊያ ናብ ታሕተዎት ካዴረታትን ህዜብን  ኣቕሪባ እቲ ኣፇሊሊይ 
ህዜቢ ዜዯገፍ ኣማራፂ እያ ወሲዲ፡፡  

እዝም ክሌተ ውዴባት ብትውሌድም ንህዜቢ ትግራይ ትግርኛ ዜወክለ እዮም፡፡ ብዕሊምኦም 
ግን ክሌቲኦም ትግራዋይ ትግርኚ ኣይውኩለን፡፡ ብጭቡጥ ህቢ ከም ህዜቢ ክፀንት 
ዜገብር ል ሻዕብያ እዩ፡፡ ትግርኛ ተዚራቢ ጥራሕ ይኮነስ ኩልም ህዜብታት ትግራይ 
ትግርኛ ኣብዚ ዒሇም ትሕቲ ሰብ ኮይኖም ክረኣዩን ክነብሩን እዩ ጌሩ፡፡ ህወሓት ግን 
ጥንታዊ መንነትን ክብርን ተጋሩ ብሓደሽን ዱሞክራሲያዊ መሌክዕ ክጥጥዕ እናገበረ 
ይርከብ፡፡ ህወሓትን ሻዕብያን ሓዯ ኮይኖም ኣይፇሌጡን ሓዯ እውን ክኾኑ ኣይኽእለን፡፡ 
ኣብቲ ዜተኻየዯ ቃሌሲ ክሌቲኦም ውዴባት ምዴግጋፍም ንዒወት እቲ ቃሌሲ ኣወንታዊ 
ተራ ኔርዎ እዩ፡፡ ሻዕብያ ንወያነ ኣብ መጀመሪያ ቀሉሌ ዕጥቒ ብምሃብን ብምዕሊምን 
ዒብዪ ኣስዋፀኦ ጌሩ እዩ፡፡ ኣብ ፖሇቲካዊ ቓሌሲ ዴማ ሻዕብያ ተሪሩ ንክኸይዴ ኣብ 
ምግባር ህወሓት ንሻዕብያ ዜዯገፍ መተካእታ የብለን፡፡ ብውሽጣ ውሽጢ ምስ ዯርጊ 
ምዴርዲርን ዕርቅን እንትጅምር እናቃሇዏ ፣ ዯርጊ ኩለ ሓይለ ጠርኒፈ ክውሕጦ እንትብሌ 
ኣብ ጎኒ እናተሰሇፇ ሻዕብያ ክጥንክር ታሪኽ ይርስዖ ተራ ተፃዊቱ እዩ ህወሓት፡፡ ንመስሌ 
ርእሰ ወሳነ ህዜቢ ኤርትራ ክኽበር ብስነ-ሓሳብ ዯረጃ ዜሇዒሇ ግጥም ካየዯ ህወሓት እዩ፡፡ 
ሻዕብያ እንትፅግሞን ናይ ሓሳብ ክርክር እንትሕይልን ትም ዜበሌና ትም ክንብሌ 
ስሇዜዯሇና ካብ ምባሌ ሓሉፈ በሉሕ ፖሇቲካዊ ቃሌሲ ኣንፃር ትምክሕትታት 
ኢትዮጵያውያን ተንበርከኽቲ ኤርትራውያን ኣይተቓሇሰን፡፡ ስሇዙ ክብርታት ትግራይ 
ትግርኛ ዜወነነ ንክሌቲኦም ህዜብታት ረብሓን መሰሌን ዜተቓሇሰ  ውዴብ ሻዕብያ ይኮነስ 
ህወሓት ዜብሌ እምነት እዩ ሇኒ፡፡ ብሩሱን ሃገራዊ ስምዑት እናተመርሑ ኩሇ-መነኦን 
ኩሇ-እንትነኦምን ንሻዕብያ ሂቦም ዜተቓሇሱ ኣሕዋትና ካብ ህዜብን ፇጣርን ንሊዕሉ 
ከምዜአንዎ ይፌሇጥ እዩ፡፡ እቲ ውዴብ ኮነ ኢለ ዜበረኸ ንቕሓት ከይሕዘ ብምግባር 
ብሓንቲ ናፅነት ትብሌ ቴማ ዒስኺርዎም ስሇዜፀንሐ ንዙ ሓቒ ክቅበለ ክኸብድም 
ከምዜኽእሌ ይግምት እየ እቲ ክውንነት ግን ንሱ እዩ፡፡ እቲ ዴሕሪ ውዴቀት ዯርጊ ኣብ 
ሞንጎ ክሌቲኦም ውዴባት ኮሇሌ ኢለ ዜተርኣየ ኣፇሊሇይ መንቀሉኡ እዘይ ምዃኑ ምርዲእ 
ኣገዲሲ እዩ፡፡ 

ብኣጠቓሊሉ ህዜቢ ትግራይ ሓዯ ክኸውን እታ ብተንኮሌን ሸርሕን መንግስቲ ጣሌያንን 
ምኒሌክን ብተንበርካኽነት መሳፌንቲ ተጋሩን ዜተፇጠረት ኤርትራ ስርወ-መቦቆሊ 
ክትፇሌጥ ኣሇዋ፡፡ ሻዕብያ ገንፂለ ብምውሳዴ ገዚኢ ዯርቢ እዚ ሓዲሽ ሃገር ክኸውን 
ንኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣታሉለ  ክትግንፀሌ ዜገበራ ሃገረ ኤርትራ ትግራወይቲ  
ምዃና ክትቕበሌ ኣሇዋ፡፡ ኤርትራውያን በይኖም ምዃን ይኽእለ እዮም መሰልም ምዃኑ 
እውን ይኣምን እየ፤ ግን ክንዱ ዜጠዒመ እንተጠዒሞም ካብ ምስ ኣሕዋትካ ኣብ ሰፉሽ 
መኣዱ ምብሊዕ ንዒቐብ ዜበሌፅ ራህዋ ኣይረኽቡን፡፡ ንሳቶም መችይዎም ኣብ ኢትዮዽያ 
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ዜነብር ሓዎም እንተተፀጊሙ ዯስ ኣይብልምን፡፡ ከምቲ ሐዙ ኤርትራውያን ኣሕዋትና 
መሰሌ ብምስኣኖም ኣብ ኢትዮዽያ ል ሓዎም ዜናዯድ ል ንሳቶም እውን ንሕና 
እንተይመቹይና ካብ ምንዲድም ዒዱ ኣይውዕለን፡፡ ኤርትራ እቲ ናይ ገዚእቲ ኣርትፇሻሌ 
ሽምን የሇ መንነትን ገዱፈ ናብ ሌዕሉ ሰሇስተ ሽሕ ዒመታት ዜሃነፀቶ መንነታ ክትምሌስ 
ኣሇዋ፡፡ እዘይ ንምግባር እቲ ዜሓሸ መንገዱ እንታይ እዩ ዜብሌ ውሳነ ብስፉሕ ዱሞክራሲ 
ሃዋህው ንህዜቢ ኤርትራ ዜውስኖ ኾይኑ ምኽርና ግን ብሓዯ ንኹን እዩ፡፡ ኩናማ ይኹን 
ሳሆ ተጋሩ እዮም፡፡ ኣብ መንጏ እዙኣቶም ል ናይ ባህሉ ኣፇሊሊይ ኣካሌ ብዘነትና 
እዩ፡፡ ኣብ መንጎ ባህሌታት ይኹን ዜምዴናታት ል ሕማቕን ፅቡቅን ኩለ ናትና እዩ፡፡ 
ንቲ ፅቡቕ ሒዜና ንቲ ሕማቕ ምስትኽኻሌ ታሪኻዊ ሓሊፌነትና እዩ፡፡ ትግራይ ምስ 
ኣምሓሩ ይኹን ምስ ኣስሊም ርክብ የብሊን ኢሌካ ፌለይ ዯሴት ምፌጣር ካሌእ ዜተጋገየ 
መንገዱ ምኽታሌ እዩ፡፡ ታሪኽ ተማሃሪ ስሇይኾንኩ ታሪኽ እነተፇጊአ ወር እንተረዊሐ 
ኣይቱሓሇይ ኣብ መነ ወራር ግራኝ መሓመዴ ይኹን ኣብ ወራር ዮዱት-ጉዱት ናይ 
ኣኹሱም ፅዮን ታቦት ናብ ቃሊይ ጣና ኸይደ ተሓቢኡ  ከምዜነበረ ኣብ ታሪኽ ተኸቲቡ 
ል ሓቂ እዩ፡፡ ንዘይ ኤርትራውያን ኣሕዋት ክርስዕዎ የብልምን፡፡ እቲ ንጉስና ኢሌና 
ንቅበል ሇና ሃፀይ ዮውሃን ራብዒይ ናይ ትግራይ ትግርኛ ንጉስ ጥራሕ ኣይነበረን ንታ 
ሻቡ ዜነበረት ኢትዮጵያ ንጉሳ ምዃኑ ክንቅበሌ ኣሇና፡፡ ኣብ ጥንታዊት ኢትዮዽያ 
ምቅናዕን ሓዲሽ ኢትዮዽያ ንምምስራትን ንምህናፅን ሐዙ ሇና ኣበርክቶ ንበሌሌ 
ክንገዴፍን ክንኽሕድን ኣይግባእን፡፡ ብውሑደ ኩለ እቲ ኣምሓራይ ዜበሃሌ ህዜቢ ኣብ 
ትሕቲ ሃፀይ ዮውሃንስ ይመሓዯር ኔሩ እዩ፡፡ እቲ ትግርኛ ዜዚረብን ይዚረብን ሓቢሩ 
ትግራይ ትግርኚ ክትውዴብ ምግባር ንትምክሕተኛታትን ንባንዲታትን ኣፍም ትሕዜ 
ከምዜኸውን ግን ጥርጥር የብለን፡፡  

ብኣቆፀቀፅራ ኢትዮዽያ ኣብ ሰሊሳታትን ፇሌዮም ንቲ ኣብ ትግራይ ዜነብር ትግራዋይ፤ 
ኣብ ሓምሳታት ንቲ ኣብ ኤርትራ ዜርከብ ትግራዋይ ነፃፂልም ትምክሕተኛታት ክወቑዐና 
ዜኸኣለ ይምሕባርና እዩ፡፡ኣብ ፖሇቲካ ቀዋሚ ፀሊኢ ወይ ፇታዊ ዜበሃሌ የሇን፡፡ ጀርመን 
ምስእታ ቐዯም ዜወረረታ ፇረንሳይ ኮይና ኣውሮፓ ሕብረት ክጥንክር ኢዴን በይዚ ኢዴን 
ኮይነን ይሰርሓ ኣሇዋ፡፡ ሻዕብያ ስሌጣኑ ከይሕዯግ ምስቶም መሰሌ ርእሰ-ውሳነ ህዜቢ 
ኤርትራ ይኣምኑ ትምክሕተኛታት ግዙያዊ ግንባር ፇጢሩ ይረባረቡ ኣል፡፡ 
ትምክሕተኛታት ንቲ ኣሓ ናይ ሰራየ ዜኸርማለ ዜነበራ መሬት ወሌቃይት ናትና እዩ 
ይብለ ኣሇው ፅባሕ ቀይሕ ባሕሪ ናትና ከምዜብለ ክሰሓት የብለን፡፡ ሻዕብያ ምውዲቑ 
ኣይተርፍን ካብ ሐዙ ጀሚሮም ኤርትራውያን ኣሕዋት ዋፀኦም ክሓስቡ ይግባእ፡፡ ኩለ 
መሰሌን ረብሓን ክሳብ ዜተረጋገፀ መን ከምሕብረትን ሓቢርካ ምንባርን፡፡ ኣብ ኢትዮዽያ 
ሇዉ ዱሞክራሲያውያን ሓይሌታት ብፌሊይ ህወሓት ንሊቂ ሕብረትና ንምምፃእ ዜሕግዘ 
ሓዯሽቲ እስትራቴጅታትን ፖሉስታትን ሓንፂፃ ይሕሇሌ ቃሌሲ ክትገር ኣሇዋ፡፡ ንረብሓ 
ተጋሩ ኢልም ኣብ ሳሕሌ ኣብ ሓዯ ጉዴጓዴ ተቐበሮም እዮም ኣሕዋትና፡፡ ንብሄራዊ 
መንነት ኢልም ኣብ ሽረ  መስዋእቲ ከፉልም እዮም ኣያታትና፡፡ ኩልም ተጋሩ እዮም 
ኢልም ኤርትራዊ እየ ኢትዮዽያዊ እየ እንተይበለ ብሄራዊ ሃርበኝነት ኣብ ክሌቲኦም 
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ውዴባት ተሰሉፍም ተሰዊኦም እዮም ኣሕዋትና፡፡ ሕዴሮም ተቐቢሌና ንሊቒ ሕብረት 
ክንሰርሕ ታሪኽ ዜዒዯሇና መሰሌናን ጉቡእናን እዩ፡፡   

ኩለ ንክሰምዖ ዯስ ዜበሇካ ወግዑ ሊቒ ረብሓ ህዜብታት ትግራይ ትግርኚ ኣይረጋግፅን፡፡ 
ዜሰማዕነዮ ጥዐም ረባ ዜትግበር እንተዜኸውን ኔሩ ሻዕብያ ኣብ ንሕናን ዕሊማን ዜብሌ 
ፅሑፌ ዜተዚረቦን ዜተመነዮን ኣብ ዒሇም ል ኩለ ፅቡቕ ንኤርትራ ክትግበረሊ ይግባእ 
ኔሩ፡፡ ኤርትራ ናይ ኣፌሪካ ሲንጋቦር ክትኸውን እያ ዜብሌ ጭርሖን ትምኒትን ማይ 
ንማይ ኣይምተፇን፡፡ እቲ ንግዙኡ ዑር ዜብሌ ንሓዋሩ ዜምዕር ተጋሩ ንሕበር ዜብሌ ቃሌ 
እቲ ዜበሇፀ ኣማራፂ ስሇዜኾነ ተቐቢሌና ንውሓጦ፡፡ እቲ ዜበሇፀ ንሓዋሩ እናመቀረ ዜነብር 
ንሱ እዩ፡፡ እዙ እንኡ ያ ገዱፈስ ሓትንኡ ይናፌቅ ዜበሃሌ ኣካይዲ ንግዯፍ፡፡ መፃኢ 
ሃሊዋትናን ምዕባሇናን ኣብ ሕብረትና ዜዴረኽ ምዃኑ ንዯቒቃ እውን ክንናጋዕ የብሌናን፡፡ 
እቲ ሐዙ ል ኣይኹናት ኣይሰሊም ቅዴሚ ኩለ ዜሓስየና ል ንትግራይን ኤርትራን 
እዩ፡፡ ኣጎሌ ኒሕ ንኩሊትና ከዴክየና እዩ፡፡ እቲ ጉዴኣት ናይ መን ይዒቢ ናይ መን 
ይንእስ ምፅብፃብ ገዱፌና እቲ ዜበሌፅ ንግበር፡፡ እንተሓቢርና መን ዜዒበየ ይጥቀም መን 
ዜነኣሰ ይረብሕ ምግባጥ ገዱፌና ሓቢና ንረባሕ፡፡ ሕብረት ንሊቒ ሓርነት! 


