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ትግራዋይ መንነት ኤርትራውያን ተጋሩ ብእዋናዊ ፀገም ተደፊኦም 

ዝወስድዎ ሕርያ ዘይኾነስ ዝነበረን ዘሎን ወድዓዊ ክውንነት እዩ፡፡ 

ኣባዲ ኣባይ  03-22-17 

E-mail, abadiabay4@gmail.com 

መእተዊ  

ጉዳይ ሕብረት ህዝብታት ትግራይ ትግርኚ ኣብ’ዚ ሕዚ እዋን ኣልዒልና ምዝራብና 

ኣፀቢቑ ዘንጊዑ’ዩ፡፡ ንዚ እዋናዊ ዛዕባ ምስ ረፈደ ከምነልዕሎ ዘለና ኣይከሓድን፡፡ እንትኾነ 

ግና ክንብል በለ እሞ ኣይፈሰሰን ከምዝበሃል ፀሓዩ ዝዓረቦን እዋኑ ዝሓለፎ ውራይ 

ዘይምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ፡፡ ንኤርትራዊያን ኣሕዋትና ተጋሩ ኢኹም እሞ ናብ ኦሪታዊ 

መንነትኩምን ታሪኽኩምን ተመለሱ ኢልና እንተለመናዮም እዉን ዘሕፍር ኣይኮነን፡፡ 

ኣሽንኳይ ዶ ንዝተጋገየ ሓውካ ንዝኾነ ካሊእ ሰብ እዉን ተጋግየ እየ እሞ ይቕርታ 

ግበረለይ ይበሃል’ዩ፡፡ እዙይ ናይ ሙሉእ ሰብኣዊ መንነትን ዓርሰ እምነትን ዘለዎ ሰብ 

ባህሪ ጌረ እየ ዝርድኦ፡፡ እቲ ሕመቕን ስንፍናን ዝኸዉን ንቲ ሓደ ጌጋ ብኻሊእ ጌጋ 

ንኽሽፍን ምድላይ እዩ ፀገም ክኸዉን ዝኽእል፡፡  

ብኻሊእ ወገን እዉን ኤርትራውያን ተጋሩ መቦቀልና ይጠፍእ ኣሎ፡፡ እቲ ሕዚ ዘሎ ወለዶ 

ናይ መንነት ቅልውላው የጋጥሞ ኣሎ፡፡ ስለዝኾነ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣና ክፍለጥ ኣለዎ 

ኢሎም ስለዝለዓሉ ዓጋመ ስለዝኾንኩም ኢኹም እናተብሃሉ ስም ክወፀሎም ኣይግባእን፡፡ 

ኤርትራ ባዕላ ትግራይ ስለዝኾነት ኣብ ኤርትራ ዝተፈጠረን ዝተወለደን ኩሉ ትግራዋይ 

እዩ፡፡ እቶም ኣርባዕተ ኣስመራ ዝመስረቱ ደቂ ኣባት ዝበሃሉ ሰባት ዘርኢ ሓረጎም 

እንትቑፀር ንማእኸል ትግራይን ናብ ጎንደርን ከም ዝዝርጋሕ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ፡፡ እቲ 

ዋና ቁም ነገር ሕዚ ብዛዕባ ትግራይ ትግርኚ እንዛረብ ዘግድደና ዘሎ ኤርትራዊያን 

ኣሕዋትና ፀጊምዎም ስለዘሎ ዘይመንነቶም ክቕበሉ እዮም ካብ ዝብል ድኹም ኣረኣእያን 

እምነትን ኣይኾነን፡፡ ትግራዋይ ብዝኾነ ይኹን ፀገም መንነቱ ኣሕሊፉ ከምዘይህብ ንርድኦ 

ኢና፡፡ ኣብታ ወዲ ሰብ ክበፅሕ ዝኽእል ዝለዓለ ምዕባለ ኣብ ዘመዝገበት ሃገረ ኣሜሪካ 

ዝነብር ትግራዋይ እኻ ካብዙይ ዝጥዕም የለን ኢሉ መንነቱ ዘይሸይጥን ዘይልውጦን 

ፍጥረት እዩ፡፡ እዚ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ወድዓዊ ፀገም ኤርትራ ዝፈጠሮ ዕድል እንትሃለወ 
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ኤርትራውያን ተጋሩ ኩሉ ዓይነት ኣማረፂታት ክድህስሱን ክሰምዑን ምፍታኖምን 

ምኽኣሎምን እዩ፡፡ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ትግራዋይ እዉን ብቋንቁን መንነቱን ካባና 

ፍልይ ምስ ዝበሉ ካልኦት ኣሕዋት ህዝቢታት ሓቢርናን ተኸባቢርናን ምንባር ዝከኣል 

እንተኾይኑ ምስ ኤርትራዊያን ኣሕዋትናን ከማና ዝበሉ ተጋሩ ሓቢርና ምንባር ከመይ 

ኢሉ ይኣብየና ኢሉ ባዕሉ ንባዕሉ ምሕታት ምጅማሩ ካሊእ ዕድል ’ዩ፡፡ ካብዙይ ሓሊፉ 

መንግስቲ ሻዕቢያ ብቃልሲ ኤርትራዊያን ተጋሩ መልክዕ ክሕዝ ከምዝኽእል እምነት አለና 

እዩ፡፡ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ጊዚያዊ ዕግርግር ብናይ ዲሞክራሲያዊያን ሓይሊታት 

ሕብረትን ኣብ ህዝቢ ፈጢርናዮ ብዘለና ሓቢርካ ናይ ምንባር መንፈስ ብቕልጡፍ ክእለ 

ከምዝኽእል ፍሉጥ እዩ፡፡ ስለዝኾነ ብሄራዊ መንነት ተጋሩ ዘላቂን ነባርን ንምግባርን 

ንዝፍጠር ምችው ኣጋጣሚ ብኣግባቡ መዝሚዝና ንረብሓ ተጋሩ ንምውዓል እዩ ንዚ 

እዋናዊ ኣጀንዳ ክነልዕሎ ንግደድ ዘለና፡፡ ኣይኸውንን ኢልካ ዝግደፍ ውራይ ኣይኮነን፡፡ 

ክኾነሉ ዝኽእልን ዕድል ምህላዉ ፈሊጥና ናይ ኣሸበሸብ ትልምን ውጥንን ሃልዩና ብቑዕ 

ኣመራርሓ ንምሃብ ክንዳለው ኣለና፡፡ ድሕሪ ሕልፈት ኢሳያስን ውድቀት ህግደፍን ክህሉ 

ዝኽእል እንተታት ማንም ርግፀኛ ኮይኑ ክዛረብ ኣይኽእልን፡፡ ሕብረት ምብራቕን 

ምዕራብን ጀርመን ናብ ሓደ ምዕራፍ ዝተሰጋገረ ድሕሪ ሞት ጎርባቸውን ናይ ማሕበራዊ 

ደንበ ምድኻምን እዩ፡፡ ስለዘኾነ ደገፍቲ ሻዕብያ ዝኾኑ መንግስታት ይበታተኑ ኣለው፡፡ 

ሻዕብያ ጉባኤ ካብ ዘካይድ ከባቢ ዒስራ ዓመታት ሓሊፍዎ ኣሎ፡፡ ንቲ ዝፍጠር ኣጋጣሚ 

ንምጥቃም ክንዳሎ ይግባእ፡፡ እዙይ ድሕሪ ሓምሳን ሓሙሽተን ዓመታት ዝተረኸበ ዕድል 

ክነባኽኖ ኣይግባእን ታሪኽ ክሓተና እዩ፡፡ ኩሉኹም ነቲ ቀዳማይ ፅሑፍ ኣንቢብኩም 

ተቃውሞ ንዘቕረብኩም ይኹን ድጋፍ ንዝሃብኩም ብልቢ የመስግን፡፡ ፍሉይ ሓሳብን 

ሕቶን ንዘቕረብኩም ኣሕዋትና ነንውልቅኹም ክምልስ ኣይደለኹን ነቶም ዘልዓልኩዎም 

ሓሳባት መሰረት ብምግባር መቦቀልን ታሪኽን ትግራይ ትግርኚ፣ ንቲ ምሕባር ዝደርኹ 

ጉዳያታት፣ ፀላእትና በዓል መን እዮምን ሕብረትና ዝህልዎ ፋይዳን ጥቕምን ንምብራህ 

እዚ ሓፂር ፅሑፍ ኣዳልየ ኣለኹም፡፡ እዚ ብውልቀ ሰብ ዝቐረበ ኣማራፂ ስለዝኾነ 

ብናታትኹም ርኢቶ ከምዝምዕብል ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ፡፡ ሰናይ ንባብ ይግበረልኩ! 

1. መቦቆልን ታሪኽን ህዝብታት ትግራይ ትግርኚ  

እቶም ሕዚ ኣብ ትግራይ ዝበሃል ክልልን ኣብ ኤርትራ ዝበሃል ዘሎ ሃገርን ዝነብሩ ዘለዉ 

ህዝብታት መቦቀሎም ካብ ሰለስተ ዓይነት ዘርኢ ወዲ ሰብ ከምዝነቅሉን ከምዝጠቓለሉን 
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ዝተፈላለዩ ምሁራት ብሳይንሳዊ መንገዲ ኣፅኒዖሞ ዝሓደረ ጉዳይ እዩ፡፡ እቶም መቦቆል 

ህዝብታት ትግራይ ትግርኚ ዝበሃሉ ዓይነታት ዘርኢ ደቂ ሰባት፡- ኒላውያን፣ ሴማውያን 

ሃማውያንን /ኩሻውያን/ ተባሂሎም ይፍለጡ፡፡ ብዙሕ ርሑቕ እንተይኸድና ብኣይተ ፍፁም 

ሃይለ መስከረም 09/2006 ብኣ/ኣ ኣብ ባህላዊ ዕለተ ብሌን መቦቆል ህዝቢ ብሌን ኣብ 

ዝብል ሓፂር መፅናዕታዊ ፅሑፍ  ምትእስሳር ትግራይ ትግርኚ ብንፁር ከምዝስዕብ 

ኣቕሚጥዎ ይርከብ፡፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኤርትራን ትግራይን ዝርከቡ ዘርኢ ሰባት 

ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ከምዝከፋፈሉን ንሳቶም ድማ ኒላውያን፣ ሃማውያንን ሴማውያንን 

ከምዝበሃሉ ኣቕሚጥዎም ኣሎ፡፡  

1. ኒላውያን /ጥንታዊያን ነበርቲ/  

ካፍቶምም ካብ ህዝቢ ትግራይ ትግርኚ ዘኹርዕ ባህልን መንነትን ዘለዎም ህዝብታት ሓደ 

ክፋልን እዮም፡፡ ኣብ ትሕቲ ኒላውያን ኩናማ፣ ናራ፣ ባርያ፣ ሻንቅላ እናተብሃሉ ዝፅውዑ 

ህዝብታት ኣለው፡፡ ኩናማ ኣብ ትግራይን ኤርትራን ይርከቡ፡፡ እዚኣቶም ቕድሚ ናይ 

ኣክሱም ስልጣነ ምጅማሩ ኣትሒዞም ዝነበሩን ደቂ ኣባት ዝበሃሉን ህዝብታት 

እዮም፡፡ብቶም ካብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝመፁ ዓሌታት ሴማውያን ተገፊኦም ናብ ቆላታት 

ቅድሚ ምውራዶም ኣብ ውይና-ደጉዓን ደጉዓታትን ትግራይ ይነብሩ ዝነብሩ ህዝብታት 

እቶም፡፡ ጥንታዊ ባህሎምን መንነቶምን ዓቒቦም ብሴማውያን ሃማውያን እናተደፍኡ ኣብቲ 

ሕዚ ዝነብርሉ ዘለዉ ቆላታት ትግራይ ትግርኚ ይነብሩ ኣለዉ፡፡ ኣብ መሬት ትግራይ 

ትግርኚ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ርእሲ ኩናማ ኮይኑ ኣነ እየ ወዲ ኣባት ክብል ኣይኽእልን፡፡  

2. ኩሻውያን/ሃማውያን/  

እዚኣቶም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዘሎ ሃም ዝብል ሽምን ብቅዱስነቱ ዝፍለጥ ቃል 

ዝወሰድዎ ስም እዩ፡፡ ሃማውያን ኣብ ምብራቓዊ ደጉዓታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነብሩ 

ህዝብታት እዮም፡፡ እዚ ዓልየት እዙይ ህዝብታት ኣገው፣ ዓፋር፣ ብሌን፣ ቤጃ፡ ሳሆ፣ ኦሮሞ፤ 

ዘጠቓልል ኮይኑ ሓደ ኣካል ህዝቢ ትግራይ ትግርኚ ጥራሕ ዘይኾነስ ንቀርኒ ኣፍሪካ እዉን 

ዘጠቓልል እዩ፡፡ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ እኳ እንተኾኑ 

መቦቀሎምን ስርወ-መሰረቶም እቲ ኣብ ትግራይን ኢትዮጵያን ዘሎ ዓልየት ኩሽ ምኻኑ 

መፅናዕቲ ፍፁም ሃይለ የረጋግፅ፡፡ ከም ኣብነት ዝግለፅ ካብ ህዝቢ ኣገው ዝኸደ ሓደ ህዝቢ 

ብሌን እዩ፡፡ ዓፋር እንተኾነ እውን ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓፋር ዝኸደ እዩ፡፡ ንታሪካዊ 
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ኣመፃፅኣኦምን መንነቶምን ዝገልፅ ቅርስታት ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይን እዮም 

ዝርከቡ፡፡እዚኣቶም እውን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣትሒዞም ኣብ መርየት ኣግኣዝያን 

ዝነበሩን ዘለውን ደቂ ኣባት ህዝብታት ትግራይ ትግርኚ እዮም፡፡  

3. ሴማውያን /ሳባውያን ፣ሓበሻ ኣግኣዝያን/ 

እዞም ዓብላሊ ቁፅሪ ዘለዎም ህዝብታት እቲ ሽም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዘሎ ሴም 

ዝብል ዝወረስዎ ስም እዩ፡፡ ድሕሪ እቶም ጥንታውያን ነበርቲ ቀፂሎም ኣብ ትግራይ 

ትግርኚ ዝነብሩን ዘለዉን ሕዚ ዓብላሊ ቁፅሪ ዘለዎም ህዝብታት እዮም፡፡ እዚ ክፋል እዚ 

ህዝብታት ትግራዋይ፣ ትግረ፣ ኣራሻይዳ፣ ጀበርቲ፣ ኣምሓራ ዘጠቓልል ዘርኢ እዩ፡፡ ኣብዛሓ 

ኣብ ትግራይ ትግርኚ ዝነብሩ ምስ ካልኦት ከባቢታት ማእኸላይ ምብራቕ ዝተኣሳሰሩ 

ዓልየት እዮም፡፡  

እዞም ህዝብታት እዚኦም ኒላውያን ጥንታዉያን ነበርቲ፤ ሴማውያን ቅድሚ ሓደ ሽሕ 

ዓመተ ኣለምን ልደተ ክርስቶስን ኣትሒዞም ዝነበሩ፤ እቶም ኩሻውያን ቕድሚ ሰለስተ 

ሽሕ ዓመተ ዓለምን ዕደተ ክርስቶስን ኣትሒዞም ኣብ ምድሪ ትግራይን ሓማሴንን ዝነብሩ 

ዝነበሩ ህዝብታት እዮም፡፡ እዞም ህዝብታት ምስ ካልኦት ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪካ እዉን 

ብዓልየት ዝመሳሰሉ እዮም፡፡ ኩሎም ጥንታውያን እንትኾኑ ኣብ ሓደ እዋን እቲ ሓደ 

እንትሕይል ንቲ ካልእ እናምበርከኸ በብእዋኑ መንበሪ ስልጣን እታ ጥንታዊት ኣቢሲንያ 

እናሓዙ ብግድን ብውድን እናተኣሳሰሩ ዝመፁ ህዝብታት እዮም፡፡ እቲ ስልጣን መጀመርያ 

ኣብ የሓ ከባቢ፣ ቀፂሉ ንቆሓይቶ ከይዲ ተመሊሱ ንኣኽሱም ካብ ኣኽሱም ናብ ኣገው 

ንላሊበላን እናተዘዋወረ እዩ ነይሩ፡፡ ቐፃሉ ናብ ኣምሓራ ንጎንደር ከይዱ፡፡ እንደገና 

ብሃፀይ ዮውሃንስ ተመሊሱ ናብ ትግራይ ኣትዩ፡፡ኣብ መወዳእታ ድሕሪ መስዋእቲ ሃፀይ 

ዮውሃንስ ናብ ሽዋ ተመሊሱ፡፡ ስልጣን ትግራይ ናብ ሽዋ ኣብ ዝኸደሉ መዋእል እቲ ሕዚ 

ኣርኪብናሉ ዘለና ህዝቢ ትግራይ ትግርኚ ኣብ ክልተ ዝተኸፈለሉ ኩነታት ተፈጢሩ፡፡ እቲ 

ኣብ ኤርትራ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ካብ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ዘለዉ 2008 ዓመታት እተን 

ንበይኑ ዘሕለፈን መዋእል 50 ዓመት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ጣልያን፤ 10 ዓመታት ኣብ 

ትሕቲ እንግሊዝ፤ 25 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ህግደፍ እየን፡፡ እቲ 95.08 ፐርሰንት ምስ 

ተጋሩ ኢትዮጵያን ኮይኑ ዘሕለፎዎ እዩ፡፡ ኩሎም ዓልየታት ህዝብታት ዝኽተልዎ 

ሃይማኖት እስልምናን ክርስትናን ኮይኑ ምስ ባህሊ ሓበሻን ብዙሕነት ሃይማኖትን 

ተሳንዮም ዝነብረሉ ነናይ ባዕሉ መስራሓት ዓተዓራርዮም ዝነብሩ ዘለው ህዝብታት እዮም፡፡  
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ኤርትራዊያን ኣሕዋትና ተጋሩ እዮም እንትንብል ካብዚ ታሪኻዊ መርትዖ ተበጊስና ኢና፡፡ 

ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሃም ይኹን ሴም ድሕሪ መንግስቲ ጣልያን ዝተፈጠረ ኣይኾነን፡፡ ድሕሪ 

መግዛእቲ ጣልያን ዝተፈጠረት ኤርትራ ትብል ስም ጥራሕ እያ፡፡ ቕድሚ ጣያልን 

ንኤርትራ ምቁፅፃሩ ንጣልያን እዉን ሓቢሩ ዝመከተ ህዝቢ እዩ፡፡ እዚ ተፈጥሮኣዊ 

መንነት ኣይተረስዑ፡፡ኣብዚ ቀረባ ሓደ ወዲ 16 ዓመት ኤርትራዊ ቆልዓ ኣብ ራማ ምስ 

ኣተወ ዝበሎ ብምቕራብ ንዚ ንኡስ ርእሲ ከጠቃለሎ፡፡ በቲ ሕዚ ተፈጠረ ዘሎ ፀገም ካብ 

ኤርትራ ንትግራይ ዝሰገረ ሓደ ሰገን እቲ ዝተቐበሎ ወታደር ትግራዋይ እዩ ኔሩ፡፡ 

ብትግርኛ ኣዘራሪቡ ናብ መዕረፊ ቦታ ንራማ  ምስ መማፅእቱ ይልእኾ’ሞ ኣብ ራማ ምስ 

ኣተወ ከምቲ ናይ ከባቢኡ ዝበለ ቋንቋ ይሰምዕ፡፡ ንቶም ሒዞሞ ዝመፁ ዓበይቲ 

ንኢትዮጵያ ዲና ኣቲና ዘለናስ ወይ ብሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኢና ተታሒዝና 

ኢሉ ይሓቶም፡፡ ኢትዮጵያ ኢና ኣቲና ዘለና ይብልዎ እንታይ ድኣ ትግርኛ ይዛረቡ 

ኣለዉ ኢሉ ሓተቶም፡፡ እቲ ኣቲናዮ ዘለና ቦታ መሬት ኢትዮጵያ ኮይኑ ትግራይ እዩ 

ዝበሃል እዚኣቶም ድማ ትግርኛ እዮም ዝዛረቡ ከማና ኢሎም ምስ መለስሉ እቲ ቆልዓ 

ከማና ትግርኛ ዝዛረቡን ተጋሩን እንተኾይኖም እንታይ ደኣ ኣባኢሱና ኢሉ ሓተቶም፡፡ 

እቶም መማፅእቱ መልሲ ስኢኖም ቀባሕባሕ እዮም ኢሎም፡፡ ሓቆም እዮም ሓደ 

መቦቆል፤ ተመሳሳሊ ባህልን መንነትን ዘለዎም ህዝብታት፤ መፃኢ ህልውነኦም ኣብ 

ሓድነቶም ዝተመስረተ ምዃኑ እናተፈለጠ እንታይ ኣባኢስዎም ዝብል ናይዚ ኤርትራዊ 

ሰገን ሕቶ ንምምላስ ዝኽእል ዝኾነ ሰብ የለን፡፡ ኣነ እየ ዝበለ ሰብ ክትንትን /explain/ 

ክገብር ይኽእል እዩ፡፡ መሰረታዊ ምኽንያት ኣምፂኡ ከእምን /justifiy/ክገብር ግን 

ኣይኽእን፡፡ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣሕዋትና ንበይንትና ኢና ክነብር ክብሉ ይኽእሉ 

እዮም፡፡ ተጋሩ ኣይኮናን ኤርትራዊያን ኢና ዝብል ግን እነኣያ ገዲፈስ ሓትነኣ ትናፍቕ 

ከይኸውን ወይ ጣልያን ዘውፅኦ ስም ክርስትና ዝበለፀ ኢልካ ምቕባል ከይኸውን ክሕሰበሉ 

ኣለዎ፡፡  

2. ቁስሊ ምሕፃብ  እምበር ቁስሊ ምሕኻኽ ንመፃኢ ረብሓ ተጋሩ ፋይዳ የብሉን፡፡  

ኣብ ሞንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሓፈሻ ይኹን ንቲ ኣብ ትግራይን ኤርትራን 

ዘሎ ትግራዋይ ሓድነቱ ንምልሕላሕ ዘይተገበረን ዘይተፈንቀለን እምኒ የለን፡፡ እዙይ 

ዝተገበረሉ ምኽንያት እቶም ታሪኽና ሰሪቆም ክነብሩ ዝደልዩ ገዛእቲ ደርብታት ሽዋን 

ካልኦት ፀላእትናን ሕብረትና ስለዘፍረሖም እዩ፡፡ እቲ ብተደጋጋሚ ኤርትራውያን ኣሕዋት 
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ዘልዕልዎ ዘለዉ ኣብ እዋን ኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ዝነበረ ኣተኣላልያን ምስጓግ 

ኤርትራውያን ዝተሰርሐ ስሕተት ’ዩ፡፡ እዙይ ብውልቀ ሰብ ዘይኾነስ መንግስቲ ኢትዮጵያ 

ስሕተት ሰሪሐ ኢሉ ብግልፂ ዝተቐበሎ እዩ፡፡ አብ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዝተወሰደ 

ስጉምቲ ጉጉይ ብምንባሩ ንካልኦት ተጋሩ እዉን ዝጎድእ እዩ፡፡ እቶም ዝሰዓርናዮም 

ትምክሕተኛታት ኣብ ሞንጎ ኣትዮም ኩሎም ሓደ ኢኹም ባዕሎም ብኮምፒተር 

ይፍለዩኹም እናበሉ ኩሉ ትግራዋይን ክሳብ ዓዲ-ግራት ተደፊኡ መፂኡ ’ዩ፡፡ እዚ ናይ 

መንግስቲ ኢትዮጵያ ስሕተት ዘምህሮ ነገር እንተሃለወ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ትግራዋይን 

ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያን ዘሎ ትግራዋይ ፈሊኻ ንምውቃዕ ዘይከኣል ምኻኑ እዩ፡፡ ካብቲ 

ዝተሰርሐ ጉድለት ኣድላዪ ትምህርቲ ወሲድካ ኣብ ክንዲ ንቕድሚት ምርኣይ ነዚኣ 

እናወቐጥካ ምንባር መኽሰቡ እንታይ እዩ ኢልካ ምርኣይ ይግባእ፡፡  

ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ እዉን ሻዕቢያ ኣስመራ እንትኣቱ እንተሎ 

ይኹን ኣብ እዋን ኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ብዙሕ ተገፊዕና ኢና ኢሎም የልዕሉ እዮም፡፡ 

ይኹን እምበር ሻዕቢያ ንቲ ሂወቱ እናገበረን እናብሐበን ኣስመራ ንዘእተዎ ህዝቢ ኤርትራ 

እናፅነተ ንካልኦት ኢትዮጵያውያን ጎዲኡ ኢልካ ምእዋይ ፖለቲካዊ ብስለት ዝጎደሎ 

ኣውያት እዩ፡፡ እዚ ጉዳይ እዙይ እዉን እንተኾነ ንኤርትራውያን ተጋሩ ዘይጠቅም 

መንግስቲ ንኢትዮጵያውያን ተጋሩ ምንም ክፍይድ ከምዘይኽእል ዘርኢ ሓደ ግብራዊ 

ተሞክሮ ጌርና ክንመሃረሉ እምበር ቁስልና ንምሕኻኽ ምኽንያት ክኸውን ኣይግባእን፡፡  

ካሊእ ኣይተ ቀለተ ኪዳነ ዝተብሃሉ ሓውና ተጋሩ ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ባህልናን 

ዓድናን ስለዝፈልጡ ንደርጊ እናመርሑ ብዙሕ ፀገም ፈጢሮም እዮም እናበሉ ይኸሱ 

ኣለዉ፡፡ ኣብ ሞንጎ ደርግን ካልኦት ተቓወምቲን ዝግበር ቃልሲ ናይ ደርጋዊ ረብሓ 

ኣፈላላይ ዝፈጠሮ ጎንፂ እዩ፡፡ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ክሳብ መወዳእታ ምስ 

ፀላኢ ኾይኖም ኣንፃር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ምቅላሶም ኣይከሓድን፡፡ 

እቶም ደርጊ ዝኾኑ ተጋሩ ካብ ኣብ ትግራይን ካሊእ ኢትዮጵያን ዝፈጠርዎ ፀገም ኣብ 

ኤርትራ ፍሉይ ፀገም ኣይፈጠሩን፡፡ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ኣንፃር ደርጊ ከምዝተቓለሰ ኩሉ 

ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ምስ ደርጊ ከምዝነበረ ኣምሲልኻ ምቕራብ ሕዚ’ዉን ንክልቲኦም 

ኣሕዋት ህዝብታት ንምፍላይ እቲ ናይ ቐደም ጀብሃ ዝኽተሎ ዝነበረ ፖሊሲ ከምብሓዱሽ 

ምድጋም እዩ ዝኸዉን፡፡  
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ኣነ ከምዝርደኣኒ ብወገን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ገዛእቲ ደርብታት ይኹን ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ 

መድሓርሓርቲ ውድባት ንቲ ሓደ ወገን ጠቂሞም ንቲ ካሊእ ወገን ዝጎድአሉ ዕድልን 

ኣጋጣሚን የለን በሃላይ አየ፡፡ እኳ ድኣስ ንኤርትራዊያን ንምጉዳእ ዝውሰዱ ኩሎም 

ስጉምቲታት ንቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ትግራዋይን ካልኦት ጭቁናት ህዝብታትን እዉን 

ለኩሙ ዝኸይድ ጥፍኣት እዮም ዘብፅሑ ኔይሮም፡፡ ጀብሃ ንተጋሩ ዓብይ ፅልኢት ዝነበሮ 

ንባዕሉ ዓረባዊ ጌይሩ ናይ ምርኣይ ስነ-ልቦናዊ ዝነበሮ ውድብ እዩ፡፡ ንኢትዮጵያውያን 

ተጋሩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮኑስ ከምቲ ሕዚ ኣይተ ኣፈወርቂ ዝበሃሉ ሓውና 

ዘልዕሎ ዓዲ ዳዕሮን ሸራሮን እዉን ናትና እዩ ዝብል ኣረኣእያ ስለዝነበሮ ናብ ትግራይ 

አናሰገረ ብዙሕ ኣበሳቢሱ እዩ፡፡ ይኹን እምበር ካብ ንኢትዮጵያውያን ተጋሩ ዝበደሎ 

ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክዳኸም ዝተፃወቶ ተራ ይዓቢ፡፡ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካዊ ውድባት 

ኤርትራ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ተፃዊርካ ምኻድ ክዳኸም ኣብ ምግባርን ኩናት ሕድ ሕድ 

ኣብ ሞንጎ ሻዕቢያን ጀብሃን  ክውላዕን ኢሉ እዉን ኣብ ሞንጎ ወያነን ጀብሃን ውግእ 

ክፍጠር ኣብ ምግባር ብዝተፃወቶ ዓንቃፊ ተራ ንኤርትራዊያን ብዝበለፀ ጎዲኡ እዩ ዝብል 

እምነት ኣለኒ፡፡ ሕሉፍ ታሪኽና ይኹን ሕዚ ዘሎ ሻዕቢያ ዝገበሮ ምንቅስቓስ ብቕኑዕ 

ልቦና እንተመዚናዮ ንኣብ ኤርትራ ዘሎ ትግራዋይ ዝጎድእ ሓይሊ ብቀጥታ ንቲ ኣብ 

ኢትዮጵያ ዘሎ ትግራዋይ ዝጎድእ ምኻኑ ንምዕዛብ ቅኑዕ ልቦና እምበር ካሊእ ምርምር 

ዝሓትት ጉዳይ ኣይኮነን፡፡   

ኩሎም ብሄራዊ መንነት ትግራት ትግርኚ ክጠናኸር ዝደልዩ ሓይልታት ኣብ ሞንጎ 

ህዝብታት ዝተፈጠሩ ዝተዛብዑ ዝርክባት ቀንዲ መንቀሊኦምን ብተግባር ንመን ይረብሑ 

ከምዘለዉ ክርድኡ ይግባእ፡፡ ነቲ ኩነታት ክፍጠር ዝሃንደሱ ሊቃውንቲ እኒ መን እዮም? 

ንምንታይ ረብሓ ከምኡ ጌሮም ዝብል ክንፍትሽ ይግባእ፡፡ ላዕሊ ላዕሉ ብምርኣይ ነቲ 

ዝተፈጠረ ዝተዛበዐ ርክብና ክነስተኻኽል ኣይንኽእልን፡፡ ዝዳኸም ዘሎ ብሄራዊ መንነትናን 

ክንፈትሖን ተመሊስና ክነጠናኽሮ ኣይንኽእልን፡፡ አቲ ብተንኮል ገዛእቲ ደርብታት ሽዋን 

መንግስቲ ጣልያንን ዝተፈጠረን ዝተዛበዐን ርክብና ብዙሓት ደስ ዘይብሉ ነገራት 

ከምዝነበርዎን ከምዝህልዎን ዝተፈለጠ ጉዳይ እዩ፡፡ ሕዚ ንዚኦም ሓኺኽና ክዃስሑ 

ምግባር ድዩ እቲ መፍትሒ ወይስ ዝተፈጠረ ቁስልን በሰላን ሓፂብኻ ክሓዊ ምግባር እዩ 

እቲ መንገዲ ሓድነት ዝብል ብልቢ ንርኣዩ፡፡ ´ወቃዒ እንተረሰዐ ተወቃዒ ኣይርስዕን 

እናበልና ኣይነጋድዶ፡፡ ኣነ ድማ ’’በሪ ክልተ ዝቃፀፁ ተኸፊቱ ይሓድር’’ ከምዝበሃል ነቓዕ 
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እናገደፍና ኣደዳ ፀላእትና ምኻና ከጉህየና ኣለዎ በሃላይ እዩ፡፡ ንዘላቒ ረብሓ ከመይ 

ይሓይሽ ኢልና ንቕድሚት እንተረኣና እዩ እቲ ዝበለፀ ዝረብሓናን ዝጠቕመናን መንገዲ 

ክንኽተል ንኽእል፡፡  

ካሊእ ኣብ ኤርትራዊያን ኣሕዋትና ዝነፀባረቕ ዘሎ ዓብይ ቕሬታ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን 

ኢትዮጵያን ዘሎ ኣይኩናት ኣይሰላም ዝዓሰሎ ፖሊሲ እዩ፡፡ ነቲ ኩናትን ድሕሪኡ 

ዝተፈጠረ ኣይኩናት ኣይሰላም ዝዓሰሎ ኩነታት ሻዕቢያ ክነብር ኢሉ ዝሃንደሶ ምዃኑ 

መብዛሕተኦም ይርድኡ እዮም፡፡ ይኹን እምበር ንቲ ኩነታት ቐፃልነት ክህልዎን ሻዕቢያ 

ንክዳኸምን ካብ ህዝቢ ክንፀልን እዩ ብዝብል ርደኢት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዙይ ምቕፃሉ 

ካብ ንሻዕቢያ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጎድአ ጨካን ፖሊሲ እዩ ዝብል መርገፂ ኣለዎም፡፡  

ኣብዚ ጉዳይ እዙይ ኤርትራዊያን ኣሕዋትና ዘልዕልዎ ዘለዉ ሓቅነት ኣለዎ በሃላይ እየ፡፡ 

ይኹን እምበር እቲ ፖሊሲ እንትወፅእ ተሓሳቢ ዝገብሮን ክፍጠር ተባሂሉ ዝተተንበየ 

ውፅኢት ምርዳእ ኣገዳሲ ’ዩ፡፡ ብውፅኢቱ ንህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ኣፀቢቁ ይሓሲ 

ኣሎ እዩ፡፡ ቕድሚ ውፅኢቱ ምርኣይና እቲ ፖሊሲ እንትቕየስ ዝነበረ ኩነታትን እቲ 

ክፈጥሮ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝተሓሰበ ነገር ኣሕፂርና ንርኢ፡፡ ሓደ ቕድሚ ኩሉ ዝረአ 

ኩናት ኢትዮ-ኤርትራ ንቲ ንኢትዮጵያ ዝመርሕ ዝነበረ ፓርቲ ውሽጣዊ ፀገማቱ ኣገዲዱ 

ሓደ ዓይነት ቆመናን ኣረኣእያን ሒዙ ክመርሕ ዘይኽአለሉ ኩነታት እዩ ፈጢሩ ኔሩ፡፡ ኣብ 

ከምዚ ዝበለ ኩነታት ተነፃፃሪ ሰላም ረኺብካ ውሽጣዊ ሽግራት ንምፍታሕ ቀዳምነት 

ዝውሃቦ ሃለዋት ወያነን ሃገርን ዝውስን ዋኒን እዩ፡፡ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ኮይንካ 

ንመንግስቲ ኤርትራ ሙሉእ ንሙሉእ ክትድምስስ ምፍታን ቕድሚ ሻዕቢያ ኢህወደግ 

ዝወደቐሉ ዕድል ዕፅው ኣይኮነን ኔሩ፡፡ ኣብቲ እዋን ግዜ ንምሽማትን ባዕልኻ ንምጥንኻርን 

ተነፃፃሪ ሰላም ኣድላይ ኔሩ፡፡ ካሊእ ኣብቲ እዋን እዙይ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ኢትዮጵያ 

ኣፀቡቑ ጎተት ዝኾነሉ፤ ንቲ ክንሃንፆ ንደሊ ስርዓት ከመይ ዝበለ ባህሪ ከምዘለዎ ተረዲእና 

ምልኣተ ህዝቢ ምንቅስቓስ ኣይከኣለን ኔይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡፡ ብተወሳኺ በዝሒ 

ህዝቢ እናተወሰኸ ድኽነት ክሰፍሕን ክዓሙቕን ስለዝጀመረ ካሊእ ጊዜ ክትሽምት ዝጠልብ 

ደፋኢ ኩነት ዝነበረ፡፡ እቲ ኩናት ባዕሉ ዘባኽኖ ሓይሊን ንብረትን ቀሊል ኣይነበረን፡፡ 

ንቲ ዕግርግር ተጠቒሞም ገንዘብ መንግስቲን ህዝብን ወሪሮም ብዘይ ኣግባብ ዝተፈጠሩ 

ገበላት ንቲ ስርዓት ሓደጋ ዝኾንሉ ዕድል ተፈጢሩ ኔሩ፡፡ ከም ሳልሳይ ምኽንያት ኣብ 

ከይዲ እቲ ኩናት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይነብሩ ኣብ ዝነበሩ ኤርትራዊያን ተጋሩ 
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ብዝተኸተልናዮ ዝተጋገየ ኣፈታትሓ ሻዕብያ እናጋውሐን እናንበድበደን ዝለዓለ ናይ ህዝቢ 

ኤርትራ ሞራላውን ገንዘባውን ድጋፍ ይርከብ ኔይሩ፡፡ ህዝቢ ኤርትራ መንቀሊን 

መፍትሕን እቲ ኩነታት ክፍለጥ ጊዜ የድልዮ ኔሩ፡፡ ኣብ ከምዙይ ዝበለ ኩነታት ንሻዕቢያ 

ንምውዳቕ ተሓሲቡ ኣይነበረን ኣይበሃልን ብተግባር ዘየዋፅኦ ስለዝነበረ እዩ ኢህወደግ 

ዘይቀፀለሉ፡፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዚ ፖሊሲ እዙይ ክመርፅ ዝገበሩ ምኽንያታት 

እዚኣቶም እዮም፡፡ ሻዕቢያ ካብ ቀደሙ ሕሙም እዩ፡፡ ኢህወደግ ሓሚቑ ኣብ ዝነበረሉ 

ሓደ ንቲ ካሊእ ንምንብርካኽ ሓሳብ ኣይነበሮምን ኣይበሃልን፡፡ ይኹን’ምበር ኢህወደግ 

ንባዕሉ ምርኣይ ምስ ጀመረ ተነፃፃሪ ሰላምን ግዘን ረኺቡ ዲሞክራሲያዊ ስርዓቱ ኢትዮጵያ 

ባይታ ክረጋገፅ ምግባር ዘይሕለፍ ዋኒን ስለዝነበረ እቲ ፖሊሲ እዙይ ምምራፁ ብመሰረቱ 

ጉጉይ ኔሩ ኣይበሃልን፡፡ ብኣጠቃላሊ ካብ ኣሉታዊ ሳዕበየኑ ጥንካርኡ ዝበልፅን ንኩሎም 

ህዝብታት ዝጠቕም ውሕሉል ኣካይዳን እዩ ኔሩ፡፡  

ካሊእ እቲ ፖሊሲ ክፈጥሮም ተባሂሎም ተተንብዮም ዝነበሩ ውፅኢታት ኣብ ሰለስተ 

ነገራት መቒልካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ፡፡ እቲ ሓደ ሕድሕድ ናይ ሰላም መዓልቲ ካብ 

ሻዕቢያ ንዓቐብ ኢህወደግ ፀንቂቑ ስለዝጥቀመላ ብልምዓትን ኢኮኖሚን ኢትዮጵያ 

እናተጠናኸረት እንትኸይድ ናይ ኤርትራ ዓቕምን ኢኮኖሚን ክዳኸም እዩ ዝብል እዩ፡፡ 

እዙይ ብመሰረቱ ከምቲ ዝተተንበየን ዝተሓሰበሉ ውፅኢት ኣምፂኡ እዩ፡፡ እቲ ካሊእ 

ክፍጠር ዝተኣመተ ውፅኢት ተቓወምቲ ኤርትራ ሻዕብያ ብዝተዳኸመን ካብ ህዝቢ 

ብዝተነፃፈለን ቁፅሪ ክጠናኸሩ እዩም ዝብል እዩ ኔሩ፡፡ እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ክፈለ 

ዓለማት እናተፈጠሩን እናፈረሱን ዝሓደሩ ውድባትን ማሕበራትን ኤርትራ ጊዜ ረኺቦም 

ሓደ ዘተኣኻኽቦን ስምረት ክፈጥሩ ዕድል ክህቦም እዩ ዝብል ግምት’ዩ፡፡ እዞም ተቓወምቲ 

ሓደ ዓቕሚ ፈጢሮም ንሻዕቢያ ዝትክእሉ ዕድል ክፍጠር’ዩ ስለዝኾነ ንሻዕቢያ ክትክኡ 

ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምትን ሓሳብን እዩ ነይሩ፡፡ ይኹን እምበር ወዲ ድኻስያ ክንዲ 

ዝዓምምስ ይሓምም ከምዝበሃል ኣብ ክንዲ ንቕድሚት ዝሪኡ ናይ ድሕሪ ታሪክ እናልዓሉ 

እናተኣኻኸቡን እናፈረሱን ዝውዕሉ ኮይኖም ኣለዉ፡፡ ይኹን እምበር ንቲ ናይ ባዕሎም 

ፀገም ኣብ ክንዲ ምርኣይ ከይንሰምርን ክንፈርስን ዝገብር ዘሎ ወያነ እዩ እናበሉ ዝኽሱ 

ኤርትራዊያን አለዉ፡፡ እቲ ኩናት ሕድሕድ እንተዓረፈ ወያነ ፈጢርዎ ከይብሉ ሽዑ ወይ 

ኣይነበረን ወይ ዕሸል ስለዝነበረ ወያነ እምበር ኩሉ ፀገም ንወያነ ዘሸክሙ ኣሕዋት  

ኣለዉ፡፡ ወያነ ሓጋዚ ስኢኑ ዘሎ ሓይሊ ምኸዃኑ ክንፈልጥ ይግባእ፡፡ ከምዚ ናይ ዓፋር 
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ዓይነት ሕነ ዓብደላ እናበልካ ንዝረኸብናዮ ደጉዓታይ ምውቃዕ ገዲፍካ ባዕልኻ ምፍታሽ 

ዝበለፀ እዩ፡፡ እቲ ሳልሳይ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ክፍጠር ተባሂሉ ዝነበረ መንፈስ ’ዩ፡፡ 

ሻዕቢያ ሕጊ ዘይኽተል፤ ፀረ ዲሞክራሲን ፀረ ልምዓትን ምኻኑ እናተረጋገፀ እንትመፅእ 

እንተሎ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ህዝቢ ጠንካራ ተቃውሞ ከስምዕ ትፅቢት ተጌሩ ኔሩ፡፡ መንነት 

ሻዕቢያ ክፈልጥን እውን ፅቡቕ ዕድል ክረክብ ዝብል ኔሩ፡፡ እዚ ፖሊሲ እዙይ ሻዕቢያን 

ወያነን ክልተ ዝተፈላዩ ፍጡራት ምዃኖም ህዝቢ ኤርትራ ክርድኦ ዕድል ሂቡ ’ዩ፡፡ ይኹን 

እምበር ሻዕቢያ ብዝኽተሎ ፍፁም ፀረ ዲሞክራሲ ኣካይዳን ተስፋ ዘለዎ ተቓዋሚ 

ብዘይምካቡን ህዝቢ ኣብ ክንዲ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ክቃለስ ዓዱ ገዲፉ ክጠፍእ ይመርፅ 

ኣሎ፡፡ ካብኡ ሓሊፉ ወያነ ንኤርትራን ህዝባን ስለዘይሓስብ እዩ እምበር ወያነ ንሻዕብያ 

ክወቕዐልና ኣለዎ ዝብል ግልፂ ነቐፌታ ቅሬታ ይቐርብ ኣሎ፡፡ ወያነ መሰዋአቲ ክፈል 

ዝበሃል ዘሎ ንባዕሉ እንታይ ክርባሕ እዩ? ዝብል ክምለስ ይግባእ፡፡ ኣሕዋትና ምስ 

ኢትዮጵያ ክሓብሩ ስለዝደለዩ ዘላቒ ሰላም ከ ክህቡና ድዮም? ዝብል ክንፈልጥ ንደሊ 

ኢና፡፡ ሻዕብያ ክንወቅዕ መስዋእቲ ክንከፍል ኢና፡፡ ንምንታይ ኢና ንቶም ካብ ሻዕብያ 

ብዝገደደ ንዓና ዝፀልኡ ንምሕጋዝ ንፅዕር ዝብል ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀቕጢ እውን ኣሎ፡፡   

ሓደ ፖሊሲ እንትሕንፀፅ ንዓይ እንታይ ይረንሕ ብዝብል እዩ እምበር እቲ ሐዚ ዝዋገአኒ 

ዘሎ ሓወይ ስለዝኾነ ከይጉዳእ ኢልካ ክሕሰብ ግቡእ ኣይኸውንን፡፡ ሐዚ ኩነታት ተለዊጡ 

ስለዘሎ ኩልና ንምሕባር እንተኾይኑ ወያነ እንተኣበየ እውን ተጋሩ በቢውልቅና ከም 

ኦቾቬራ ከላሽና ሓዚልና ምስ ኣሕዋትና ክንስለፍ ምኻና ክነረጋግፀልኩም ንፈቱ፡፡ ግን 

ህወሓት ኣየኣብን ዎዮ ሓጋዚ ተረኺቡ ድዩ?  

ኣጠቓሊልካ እንትንሪኦ ኣይኹናት ኣይሰላም ዓቕሚ ኢትዮጵያ ክጠናኸር ንምግባር፤ 

መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ፀገማቱ ንምስትኽኻልን ህዝቢ ኤርትራ መንነት መንግስቱ 

ክፈልጥን ኣብ ንምግባር ዓብይ ተራ ተፃዊቱ ’ዩ፡፡´ክሳብ ሕዚ ምስርሑ እውን ትኽክል 

እዩ´፡፡ ይኹን ምበር ኣብ ክንዲ ውሽጣዊ ተቓውሞ ህዝቢ ኤርትራ ምሕያል ክዳኸም 

ስለዝገበረ፤ ኣብ ዝሓሸ ዓቕሚ ኣለዎ ዝብሎ ወያነ ተስፋ ክኾኑን ክሕግዞን ዕላዊ ጠለብ 

የቅርብ ስለዘሎ፣ ህዝቢ ትግራይ ትግርኚ ክፀንት ክገብር ንሻዕብያ ዕድል ኣብ ምሃብ ናይ 

ባዕሉ ተራ ይፃወት ብምህላዉ ክተዓራረ ኣለዎ፡፡ ተቓወምቲ ኤርትራ ኣብ መቓብር 

ሻዕቢያ እንበር ንሱ እናሃለወ ኣብ ዝበፅሕዎ ከምዘየለ ብተግባር ስለዝተርኣየ፤ 

ኢንዱስትሪያዊ ምዕባለ ክልል ትግራይ ክሕነቕ ይገብር ስለዘሎን ሻዕብያ ውሽጣዊ ፀገማት 
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ኢትዮጵያ ክጋደዱን ናይ ግብፂ ተለኣኣኺ ኮይኑ ይሰርሕ ብምህላዉን ብቕልጡፍ ተፀኒዑ 

ክቕየር ዘለዎ ፖሊሲ ’ዩ፡፡ እቲ ፖሊሲ ይቀየር እንትብሃል ንረብሓ ህዝብታት ኢትዮጵያን 

ኤርትራን ምበር ንኤርትራ ንምጉዳእ ተባሂሉ ዝተሓንፀፀ ኔሩ ማለት ከምዘይኮነ ኣሕዋተና 

ክርድኡ ኣዎም፡፡ እዙይ እውን ሓዱሽ ንኩልና ዝጠቅም መማረፂ ብምቕራብ ዝፍታሕ 

እምበር ቁስሊ ብምሕኻኽ ዝፍታሕ ዘይምዃኑ ኩልና ክንርድኦ ይግባእ፡፡ ንባዕሉ ዘይብሉ 

ንካሊእ ስለዘይህብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀዳምነት ውሽጡ ንምጥንኻር ፀገማቱ ግዜ ሂቡ 

ንምፍታሕ ዝተኸተሎ ምንባሩ ምርዳእ ኣገዳሲ’ዩ፡፡ ኣሕዋትና ንሕብረት ድልዋት ክሳብ 

ዝኾኑን ዝጠለቡን መንግስትና ክሕግዝ ክንገብርን ባዕልትና ኣብ ጎንኹም ተሰሊፍና 

ክንሕግዝን ድልዋት ኢና፡፡ ንብሄራዊ መንነት ተጋሩ ኩሉ ክንከፍል ኢና ፍቓድን ድሌትን 

ኤርትራውያን ክሳብ ዝተሓወሶ፡፡   

3. ኣድላይነትን እዋናውነትን ሕብረት ትግራይ ትግርኚ  

ብሄራዊ መንነት ህዝብታት ብሕርያን ምርጫን ዝወሰድዎ ፖለቲካውን ማሕበራውን ክብሪ 

እዩ፡፡ ካብ ሙሉእ ድሌትን ባህግን ህዝብታት ብግዲ ዝፀዓን መንነት ሓቀኛ መንነት 

ክኸውን ኣይኽእልን፡፡ ብሓይሊ ንምፅዓን እንተፈቲኑ እውን እቲ ዘይናቱ መንነት ዝተፅዓኖ 

ህዝቢ መንነቱን ሃለዋቱን ንምውሓስ ናይ ባዕሉ ዝኸኣለ ስልትታት ቀይሱ ምስራሑ 

ዘይተርፍ እዩ፡፡ ብሄራዊ መንነት ውልቀ ሰባት ንምቅያር እቲ ዝቐለለ እዩ፡፡ ከም ህዝብን 

ብሄርን መንነት ንምቅያር ግን ወይ ኣሽሓት ኣመታት ዝወሰድ እዩ፡፡ ወይ ድማ ዘይኾውን 

ምንቕስቃስ እዩ፡፡  

ከም ህዝቢ መንነት ንምቕያር ከቢድ ምዃኑ ካብ ትግራዋይ መንነት ኣጥፊኢኻ ኤርትራዊ 

መንነት ንምትሓዝ ንኣስታት ሰማንያን ሓሙስተን ዓመታት ዝተገበረን ዝግበር ዘሎ 

ፈተነን ንላዕሊ ዝዓቢ ተግባዊ መምህር የለን፡፡ ሓደ ኣብነት ወስድና ንርኦ፡፡ ተጋድልቲ 

ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣስመራ ዝተቆፃፀሩላ ዕለት 16/09/1983 ዓ/ም እዩ ኔሩ፡፡ 

ኣዴታት ኤርትራ ኪዳነምህረት እንዃዕ ገፅ ደቕና ኣርኣኽና እናበላ ንፈጣሪአን 

ኣመስጊነን፡፡ ብኣቆፃፅራ ሻዕብያን ሃገረ ኤርትራን ግን ዕለት 24/05/1991 ተባሂሉ እዩ 

ዝፅዋዕ፡፡ እቲ ናይ ኣውሮፖውያን ኣቃፃፅራ ንቲ ናይ ኣግኣዝያን ኣቀፃፅራ ንዳርጋ ሓደ 

ምኢቲ ዓመታት ክፅዓኖ እንተፈተነ እውን ክስዕሮ ኣይከኣለን፡፡ ኣቆፀቀፅራ ግእዝ ዕለት 

ዒስራ ዓርባዕተን ኣወነተክለሃማኖት እዩ ዝበሃል፡፡ ኤርትራውያን ብርሃን ነፃነት ዘራከበትና 

ኪዳነ-ምህረት ኢሎም ከምስግኑ እምበር ተክለሃይማኖት እንትብሉ ኣይሰማዕናን፡፡ እዙይ 
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ኤርትራውያን ንቲ ነባር ኣቐፃፅራን መንነትን ንምቕያርን ምስ ሃይማኖትን ልምድን 

ኣግኣዝያን ዘይኸይድ ናይ ኣውሮፖውያን ኣቆፃፅራ ዓውደ-ኣዋርሕ ንምትግባር 

ብምምዃሮም ዝተፈጠረ ቅልውላው እዩ፡፡ ኤርትራ ምብሓት ሓዱሽ ዓመት ክልተ ግዜ እያ 

ክተብዕል ትፈትን ኣላ፡፡ እቲ ሓደ ፖለቲካዊ  ኮይኑ እጀወርግስ ታሕሳስ ዝኽብር እዩ፡፡ 

እቲ ካልኣይ መንነታውን ኮይኑ ቅዱስ ዮውሃንስ ግእዛዊ ኣቆፃፅራ እዩ፡፡ እቲ ሓደ ሰቲ 

ነስኒስካ ዝግበር ናይ ዮውሃንስ በዓል እንትኸውን እቲ ካልኣይ ቆፅሊ ፅሕዲ ገቲርካ ዝግበር 

በዓል እዩ፡፡ መንኒኡ እዩ እቲ ኦሪታዊ መበቆል ንተጋሩ ኤርትራውያን ዝውክል በዓል 

ዝብል ንቲ ሓዱሽ ወለዶ ቅልውላው ይፍጠር ኮይኑ ኣሎ፡፡ ተጋሩ ኢኹም ተጋሩ ኮኑ 

እንትብልን እቲ ብጣልያን ዝተሃንደሰ ኤርትራዊ መንነት ዝበሃል ክሰርሕ ስለዘይኮኣለ 

እምበር ኤርትራ ተባሂላ ሓቢርካ ታሕተዋይ ኣማራፂ ተቐቢካ ንምንባር ስለዘይከኣል 

ኣይኮነን፡፡ ኤርትራ መንነትን ብሄራዊ ክብርታትን ትግርኛ ዘለዋ ሃገር ይበሃል ኣሎ 

ኣብዙይ ኣፈላላይ የለን ግን ክብረዝን ክኽለስን ይስረሐሉ ኣሎ፡፡ ተቃወምቲ እውን ንዙይ 

ብመሰረቱ ዝምክት ቅዋም ኣይሕዙን ዘለዉ፡፡ ሻዕብያ ንቲ ብኣክሱማውያንን ኦርቶደክስ 

ቤተ ክርስትያን ዘነፀረቶን ኣብ ናይ ዓለም ኣብያተ-ክርስትያን ትኽክለኛነቱ ትምጉተሉ 

ኣቆፀቀፅራ ዓውደ ኣዋርሕ ነፂጉ ብኣውሮፖውያንን ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ዝቐመረቶ 

ዓውደ ኣዋርሕ ክጥቀም እዩ መሪፁ፡፡ ንሱ ስለዝበልፅ ወይ ንመንነት ኤርትራውያን ዝበለፀ 

ንሱ ስለዝገልፅ ኣይኮነን ኣግኣዝያዊነት ንዘይምቕባል እዩ፡፡ሕብረት ተጋሩን ትግራይ 

ትግርኚ ይሃሉ እንትንብል ኣብ ርእሲ ናይ መንነት ሕቶ ተወሳኺ ክህሉ ግድን ዝገብሩ 

ፖለቲካዊ፣ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ምኽንያት ስለዘለው እዩ፡፡ መፃኢ ዕድልና ብሩህ 

ዝገብር ምሕባር እዩ፡፡ እቲ ምሕባር ኮንፌደሬሽን ድዩ?ፌደረሽን ድዩ? ወይስ ሙሉእ 

ውህደት ኣብ ኢድ ኤርትራውያን ተጋሩ እዩ ዘሎ፡፡ ከም ከማይ ግን ምስ ክልል ትግራይ 

ሙሉእ ውህደት ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ምሕባር ክንሰግሮ የብልናን ዝብል እምነት 

ኣለኒ፡፡እንተውሓደ ተመሳሳሊ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ኣካይዳ ሃልዩ እቲ ህዝቢ 

ክቀራረብ ንግበሮ፡፡  

ኤርትራን ትግራይን ተውሃሂደን ምስ ኢትዮጵያ ብፌደረሽን ክሓብር ዝድረኽ ፖለቲካዊ 

ምኽንያት ሓደ ህዝቢ ትግራይ ትግርኚ ኣብ ክልተ ዓዲ ተኸፋፊሉ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ 

ፍልፍስናን ስነ-ሓሳብን ክቕበልን ክትግበርን ስለዘይከኣል እዩ፡፡ ኣብ ዝሓለፈ እዋን 

ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ጣልያን እንሃለወት ብተነፃፃሪ ብመንፅር ብቋንቋ ምዝራብን ምፅሓፍን 
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ኮታስ ዝሓሸት ዲሞክራስያዊት እያ ኔራ ክበሃል ይከኣል፡፡ ካብ ትግራይ ናብ ኣስመራ 

ብስራሕን ቤተሰብ ንምጥያቕን ዝኸይድ ዝነበረ ትግራዋይ ልዕል መረብ ዝረኣዩ ጭላንጭል 

ዲሞክራሲ ኣብ ዓዱ ክትግበር ንቲ ብመስፍናዊ ስርዓት ዝምራሕ መንግስቲ ሃይለስላሰ 

ከፃድፎ እዩ ፈቲኑ፡፡ እቲ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ተመክሮና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብዚ ሕዚ እዋን 

ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምራሓሉ ፍልስፍና፣ ስርዓት ዲሞክራሲ ፣ ኢኮኖሚያዊ ፖሊስታት 

ዝተፈላለዩ ብምዃኖም ህዝቢ ኤርትራ ንስርዓት ሻዕብያ ክፈታተን ምስ ጀመረ እዩ  

ብስበብ ባድመ ኩናት ክጅመር ዝኸኣለ፡፡ ስለዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ትግራዋይን ኣብ 

ኤርትራ ዘሎ ትግራዋይን ሓደ ዓይነት መንነትን ባህግን ስለዘለዎም ኣብ ሓደ እዋን ክልተ 

ዝተፈላለዩ ስርዓታት ተቐቢሎም ብሰላም ክነብሩ ኣይኽእሉን፡፡ ሓደ ካፍቲ ካሊእ ምሓሹ 

ስለዘይተርፍ ብክልተ ዝተፈላለዩ ስርዓት ሰላም ረኺቦም ኣይነብሩን፡፡ከምዙይ ብምኻኑ 

ህዝቢ ትግራይ ትግርኚ ኣብ ክልተ ሃገራት ክኸውን እንተወስኑ እውን ንዝፀንሐ ታሪኻዊ 

መበቐልን ዝምድናን ዘይፈላልዩ ተመሳሰልቲ ስርዓታትን መንግስታትን ክህልው ብግድን 

ይጠልብ፡፡ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ኾይኑ ብዲሞክራስያዊ ስርዓት እናተመርሐ ብሄራዊ 

ክብሩን መንነቱን ክሕልው ይደሊ፡፡ ካብዙይ ወፃኢ ዘለው ፖለቲካዊ ኣማራፅታት ብተግባር 

ወደቕቲ ምዃኖም ስለዝተመስከረ ዘለና ብሕታውን እንኮን ኣማራፂ ሓበራዊ ድሌት ህዝቢ 

ትግራይ ትግርኚ ኣኽበርና ህዝቢ ብዝፈቐዶ ብርኪ ምሕባር እዩ፡፡  

እቲ ካልኣይ ንሕብረትና ወሳኒ ማሕበራዊ ድሌት ህዝብታት ትግራይ ትግርኚ እዩ፡፡ ኣብ 

መሬት ሓበሻ ዘለው ህዝብታት ትግራይ ትግርኚ ብመሰረቱ ሃይማኖታት ክርስትናን 

እስልምናን ዝኽተሉ እዮም፡፡ ክልቲኦም ሃይማኖታት ንቲ መሰረታዊ ሕጊ ሃይማኖቶም 

እንተይገደፉ ብሓባር ተኸባቢሮም ዝነብርሉ ስርዓት ኣለዎም፡፡ ንክልቲኦም ሃይማኖታት 

ዝበታትኽ ባህልን ኣሰተምህሮን እንተመፂኡ ሓበሮም ክነብሩ ኣይኽእሉን፡፡ እዚ ወድዓዊ 

ክውንነት እዙይ ብሓባር ኮይኖም እዮም ክሕልውዎ ዝደልዩ፡፡ ንኣብነት ሓደ ኣስላማይ 

ዝነበረ ናብ ክርስትና ሃይማኖት ክቕይር ይኽእል እዩ፡፡ ወይ ድማ ክርስትያን ዝነበረ 

ኣስላማይ ክኸውን ዝዓግቶ የለን፡፡ ክልቲኦም ሃይማኖታት ናይቲ ሃይማኖቱ ዝቐየረ ሰብ 

ከም ሓዎም እዮም ዝሪእዎ፡፡ ኣብ ሓጎሱን ኣብ ፀገሙን ይካፈሉ፡፡ እቶም ኣብቲ ሓዱሽ 

ዝተቕበሎ ሃይማኖት ዝርከቡ ኣመንቲ ከም ካልኣዋይን ምፃእያን ኣይሪእዎን፡፡ እቶም 

ዝገደፎም እውን ከም ፀላኢን ከዳዕን ኣይሪእዎን፡፡ ካሊእ ሃገራዊ ፀላኢ እንትመፆም 

ኣመንቲ ክልቲኦም ሃይማኖታት ብሓባር ወፈሮም ፀላኢ ይከላኸሉ፡፡ እቲ ኣሰላማይ ዝሰርሖ 
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ምግቢ ክርስትያን ባሪኹ ይበልዖ፡፡ ኣስላማይ እውን ከምኡ እዩ፡፡ ሕሉፍ ሓሊፉ ናይ 

ኣላማይን ናይ ከስታናይ ስጋ ንሓዱኡ ብልሕፂ ተኣሲሩ ኣብ ሓደ ቑራዕ ይበስል እሞ ንቲ 

መረቕ ብሓደ በሊዖም ስጋ ነናቶም ዝበልዕሉ ኣካይዳ ኔሩ እዩ ቀደም፡፡ ከምዙይ ዝበለ 

ኣካይዳ ብፍላይ ኣብ ምብራቓዊ ገማግም ዘለዉ ኣመንቲ ብስፍሓት ክሳብ ቀረባ ዝነበረን 

ሐዚ እውን ዝተወሰነ ምትዕርራይ ተገይርሉ ዝትግበር ዘሎ እዩ፡፡እዙይ ኣብ ማንም ከባቢ 

ዘይርከብ ኣብ ምድረ ሓበሻ ዝርከብ ፍሉይ ባህሊ እዩ፡፡ እዚ ባህሊ እዙይ ኣብቲ 

ተወሊድሉን ዘዓበየሉን ከባቢ ተኸቢሩ ክነብር ናይ መላእ ትግራይ ትግርኚ ድሌት እዩ፡፡ 

ካሊእ ሓንቲ መሬት ሓበሻ ክረምትን ቀውዕን ሓረስታይ ይጥቀመላ ሓጋይ ሰበኽ ስግም 

ዝጥቀመላ መስርሕ ዘርጊሑ ሓቢሩ ዝነብር ህዝቢ እዩ፡፡ ካብ ውልቃይት ጀሚሩ ክሳብ 

ደንካልያ ዝነበረ ህዝቢ ከምዙይ ዓይነት ባህሊ እዩ ዘለዎ፡፡ ኣብ ቆላታት ወርዒ ዝነብር 

ህዝብና ኣብ ሓጋይ እቲ መሬቱ ኩሉ ናይ ሻሃይ ኣግማል እየን ዝሓግያሉ፡፡ ኣግማል 

እንተይመፃ ዝራእቱ ክጥርንፍ ግዴትኡ እዩ፡፡ካብ ጉንቦት ክሳብ ሕዳር ኣብ ዘሎ ግዜ ድማ 

ኣግማል ንባሕሪ ይወርዳ ንሱ ዝተፈላለየ ዝራእቲ ዘሪኡ ይጥቀመሉ፡፡ መሬት ባሕሪ እቲ 

ቆላታይ በይኑ ኣይጥቀመሉን፡፡ መሬት ከበሳ እቲ ደጉዓታይ በይኑ ተጠቂሙ ኣይፈለጥን፡፡ 

ኣግማልካ ወይ ከፍትኻ ወይ ኣሓኻ መፂአናኒ ኢሉ ከምቶም ካልኦት ከባቢታት ቀርኒ 

ኣፍሪካ ኣይቃተልን፡፡ እዙይ ክብተኽን ክተርፍን ኣይደልን፡፡  

እቲ ሳልሳይ ኢኮኖሚያዊ ምኽንያት እዩ፡፡ ህዝቢ ሓበሻ ኣብዚ ሓዱሽ ዓለማዊ ኩነታት 

ብተነፃፃሪ ስፊሕ ዕዳጋን ዓቕምን ክህልዎ ይደሊ፡፡ ካብ ዝተፈላለዩ ፀላእቲ መስዋእቲ 

እናኸፈለ ዝሓለዎም ሃፍቲ ተፈጥሮን ታሪኻዊ ቁርስታቱን ሓቢሩ ክጥቀም ይድሊ፡፡ ርእሲ 

ኩሉ ንዝመናት ዘማዕበሎ ናይ ስራሕ ባህሊ፣ ተመክሮን ፍልጠትን ኣማዕቢሉ ኣብ ቀርኒ 

ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ዓለም ተወዳደሪ ክኸውን ይግባእ፡፡ ብተነፃፃሪ ሰፊሕ ዕዳጋ ክህልዎ 

ተፈጥራውን ሰብኣውን ዓቕሙ ክጥቀም እንተኾይኑ ንዚኦም ኣብ ሓደ ጦርኒፉ ከማዕብሎም 

ይግባእ፡፡ በቢእዋኑ ብሳይነስን ቴክኖሎጅን እናደገፈ መምስ ኩነታቱ ከመሓይሾም 

ይግባእ፡፡ ንዙይ ምግባር ክሓብር ክሰምር ኣለዎ፡፡ ኣብ ናይ ዓለም ዕዳጋ ፈንፂሑ ክኣቱ 

ሓበራዊ ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ክህልዎ ይግባእ፡፡ ምስ ላዕለዎት መራሕቲ ዓለም ዝኾና 

ሃገራት ተደራዲሩ ጥቕሙ ከኽብር ዝኽእል ተበቲኑ ኣይኮነን፡፡ ስለዝኮነ ምእንተ ዘላቒ 

ረብሓን ካብ ተስፈኛ ናብ መፈረይን ማዕባላይን ኢኮኖሚ ክሰጋገር ዝኽእል እንትሓብር 

እንተሎ እዩ፡፡ እዙይ ንሕብረትና ቀፃሊ ሃላዋትና ወሳኒ ምኽንያት እዩ፡፡  
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ኣጠቓሊልካ እንትረአ ንሕበር እንትንብል ካብ ሕሉፍ ታሪኽና ዝተምሃርናዮ ቁም-ነገር 

ስለዘለና እዩ፡፡መፃኢ ዕድልና ኣብዛ ዘለናላ መሬት ፍትሕን ርትዕን ክሳብ ዝረጋገፅ እቲ 

ዝነብር እቲ ዓቕምን ሓይልን ዘለዎ ስለዝኾነ ካብ ምርዳእ እዩ፡፡ ድኻ ሃገርን ኣብ ስደት 

ካብ ዝነብሩ ኣሕዋቱ እናተቐለተ ይኹን ብናይ ምዕራባውያን ምፅዋት ዝነብር ህዝቢ 

ሓይሊ ክህልዎ ኣይኽእልን፡፡ ድኽነትን ፀገምን ስለዘሎ ኣሕዋትና ሃይማኖተን ቀይረን ናይ 

ዓዲ ኣምሓራ ናይ ሓዘን ክዳን ዝመስልን ናይ ሓበሻ ኣስላም ዘይክደነኦ ፀሊም ጨርቂ 

ተጎልቢበን ዓዲ ዓረብ ይኽድማ ኣለዋ፡፡ ድኽነት መንነት ክትቕይር ዝገብር መንዳዕቲ 

እዩ፡፡ ናብቲ ናይ ቐደም ዝፍራሕ ቁመናና ክንምልስ፣ ዓርምሾሽ ወታደራውን 

ኢኮኖሚያውን ዓቕሚ ክህልወና፣ ንዓና ክወቅዕ ዝፍትን ክልተሻብ ክሓስብ ዝገብር ተኽእሎ 

ክህልውና ዝኽእል እንተሓቢርና እዩ፡፡ ብሕሉፍ ታሪኽ ወለድና እናተጎረና ፣ ኣብ ዕጥቃዊ 

ቃልሲ ብዝሰራሕናዮ ተኣምር እናቆፀርና ክነብር ኣይንኽእልን፡፡ ሕሉፍ ታሪኽካ ምፍላጥ 

ካብኡ ትምህርቲ ምውሳድ የድሊ እቲ ውሳኒ ግን ንቕድሚት ክንሓስብ ይግባእ፡፡ ናይ 

ቅድሚት ብሩህ ጉዕዞና ኣብ ሕብረትና እዩ ዝድረኽ፡፡ ርእሲ ኩሉ ግን ንኩሎም ሓሳባት 

ካብ ጥርጥርን ዝኸሓነ ቅርሕንቲ ተበጊስና ኣይንርኣዮም፡፡ ኤርትራ ክትብተን ክትሕመስ 

ዝሓሰብ እንተሃልዩ ናይ ትግራዋይ ብሄራዊ መንነት ዘይብሉ ፍጡር  እዩ፡፡ እቲ ነቕርቦ 

ዘለና ሓሳብ ኤርትራን ህዝበን እቲ ዝሓሸ መማረፂ ክወስዱ እምበር ወድቀት ካብ ምምናይ 

ኣይኮነን፡፡ ኣነ ብቆልዓይ ካልኣይን ሳልሳይን ክፍሊ ዘምህሩኒ ዝነበሩ ብጣዓሚ ዝፈትዎም 

ኤርትራውያን መምህራን ተጋዲሎም ተሰዊኦም እዮም፡፡ ኣብ ሻድሻይ ወራርን ሰላሕታ 

ወራርን ሰለስተ ዝኾኑ ኣኮታተይ ኣብ ኤርትራ ተቐቢሮም እዮም፡፡ ፀገም ኤርትራ ናይ 

ኩላትና እዩ፡፡ እቲ ዝበለፀ ኣማራፂ ንኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ሕብረት 

ስለዝኾነ ኢና ነልዕሎ ዘለና፡፡ እቲ ውሳነ ነናይ ባዕልና ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ኣማራፅን 

ሓሳብን ክሰምዕን ተኸባቢርና ክትካታዕን ይግባእ፡፡ ዋላ ክልተ ሃገር ኮይንካ ከም ሓደ 

ምስራሕ ይክኣል እዩ፡፡ ዝሓበራያ ኣፃብዕቲስ ኣርቃይ የፀንበዓ እዩ ከምዝበሃል ንቲ ሓለፈ 

ሓላፍ ዘላፍ ታሪኽ ዝእርምን ዓቕምና ዘዕብን ሕብረትና እዩ፡፡  

 

4. ታሪኻዊ ፀላእቲ ህዝብታት ትግራይ ትግርኚ 
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ኣብ ፓለቲካዊ ምንቅስቃስን ናብራን ሓደን ንዘለኣለም ዝነብርን ቀዋሚ ፃላኢ ኣሎ ንምባል 

የፅግም እዩ፡፡ ምስ ኩነታትን ምዕባለ እተን ሃገራትን ተዛሚዱ፤ ምስ ዝኽተለኦ ፓለቲካዊ 

ፍልስፍናን ኢኮኖሚያዊ ፓሊስን ዝህልውወን ፀላእቲ እናተቐያየሩ እዮም ዝነብሩን 

ዝኸዱን፡፡ ታሪኻዊ ፀላእቲ ህዝብታተ ትግራይ ትግርኚ በዓል መን እዮም ዝብል ሕቶ 

ክፍትሽ አንተለና ኣብ ታሪኽና ተደጋጋሚ ዘጋጥሙና ዕንቅፋት መሰረት ጌርና ብምርኣይን 

ሐዚ ኣሰላልፋ ሓይልታትን ዳህሲስና ንረብሓታትና ዝፈታተን ዘሎ ፀላኢ ንምምልላይን 

ህዝብታት ክውደቡን ክነቕሑን ንምግባር እምበር ሓደ ነባሪ ጸላኢ ስለዘለና ኣይኮነን 

ከምኡ ንብል፡፡ ፀላእቲ ትግራይ ትግርኚ ቅድሚ ምርኣይና ህዝብታትና ኣብ ዕዮን 

ብዝህልዎም ተሳትፎ፣ ኣብ ሓይልታት ማእቶን ምውናን ዘለዎም ብፅሒት፣ ማእቶት ኣብ 

ምክፋልን ብሓፈሻ ንቲ ዘለና ረኽብታት ማእቶት ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ፡ እዙይ ሕድሕድ 

ክፋልን ቐፀላን ሓደ ሕ/ሰብ ክህልዎ ንዝኽእል ቀፀላዊ ባህጊ፤ ዘለዎ ድሌትን ጥቕምን 

ኣፀፂና ክንፈልጥን ክንርዳእን ዝሕግዝ ሓደ ሳይነሳዊ መርአዪ ስለዝኾነ ብመንፅር እዙይ 

ኩነታትና ምድህሳስ ኣገደሲ እዩ፡፡ 

እቶም ንኡሳን ብሄረ-ሰባት ኣካል ትግራይ ትግርኚ ገዲፍና እቲ ዝዓበየ ቁፅሪ ዘለዎ ብሄረ 

ትግራዋይ እንተሪእና ዝተፈላለዩ ክፍልታትን ቐፀላታትን ዝሓቆፈ ሕ/ሰብ እዩ፡፡ ገሊኡ 

ኣብ ማሕረስ ተደረኸ ናብራ ዘለዎ፤ ካሊእ ክፋል ድማ ኣብ ንግዲ ተዋፊሩ ዝነብር፤ በቲ 

ካሊእ ሸነኽ ከዓ ኣብ መንግስታውን ኣፍሪይቲ ትካላትን ተቆፂሩ ዝስርሕ ክፋል ሕ/ሰብ እዩ 

ዘለና፡፡ እዚኣቶም ካብቲ ዝተዋፈርሉ ስራሕን ካብቲ ብሄራዊ እቶት ብዘለዎም ብፅሒት 

ዝነቅል ነናይባዕልቶም ድሌትን ኣረኣእያን ኣለዎም፡፡ ከም ተጋሩ ድማ ሓደ ዝገብር 

ብሄራዊ መንነት ኣለዎም፡፡ ከም ኣብነት እቲ ኣብ ገጠር ዝነብር ህዝብና እንተወሲድና 

ከምቲ ሻዕብያ ዝበሎ ኩሉ ብሕጊ እንዳባ ይመሓደር ኔይሩ ዝብል ጥራሕ ኣይገልፆን፡፡ኣብ 

ገጠር ዝነብር ዝነበረ ህዝብና ገባርን/ዓዃይን/መስፍንን ዘጠቓለለን ተሃራፅን መሀረፅን 

ዝሓቖፈ እዩ ኔሩ ሕላገቱ ድማ ክሳብ ሐዚ ይረአ ኣሎ፡፡ እዚኣቶም ሓደ ረብሓን ንቲ ሕጊ 

እንዳባ ካብ ምሕንፃፁ ክሳብ ምትግባሩ ኣብ ዘሎ ከይዲ ሓደ ተሳትፎን ተጠቃምነትን 

ኣይነበሮምን ክህልዎም እውን ኣይኽእልን፡፡ ኣብቲ ምስ ወራር ጣልያን ተኣሳሲሩ ዝጠጠዐ 

ፅግዕተኛ ርእሰ-ማልነት እውን በዓል ሃፍትን ሸቃላይን ክልተ ነናይባዕሎም ፖለቲካውን 

ኢኮኖሚያውን ረብሓን ድሌትን ዘለዎም ክፍልታትን ዝምድናታትን ዝተሸከመ ስርዓት 

እዩ፡፡ ኣብቲ ንግድን ዘፈር ግልጋሎትን እውን ሰራሓይን መስርሓይን ኣለው እዮም፡፡ 
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ብካሊእ ገፅ ድማ ምሁርን ዘይተምሃረን ከተማን ገጠርን ተባሂሉ እቲ ንሮን መነባብሮን 

ብሄረ ትግራይ ይፈላለ እዩ፡፡ እዞም ክፍልታተ ሕብረተሰብ ኩሎም እዃ ደቂ ኣግኣዝያንን 

ሓበሻን እንተኾኑ ኣብ ዕዮ ብዘለዎም መቐሎ፤ ኣብ ማእቶት ምክፍፋል ብዘለዎም 

ብፅሒትን ናውቲ ማእቶት ኣብ ምውናን ብዘለዎም ግደ ይፈላለዩ እዮም፡፡ ካብዚ ዝብገስ 

ዝህልዎ ረብሓን ጥቅምን ክፈላለ ግድን እዩ፡፡ ንኩሎም ዘማእኽል ባህልን መንነትን ዋላ 

ይሃልዎም ንነገራት ዝሪእሉን ንፀገማቶም ንምፍታሕ ዝወስድዎም ስጉምትታትን 

ዝተፈላለዩ ክኸውን ባህርያዊ እዩ፡፡ ፀላእትና ክንፈልጥ ንህዝቢ ትግራይ ትግርኚ ብኸምዘይ 

ዝበለ ሳይነሳዊ መዐቀኒ ክንድህስሶ ኣለና፡፡ ከምቲ ሻዕብያ ዝጥቀመሉ ዝነበረን ዘሎን ቴማን 

ሜላን ኩሉኻ ክተት ወዲ ሃገር ዝብል ንነፃነት ምምፃእ ክሰርሕ ይኽእል እዩ፡፡ ኣብ ሃገራዊ 

ህልውና ሓደ ክኸውን ይኽእል ይኸውን፡፡ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምንጋስ ከም ዘይኸውን 

ብትንታነ ዝፍለጥ እካ እንተነበረ ብተግባር ኣብ ኤርትራ ግሁድ ኾይኑ ኣሎ፡፡ ዝተፈላለየ 

ረብሓን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃምነትን ከምዘሎ ተረዲእና ክነጠዓዕሞ ይግባእ፡፡ ሓደ ክፋል 

ሕ/ሰብ ብረሃፅን ዋጋን እቲ ካሊእ ክፋል ክነብር ክነፍቅድ የብልናን፡፡ከምዙይ ክኾነሉ 

ዝኸኣለ ምኽንያት እቲ ኣብ ሻዕብያ ዝነበረ ምሁር ተጋዳላይ ኣመራርሓን ካብቲ ሓረስታይ 

ተጋዳላይ ዝተፈለየ ረብሓ ስለዝነበሮን ስለዘለዎምን እዩ ስልጣን ምስሓዘ ንቲ ህዝብን 

ተጋዳይን ዝኸድዖ፡፡ ኣመራርሓ ሻዕብያ ንባዕልቶመ እናተጠቐሙ ንቲ ካሊእ ዓፅሚ ክሳብ 

ዝቐርዮ ዝምጥምጥዎ ዘለው እቲ ተጋደላይ ብሃገራዊ ስምዒት እናተመርሐ ደርባዊ 

ረብሕኡ ከለልን ክሕሉን ስለዘይተገበረ እዩ፡፡ እዙይ ንሻዕብያ ኣብ ኣስመራ ዝፀነሖ ሕማም 

ኣይኮነን ዝነበረን ዘይተነቅሐሉ ፀኒሑ ስልጣን ምስሓዘ ፈጢጡ ዝወፀ ባህሪ እዩ፡፡ ፀላእቲ 

ተጋሩ ንምምዛን ንቐደም እዙይ ከምመበገሲ ክንወስድ ይግባእ፡፡ ኣሰራርሓ ቤት መቐድስ 

ኣግኣዝያን ፍሉይ ምዃኑ ይኹን ናይ ኣብያተ-ክርስትያን ጉልላት ብቀንደል መልክዕ 

ምስርሑ ባህልናን ጥንታዊ መንነትና ክግልፅ ከምዝኽእል ይእመን እዩ፡፡ ኦሪታዊ ባህልና 

መንነትና ምኽንያታዊ ምኻኑ ዝገልፅን ዘርድእን እዩ፡፡ እዚ ኦሪታዊ ባህላዊ መግለፂ 

መፍለይና ካብ ምኻን ሓሊፉ መመዘንን መፍለይን ፀላኢን ፈታውን  ግን ኣይኸውንን፡፡  

ምስ ኣይተ ተስፋፅዮን ዝበሃል ሓውና ዘለኒ ቀንዲ ኣፈላላይ ኣብ ፀላእቲ ምንፃርን ኣብ 

ንህዝብታት ዘለዎ ዝተዛበዐ ኣመለኻኽታን እዩ፡፡ ንዘን ክልተ ፀገማት ክፈትሕን 

እንተዘይኽኢልና ብሄራዊ መንነት ትግራይ ክመለስ ዘይኮነስ ከጥፈእ እዩ ዝብል ስግኣት 

ኣለኒ፡፡ ተበታቲና ኣብ ክልተ ሃገር ክንኽፈል ንዝተገበርና ተጋሩ ከሕብረና ይትረፍ 
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ብሃይማኖት ምኽንያት ውሽጣዊ ርእሰ-ምትእምማና ዘላሕልሕ ይመሰለኒ፡፡ብናይ ተስፋፅዮን 

ኣተሓሳስባን መዐቀኒን ቀንዲ ፀላእቲ ህዝብታት ትግራይ ትግርኚ “ኣምሓራይን ኣስላማይን“ 

እዮም ዝብል እዩ ኣነፂሩ ዘሎ፡፡ ንዚኦም ሓደ ብሓደ ንርኣዮም፡፡ ቅድሚኡ ግን ናይ 

ኣምሓራይ ባህልን ናይ ትግራዋይ ባህልን ኣፈላላይ ኣለዎም ዶ ዝብል ንርአ፡፡ እወ 

ኣለዎም፡፡ ባህሊ ናይ ሳይነሳዊ ምዕበላ፤ ናይ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለን ማሕበራዊ መነባብሮና 

ነፀብራቕ እዩ፡፡ ኣብ ሞንጎ ሰረየ፤ሽረ፤ ወልቃትን ጎንደርን ዘሎ ሳይነሳውን ኢኮኖሚያውን 

ኣፍላላይ ናይ መጠን እንተዘይኮይኑ ናይ ዓይነት ኣይኮነን፡፡ ስለዚ ኣፈላላይ እንተሃልዩ 

ናይ ሰማይን ምድርን ኣይኮነን እምበር ኣፈላላይ ኣሎ እዩ፡፡ሓዲኡ ሕማቅ ሓዲኡ ፅቡቅ 

ኢልካ ምድምዳም ኣፀጋሚ እዩ፡፡ ንኣብነት ኣምሓራይ ናይ ምድርዳር ዓቅሙ ዝበለፀ እዩ 

ካብ ትግራዋይ፡፡ ትግራዋይ ወይ ሞት ወይ ሕውየት እዩ ዝብል፡፡ ብካሊአ ገፅ ኣምሓራይ 

ዝገብሮን ዘይገብሮን ብጉራ ዓዲ የፅምም እዩ፡፡ ትግራዋይ ካብ ምዝራብ ምትግባር 

የቕድም፡፡ እዚኣቶም ነናይባዕልቶም ድኹምን ብርትዑን ጎንታት ዘለዎም ባህልታት 

እዮም፡፡ ናትና ባህሊ ዝበለፀ ኣይበሃልን፡፡ 

ተስፋፅዮን ኣምሓራይ ፀላኢና እዩ ታሪኽና ሰሪቑ ዝነብር እዩ ዝብል መደምደምታ 

የቐምጥ፡፡ ገዛእቲ ደርብታት ኣምሓራ ዘይወሰኸላ ኮይኑ እምበር ሓቁ እዩ፡፡ ሃይማኖትን 

ፍትሕን ካብ ትግራይ እዩ ዘነቅል ዝብሉ ኣምሓሩ ሰሚዑ ኣይፈልጥን፡፡  ታሪኽና ሰሪቆም 

ይብል እሞ ኣምሓሩ እታ ንእሽተይ ትበሃል ሕማም ትራኮማ እናጥቀዖም ሓደ ሰብ 

ንዓስርታት ዕውራት እናመርሐ ከምዝወስዶምን እናተሰቐዩ ከምዝነበሩን የቕምጥ፡፡ እዙይ 

ነንባዕሉ ዝተዋቀዐ ሓሳብ እዩ፡፡ ኣብ ኤርትራወያን ተጋሩ ዘሎ ዝተዛበዐ ኣመለኻኽታ 

ንገዛእቲ ደርብታተ ኣምሓራን ብትራኮማ ዝሳቐ ሰሪሑ ዝነብር ሓረስታይ ኣምሓራይን ሓደ 

ጌርካ ምርኣይ እዩ፡፡ እዚ ጌጋ እዙይ ብሃበ ተረኸበ ዝመፀ ኣይኮነን፡፡ ውድባት ኤርትራ 

ንህዝቢ ኤርትራ ፈንጪሎም ንምግዛእ ጅብሃን እቲ ተስፋፅዮን ዝነበረሉ ሻዕብያን ህዝቢ 

ኤርትራ ውሸጣዊ ፀላእቱ ከይርእን ከምኡ ዝበሉ ውፀዓት ኣሕዋት ከምዘለውዎ ከይፈልጥን 

ንምግባር ዝተወጠነ ረቂቕ ስልቲ እዩ፡፡ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ነፃ ኤርትራ ማዕረ ዕድልን 

ማዕረ ኢኮኖሚያዊ ረብሓን ከምዘለዎ ኣምስልካ ንምስኣልን እዚ ዝተውረግረገ ምስሊ 

ተበሊፅካ ንባዕልኻ ገዛኢ ደርቢ ኾይንካ ስልጣን ንምቁንጣጥን ዝተገበረ ስውር ሴራን 

ሸርሕን ምንባሩ ብተግበር ተጋሂዱ እዩ፡፡ ኣርማጨሆ ዘሎ ሓላዊ ከፍትን ባርካ ዘሎ ሓላዊ 

ከፍትን ክልቲኦም ስሪሖም ዝበልዑ ተመሳሳሊ ድሌት ዘለዎም ክፍልታት ሕ/ሰብ እዮም፡፡ 
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ሓደ ብዋጋ እቲ ሓደ ዝርበሐሉ ተኽእሎ ይኹን ድሌት የብሎምን፡፡ ሃገረ ኢትዮጵያ 

ብሓደ ቋንቋ፤ ብሓደ ባህሊ ክትቕረፅ ኣለዋ ዝብል ፍልስፍና ስልጠኖም ንምስፍሕፋሕን 

ደርባዊ ረብሓኦም ንምሕላውን ሸዋውያን ገዛእትን ኮራኹሮም ተጋሩን ዝሓንፀፆም 

ፓለቲካዊ እስትራቴጂ ገዛእቲ ደርብታት ኣምሓራን ተንበኸኽቲ መሳፍንቲ ተጋሩን እዩ፡፡ 

ጭቁን ኣምሓራይ በዚ ኣንፈት ተረባሓይ እንተዝኸውን ከምቲ ተሰፋፅዮን ዝበሎ ትራኮማ 

ዝኣክል ንኡሽተይ ሕማም ንቲ ድኻ ኣምሓራይ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ጌሩ 

ኣይምተፃወተሉን፡፡ ብትራኮማ ንዝዓወረ ኣምሓራይ ዝፀልእ ፖለቲከኛ ብዓሶ ንዝማሰነ 

ሓማሴነታይ ከፍቅር ይኽእል አዩ ተባሂሉ ኣይግመትን፡፡ እቲ ኣምሓራይ ዝምርሕሉ 

ፍልስፍና ክብረ ነገስት ወይ ፍታ ነገስት እዩ ዝብል ብዙሕ ርሑቕ ዘይወስድ ኣበሃህላ 

እዪ፡፡ ንኸብድም ዝሓድሩ ኣቕሽትን ፈልስትን ዓድና ካብ ደብረ-ቢዜን ክሳብ ቁልቢ 

ገብሪኤል ኣብ ዘሎ ከባብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝስበኽሉ ዝነበረ መፅሓፍን ስብክትን 

ናይ ኣምሓራይ ተግባር ጌርካ ምቕራብ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ እዩ፡፡ እቶም መልኣከሰላም 

ዲሞጥሮስ ገ/ማርያም ዝተብሃሉ ኤርትራዊ ኣባል ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ዝኾኑን ኣባል 

ፓርላማ ኤርትራ ዝነበሩን ኣቦ ኸ ኣምሓራይ ስለዝኾኑ ድዮም ንልዕልነት ገዛእቲ ኣምሓራ 

ዝሰብኩ ዝነበሩ፡፡ ብካሊእ ወገን ኩሉ ኣምሓራይ ንካሊእ ህዝቢ ከምዝፀልእ ጌርካ ምቅራብ 

ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ፡፡ ዋልልኝ መኮነን ኣምሓራይ እናሃለወ እዩ መሰል ርእሰ-ውሳነ 

ህዝቢ ኤርትራ ክኽበር እናተቓለሰ ሂወቱ ዝገበረ፡፡ ህዝቢ ንነገስታት ኣሜን ኢሎም 

ክግዝኡ ዝግበር ዝነበረ ምንቕስቃስ ኣብ ኩሉ ዝነበረ እዩ፡፡ 

ካሊእ ኣብ ተስፋፅዮን ዘሎ ዝተጋገየ ኣቅራርባን ኣባሃህላን ታሪኽ ኣግኣዝያን ምስ 

ኣምሓራይ ከይተረኸብ ምግባር እዩ፡፡ ታሪኽ እንታይ ነበረ ኢሉ ንቲ ዝነበረ ውድዓዊ 

ሓቅን ክውንነትን እዩ ዝገልፅ እምበር ንቲ ክኸውን ዝደለ ክዛረብ ግድን ኣይኮነን፡፡ በቶም 

ተስፋፅዮን ዝኣምነሎምን ኣነ እውን ዝቕበሎም ሃፀይ ዮወሃንስ ራብዓይ ንበገስ እሞ ምስ 

ኣምሓራይ ዘለና ምትእስሳር ንርአ፡፡ እምቢታ ኣንፃር ወረርቲ ታሪኽ ዘመነ መዋእል ሃፀይ 

ዮውሃንስ ራብዓይ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮáያ ኣብ ዝብል ብመምህር ገ/ኪዳን ደስታ ዝተፅሓፈ 

መፅሓፍ እዞም ዝስዕቡ ታሪኻዊ ሓቀታት ብግልፂ ተቐሚጦም ኣለዉ፡፡ ሃፀይ ዮወሃንስ 

ንሃፀይ ምኒሊክ የግብርዎን ይእዝዝዎምን ከምዝነበሩ ኣምሓሩ ባዕልቶም እውን ዝተቐበልዎ 

ሓቂ እዩ፡፡ ኣይግብርን ኣብ ዝበለሉ እዋን ብሓይሊ ከግብርዎምን ክቐፅዕዎምን ብ1857 

ዓ/ም ናብ መቅደላ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ሃፀይ ምኒልክ ናብ መቅደላ ቀሪቡን መፂኡን 
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ንሃፀይ ዮውሃንስ ይቅርታ ብምሕታቱን ኢድ ብምሃቡን ምሕረት ከምዝተገበርሎም ፍሉጥ 

ታሪኽ ወለድና እዩ፡፡ ብ1874 ዓ/ም ሃፀይ ምኒሊክ ናብ ጎጃም ሰጊሩ ንሃፀይ ተኽለጀወርግስ 

ክወቕዖም ኣብ ዝሞከረሉ ኣቋርፅ ኢሎም ትእዛዝ ብምልኣኽ እቲ ውግእ ክውገድ ሃፀይ 

ዮሃንስ ከምዝፀዓሩ ይፍለጥ፡፡ እቲ ውግእ ብዝኾነ መንገዲ ተኻይዱ ሃፀይ ምኒሊክ ንሃፀይ 

ተክለጀወርግስ ተዋጊኦም ኣብ ዝተማረኸሉ ግዜ ናብ ወረአሉ ከይዶም ከምዘተዓረቁን ንቲ 

ፀገም ከምዘፍትሕዎም ብታሪክ ተመዝጊቡ ይርከብ፡፡ ይኹን እምበር ተስፋፅዮን ሓውና 

ንዙይ ኣይፈለጦን ወይ ክቕበሎ ዝደለየ ኣይመሰለንን፡፡ እዚ ኣብነት እዙይ ሃፀይ ምኒሊክ 

ይኹን ሃፀይ ተኽለጀወርግስ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሃፀይ ዮውሃንስን ኣብ ውሽጢ 

ምምሕዳራዊ ግዝኣት ኣግኣዝያን ይመሓደሩ ምንባሮ ዘረጋግፅ ታሪኻዊ ሓቂ እዩ፡፡ ንቲ 

ኣብ ትሕቲኦምን ኣብ ውሽጢ ግዝኣቶምን ኮይኑ ዝግብር ዝነበረ ሃፀይ ተኽለጀወርግስ 

እቶም ኩርዓት ተጋሩ ዝኾኑ ንጉስ ኣድሐኖሞ እዮም፡፡ ሃፀይ ዮውሃንስ ራብዓይ ብ1877 

ዓ/ም ንወሎ ቤሩ ሜዳ ከይዶም ንኢማም መሓመድ ዓሊ ገ/ማርያም ዝበሃል ስመ ክርስትና 

ወፂእሉ ራእሲ ምካኤል ዝበሃል ሽመት ሂቦም ብድልየቱ ናብ ክርስትና ቀይሮም ሙሉእ 

ንምሉእ ኣብ ትሕቲኦም ክግብሩ ጌሮምዎም እዮም፡፡ ኣብ መወዳእታ ኣብ መተማ 

ዮውሃንስ ኣንፃር ደርቡሽ ተዋጊኦም ሂወቶም ዝሓለፉ ንጉስና ሃፀይ ዮውሃንስ ናይ ጎንድር 

ህዝብን ኣብያተ ክርስትያናት ከይቃፀልን ከይጥቃዕን ቀዳምነት ሂቦም ኣብ ዘካየድዎ ኩናት 

ከምዝኾነ ምቅባል ኣድላዪ እዩ፡፡ እዙይ ኣነ ዝፈጠርክዎ ዘይኮነስ ባዕሎም ሃፀይ ዮውሃንስ 

ዝሰርሕዎ ታሪኽ እዩ፡፡ ሃፀይ ዮውሃንስ እቲ ህዝቢ ብቋንቁኡ እናተዛርበን ዝመረፆ 

ሃይማኖት እናተኸተለን ናብ መሬት ኣግኣዝያን ክግብርን ክመሓደርን ብምግባር ብዓይነቱ 

ፍልይ ዝበለ ፌደራላዊ ዝመስል ምምሕዳር ጀሚሮም ኔሮም ዘብሎምን ተጋሩ ናይ ካልኦት 

መንነት ንምጥፋእ ከም ዘይንደልዩ ዘርኢ ታሪኻዊ መርተዖና ብምባል መምህር ገ/ኺዳን 

ደስታ ብኣፅንኦት ይገልፁ፡፡ እዙይ ታሪኽና ታሪኽ ኣግኣዝያን እዩ፡፡ ፍሉይ ሃገር 

ዝመስረቱ ኤርትራውያን ተጋሩ እውን ዘይኽሕድዎ ታሪኽ እዩ፡፡ ገዛእቲ ደርብታት 

ኣምሓራ እምበር ጭቁን ኣምሓራይ ሓውና ፍታዊና እዩ፡፡ 

እቲ ኣስላማይ ፀላኢና እዩ ዝብል ተስፋፅዮን ዘምፀኦ ዘሎ ሓሳብ ብዓይነቱ ሓዱሽ እዃ 

እንተኾነ ሃይማኖት እስልምና ኣለወዎ ዝብሎም ሃይማኖታዊ ስነ-ሓሳብን እስልምና 

ክስፋሕፋሕ ሃገራት ኣዕራብ ዝገብርዎ ተበግሶታት ብምቕማጥን ከም መንደርደሪ 

ብምውሳድን እዩ፡፡ ስነ-ሓሳብ እስልምና ስለዘይፈልጦ ኣብዙይ ኣትየ ክዛረብ ኣይክእልን፡፡ 
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እንተ ሃይማኖትካ ምዕቃብን ብሕጋዊ መንገዲ እናመሃርካ ኣማናይ ምፍራይን ግን  ሓደ 

ሰብኣዊ መስል እዩ፡፡ እቶም ብግብፅን መራሕታን ዝተገበሩን ዝግበሩ ዘለዉን ወራራት 

ይኹን ብቱርኪ ቅድም ክብል ዝግበር ዝነበረ ክትዕብልል ምድላይ ከም ኣብነት ወሲድና 

እንተመርሚርናዮ ካብ ሃይማታዊ ምኽንያቱ ኢኮኖሚያዊ ምኽንያቱ እዩ እቲ ዝዓዘዘ ኮይኑ 

ንረኽቦ፡፡ ንኣብነት ግብፂ ኣንፃር ሓበሻ ዝገበረቶ ወራርን ፈተነን እንተወሲድና ካብ 

ሃማኖታዊ ምኽንያቱ ኢኮኖሚያዊ ድፊኢቱ ይዓቢ፡፡ ብሃይማኖት መዳይ እንተረኢና 

እውን ካብ ብእስልምና ብክርስትና መዳይ ዝገበረቶ ተፅዕኖ ይዓብን ይበዝሕን፡፡ 

ብእስልምና መዳይ ዝገበረቶ ተፅዕኖ ኣብዙይ እቶ ዝበሃል ኣይኮነን፡፡ እካደኣስ እኒ ሃፀይ 

ገ/መስቀል ንክርስትያን ኣመንቲ እንተበዲልኩም ኣባይ ክግድቦ እየ እናበሉ የፈራርሑ 

ምንባሮም ይዝንቶ እዩ፡፡ ግብፂ ብክርስትና ሃይማኖት ጌራ ዝፈፀመቶ ተፅዕኖ ሓቢርና 

ንርአ፡፡ኣብ ዓመትን ዓውደ ኣዋርሕን ካብ ዘለዉ ዕለታት ካብቶም ንሰረሐሎም ዕለታት 

እነኽብሮም በዓላትን ዕለታትን ክበዝሑ ጌራ እያ፡፡ ብክርስትና ሃይማኖት በዓላት ጥሕስካ 

ስራሕኻ ምብላዕ “ቅኖና“ ምዃኑ እናተፈለጠ ልክዕ ዘይጠሓስ “ድጉማ“ ከምዝተጥሓሰ ጌሮም 

ብምቕራብ ሸነኹ ባህሊ ስራሕና ክድረት ኣብ ምግባር ኣሉታዊ ግደ ተፃዊታ፡፡ ኣብ ዓድና 

ዝርከቡ ባሕርታትን ቃላያትን ሰፊር ኣጋንንቲ ከምዝኾነ ካብ ግብፂ ብዝመፁ ጳጳሳት 

ስለዝተሰበኸ ክፍርሑን ክፅልኡን ብመንፅር ምግባር ዓብዪ ግደ ተፃዊታ፡፡ ሕሉፉ ሓለፉ 

ጳጳስ ባዕልና ከይንመርፅ ብእግዚሄር ከም ዝተኸልክልና ኣምሲሎም ዝገብርዎ ፃፅሪ እውን 

ሰሚሩ ንሳቶም ብዝሓረዩልና ጳጳስ ክንምራሕ ተገይሩ እዩ፡፡  ስለዚ ክፅላእ እነተኾይኑ ኩሉ 

ክኣትውሉን ክጥቀምሉን ዝፈተኑ ሃይማኖት እምበር ንሓደ ነፂልካ ኣይኮነን፡፡ ግብፃውያን 

ብኣካል ንምድሪ ሓበሻ ንምወራር ዝፈተንዎ ይኹን ሕቡራት መንግስታት ዕድል ኤርትራ 

ንምውሳን ኣብ 50 ታት እንትዝቲ ኤርትራ ንዓና እያ ትግባእ ኢሎም ዝተሟጎትሉ 

ምኽንያት እንተሪእናዮ ምንጩን ፍልፍልን ሩባ ኣባይ ንምቁፅፅርን ኢኮኖሚያዊ 

ረብሓታቶም ንምሕላውን እዩ፡፡ ስለዚ እቲ ንልዕሊ 16 ግዜ ኣብ እዋን ሃፀይ ዮውሃንስን 

ቅድሚኡን ብግብፂ ዝተገበረ ወግእ ሃይማኖታዊ ዘይኮነስ ፓለቲካውን ኢኮኖሚያዊ 

ምኽንያት ዝወለዶ ምኻኑ ክንርዳእ ይግበአና፡፡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ዘለው መራሕቲ 

ሃገር ንልዕሊ ዒስራ ግዜ ፕሬዘደንት ኢሳያስ ንግብፂ ኣብ ውሽጢ ዓሰርተ ዓመት 

ዝተመላለሱ ምሽጥር ክሕጅጁ ወይ ሸኽን ኢማምን ክኾኑ ኣይኮነን፡፡ ኣንፃር ኢትዮáያ 

ፖለቲካዊ ገዛ ዕዮ ንምውሳድ እዩ፡፡ ቱሩካውያን እውን ወደባት ትግራይ ሒዞም ንኸበሳ 

ትግራይ ዘይደየቡ ነዊሕ ዓመታት ዝተቀመጥሉ ምኽንያት ኣውራ ምኽንያቶም 
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ኢኮኖሚያዊ ምንባሩ ዘርኢ እዩ፡፡ስለዝኾነ ባዕልትና እግሪ ክተክል ዝገበርናዮ ሃይማኖት 

እስልምና ቀዋሚ ፀላኢ ኣይኸውን፡፡ እስልምና ምስ ክርስትያን ኣብ ሓበሻን ሓቢሩ ናይ 

ምንባር ዘኩርዕ ባህሊ ልምድን ዘለዎ፤ ርእሱ ዝኸኣለ ስርዓት ዘማዕበለ ሃይማኖት እዩ፡፡ 

ናይ ሓበሻ ፀላኢ ክኸውን ኣይኽእልን፡፡ ሓዱሽ ፀላኢ ፈጠርካ ህዝብታት ትግራይ ትግረኚ 

ንምህውታት ዝግበር ሓዱሽ ወፍሪ ከይኸውን ልቢ ክበሃል ዝግባእ እዩ፡፡ እዙይ እንትብል 

እንተለኹ ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ ኣስላም ኣሕዋትና ዝረአ ዘሎ ንቲ ዝነበረ ልምዲ ዝበትኽ 

ኣካይዳ ከምቲ ናይ ተስፋፅዮን ዝበለ ዝንባለ ክፍጠር ይደፍእ ከምዘሎን ክስመረሉ 

ይግባእ፡፡ ንኣብነት ብባህሊ ኣግኣዝያን መሓመድ ይኹን እየሱስ ናይ ፈጣሪ መልእኽተኛ 

ኣይኮኑን ኢልካ ምዝራብ ኣብ ሓበሻ ኣየቃትልን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣየባእስን፡፡ ሃይማኖት 

ተቐቢልካ ይኹን ነፂግካ ምርማር ዝፈቅድ ባህሊ እዩ ዘለና፡፡እዙይ እንተባላሽናዮ ድማ 

ንኹልና ዋጋ ከምዘኽፍለና ክሰሓት የብሉን፡፡  

ፀላእቲ ህዝብታት ትግራይ ትግርኚ ደኣ በዓል መን እዮም ዝብል ምርኣይ ጥቓሚ 

ይመስለኒ፡፡ ቀንዲ ፀላእትና፣-  

1. ብትምኽሕቲ ዝስኽሩ ገዛእቲ ድርብታት ኣምሓራን ኾራኹሮም ሸዋውያን ተጋሩን 

ደመኛታት ፀላእትና እዮም 

2. ድኽነትን ደርባዊ ዕብለለን ዝፈጠሮ በሰላን ቁስልን እናሓኸኹ ንህዝቢ ትግራይ 

ትግርኚ ገንፂሎም ገዛእቲ ደርብታት ክኾኑ ዝደለዩ ፀበብቲ ተጋሩ ሓደሽቲ ገዛእቲ 

ኮይኖም ደም ዘንቡዑናን ምስ ህዝብታት ኢትዮጵያ ዘፃልኡና ፀላእትና እዮም፡፡  

3. ሓድነትናን ስምረትናን ክልሕልሕ እናገበሩ ናይ ባዕሎም ጂኦፓለቲካዊ ረብሓ 

ክሕልው ዝፅዕሩ ናይ ደገ ኢድ ምትእትታው ፀላኢትና እዩም ፡፡   

4. ርእሰ ኩሉ ድኽነትን ድሕር ኢኮኖሚያዊ ምዕባለን ቀንዲ ፀላእቲ ተጋሩ እዮም፡፡ 

ድኽነትን ድሕረትን ሒዝና ኣብዚ መዋእል እዙይ ክነብር ኣይነኽእልን፡፡ንዚ መሰረትን 

ምትእስሳርን ተጠቒሞም ኢኮኖሚያዊ ክራይ ክእክቡ ዝደልዮ ሓይልታት ውሽጥን እቲ 

ንሳቶም ዝጥቀምሉ ድሑር ባህሊታትን ልምድታትን ክውገዱ ዘለዎም ፀላእቲ እዮም፡፡ 

እዞም ልዕል ኢሎም ዝተገለፀ ፀላእቲ ህዝብታት ትግራይ ትግርኚ ከከም ኣመፃፅኦኦምን 

ዝኽተልዎ ስልቲ መሰረት ክንቀለስምን ክንምክቶምን ይግበእ፡፡ እቶም ገዛእቲ ድርብታት 
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ኣመሓራ ዝወክሉ ፀላእቲ ይኹኑ ንህዝቢ ትግራይ ትግርኚ ገናፂሎም ክገዝኡ ዝድልዩ 

ሓይልታተ ሕዚ ግዚያዊ ግንባር ፈጢሮም ብሻዕቢያ እናተመርሑ ይርከቡ፡፡ ቀንዲ 

ዕላመኦም ሓደ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓሰረ መክራ ክቕፀል ምግባር እዩ፡፡ ካልኣይ ድማ ኣብ 

ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዘሎ ማዕርነታዊ ሓድነት ተፈራሪሱ ንድሕሪት ንምምላስ ይፀዕሩ 

ኣለው፡፡ እዙይ ንምግባር ንቲ ሓዱሽ ስርዓት ዝመስረተ ህዘቢ ትግራይ ቀርቂርካ ንምሓዝ 

ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ይረባረቡ ኣለው፡፡ እቲ ዱልዱል ደጀን ህዝቢ ትግራይ ትግርኚ 

እተፈሪሱ ሓደግኡ ዓብዪ እዩ፡፡ ኩሉና ብሄራዊ መንነት ትግራይ እናተኾለዐ ክነብር ንደሊ 

ተጋሩ ኣፈላላይትና ኣብ ሰለማዊ መድረኽ ኣቕራበና ዝተዘበዐ ርክብና ኣማሓይሽና ነዞም 

ቀንዲ ዕንቅፋት ዝኸውን ብሻዕብያ ዝምራሕ ዘሎ ናይ ጥፍኣት ግንባር ቀዳምነት ሂብና 

ክንቃልሶ ይግባእ፡፡ 

እዞም ከምናይ ተስፋፅዮን ዝበሉ ኣሕዋት ፀላእትና ኣምሓራን ኣስላምን እዮም ዝብሉ 

ይኹን ከምኒ ቀለታ ኪዳነ ዝበሉ ሻዕብያ ኣሪምና ዓድና ክንዕሪ ኢና ዝበሉ ንቲ ዝፈጠር 

ሓድነት ብሓደ ይኹን በቲ ካሊእ ዘዛብዑ ክኾኑ ኣይግባእን፡፡ ኣብ መጀመርያ ዝኾነ 

ሓይሊ ዝተፃፈፈ ፕሮግራም፤ እስትራቴጅን ስልትን ሒዙ ኣይፍጠርን፡፡ ብቐፃሊ ናይ 

ሓሳብ ቃልሲ እዩ ዝፀሪ፡፡ እዞም ኣረኣእያታትን ሓይልታትን ኩሉና ኣንፃር ቀንዲ ፀላእትና 

ተሪር ወቕዒት ከይነዕርፍን ዘየለ ፀላኢ እናምፅኡ ይኹን ንቶም ፀላእትና ክነዕርዮም ኢና 

እናበሉ ውቅዒትና ክማናታእን ሃተው ክንብልን ዝገብር ኣከይዳ ዋላ እንተሃለዎም ኣብ 

ውሸጥና ናይ ሓሳብ ቃልሲ እናካይድና ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና፡፡ ኣብ ምንጎና ዘሎ 

ፍልልይ ብክርክርን ብልዝብን ክፀበብ ክንፍትን ኣለና፡፡ እንተዘይኮይኑ ኣፈላላይ ሒዝካ 

ንሓበራዊ ፀላኢ ምቅላስ ፖለቲካዊ ውሕልና ምኻኑ ዝተረደአ ኣካይዳ ክህልወና ክፅውዕ 

ይደሊ፡፡ ባዕልትና ዘይኣለናዮም ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ፅባሕ ብናይ ህዝብታት ምርጫ 

ዝወሰን ምዃኑ ኣሚና ሓቢርና ክንቃስ ኣለና፡፡ እቲ ኣይተ ተስፋፅዮን ዝኽተሎ ዘሎ 

ዝተፈለየ ሓሰብ ኣተስሙዑኒ፤ ይናደድ ኣለኹ እናበልካ ፀርፊ ዝተሓወሶ ፓለቲካ 

ምድርጓሕ ግዜ ዝሓለፎን ካብ ናይ ህግደፍ ዘይፍለ ኣካይዳ ስለዝኾነ ምእራሙ ዝበለፀ 

እዩ፡፡ ቋንቋ ትግርኛ እናተዋገአ ዝነበረን ዝዓበየን ቋንቋ ስለዝኾነ ሳይነሳዊ ትንታነ 

ንምምፃእ እዮም ቃላት ዝሓፀርዎ እንበር ንምፅራፍን ቅፅል-ስም ንምወፃእን እቲ ዝበለፀ 

ቋንቋ እዩ ዝመስለኒ ብውልቀይ፡፡ ርእሰ ኩሉ ናይ ሓሳበ ኣፈላላይ ክንለምድ ኣለና፡፡ 

ተስፋፅዮን ክንዲ መለስ ዜናዊ ንዝኣክል ዝለዓለ ሰብእናን ሳይናሳዊ ፍልጠትን ዝነበሮ 
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መራሒ ዝነበሮ ሕፅረት ይገምገም እናበልካ ናብ ባዕልኻ እንትቀርብ ምኹራይ ከምቲ 

ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ዝብልዎ ዝነበሩ ኣብ ኩናት ዘይወዓለ በሊሕ ከምዝብሃል 

ከይኸውን ንባዕልኻ ንቓልሲ ቅሩብ ምግባር እቲ ዝበለፀ ኣንፈት ይመስለኒ፡፡ ርእሰ ኩሉ 

እቲ ነቕርቦ ሓሳብ ንህዝቢ ይጠቅም እዩ ኢልናን ሓሲብናን ክኸውን ኣለዎ፡፡ ንህዝቢ 

ኢልና ነቕርቦምን ነምፀኦምን ኣማራፅታትን ሓሳባትን ክንቀፉን ክሰሓሉን ክነፍቅድ 

ኣለና፡፡ እቶም ሓሳባት ብዝተፈላለዩ ረብሓን ሪኢቶን ዘለዎም ሰባት ክነቕፍዎም 

ከምዝኽእሉ ክንርዳእን ክንኣምንን ኣለና፡፡ እንተዘይኮይኑ “እንተይፀመደ ኣንጎደ“ 

ከይኸውን ክንጥንቀቕ ኣለና፡፡ ዝተፈለየ ሓሳብ ንዘምፀአ ንሳኻ መንዃዕ፣ንስኻ ዓጋመ፣ንስኻ 

ወዲ ኣባት ኣይኮንካን ምባል ለሚደናዮ ኢና፡፡ እዙይ ፈሪሑ ሓሳብ ዘቋርፅ ሰብ የለን፡፡ 

ከምቲ ናይ ተድላ ባይሩን ወልድኣብ ወ/ማርያምን ዝገበርዎ ንስኻ ናይ ኣክሱም ስደተኛ 

ንስኻ ካብ ናይጀርያ ዝመፃእኻ ጀዓሊ እንተበልና ትርጉም የብሉን፡፡ናይዚ ኣካይዳ እዙይ 

ውፅኢትን ትርፍን ዘይምትእምማን ምዕሩይ ዝኾነ ናይ ሓሳብ ቃልሲ ከይህሉ ምኹላፍ 

ጥራሕ እዩ ዝኸውን፡፡ 

ንቲ ግዚያዊ ብሻዕብያ ዝምራሕ ግንባር ምስ ኣፍረስና ኣገራዊ ክብርታትና ዝሕሉ፤ 

ብዙሕነት ዘተኣናግድ ስርዓት እናሃነፅና ንድክነት ዘርኢ መንዘሩ ክነጥፍእ ኣለና፡፡ ናብዚ 

መድረኽ ምስ ኣተና ቀንዲ ፀላኢና እቲ ብድክነትን ረክብታቱን ዝጥቀም ፅግዕተኛ ምኻኑ 

ካብ ሐዚኡ ክንሓስበሉ ይግባእ፡፡ እቲ መፃኢ ዕድልና ብሩህ ክኸውን ዝገብር ሕጋዊ 

ማዕቐፍን ስነ-ሓሳባዊ መንገዲ እንታይ ክኸውን ከምዘለዎ ካብሐዚ ክንሓስበሉ ኣለና፡፡ 

መፃኢ ስርዓትና ብሕጊ እንዳባ ጥራሕ ክምራሕ ኣይኽእልን፡፡ ሕጊ እንዳባ ብዘበን እኒእኒ 

ዝወፀ እዩ ካብኡ ዝውሰድ ወሲድና ዘመናዊ ሕግን ሳይነሳዊ ፍልስፍና ክህልውና ኣለዎ፡፡  

5. ዘላቒ ረብሓታተን ፋይዳታትን ትግራይ ትግርኚ 

ተጋሩ በቲ ሕዚ ዘሎ ዲሞክራሲያዊ ሕገ-መንግስቲ እናተመርሑ ምስ ኢትየጵያ ምንባር 

እቲ ዝበለፀ ተጠቃማይ ህዝቢ ክኸውን እዩ ዝገብሮ፡፡ ሓደ እቲ ኣብ ትግራይን ኤርትራን 

ዘሎ ትግራዋይ ዝሕሸ ሰብ ብሰብነቱ ናይ ምኽባር ባህሊ ስለዘለዎ፤ ንኩሎም ሃይማኖታት 

ስለዝፈልጦም ሓቢርካን ተኸኣኢልካን ስለዝለመዶ፤ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ናይ ኢትዮጵያ 

ከይዱ ተወሃሂዱ ስሪሑ ክህፍትም ከምዝኽእል ብተግባር ተረጋጊፁ እዩ፡፡ እቲ ሓደ ኣብነት 

ኤርትራ ብኮንፈደርሽን ምስ ኢትዮጵያ ክተሓብር ምሰተገበረ ኣብ መላእ ኢትዮáያ ኣብ 
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ዝተፈላለየ ሰራሕ ተዋፎም ኣብ ዝሓፀረ እዋንን ግዜን ኤርትራውያን ተጋሩ ክህፍትሙ 

ክኢሎም እዮም፡፡ ኣብቲ ናይ ሃይለስላሴ መንግስቲ መሓውር ኣትዮም ኣብ ዝለዓለ 

ቦታታት ተመዲቦም ዝለዓሉ ተኸፍልቲ ናይቲ መንግስታዊ ቢሮክራሲ ክኾኑ በቂዖም 

እዮም፡፡ ኤርትራዊ ትግራዋይ ካብ ንደቡብ ሱዳንን ኬንያን ምኻድ ኣብታ ብፈደሬሽን 

ዝምስርታ ሃገረ ኢትዮáያ ከምድላዩ ምንባር ኣፀቢቁ ይበልፆ፡፡ እቲ ሃገራዊ ሕግን 

ኣጠቓላሊ ኣሰራርሓን ስለዝተቐየረ ካብ ደጊም ኣምሓራይ መፃኡ ክዕበልለና እዩ ዝብል 

ስግኣት እቲ መንገዲ ብሕጊ፤ ትካላዊ ኣሰራርሓን መስርሓትን ተዓፁዩ እዩ፡፡ እቲ ካልኣይ 

ኣብነት ድሕሪ ኩናት ኢትዮ-ኤርትራ ኣብ ዝነበሩ ቅልጠፍ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ 

ዝተርኣየሎም ዓሰረተ ሓሙሽተ ዓመታት ካብ ኣመሓራይ ንዓቐብ ንቲ ዕድል ዝተጠቐመሉ 

ትግራዋይ እዩ፡፡ ኣብ መሬት ኦሮሞ ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድላት ፍሒሩን ፅሒሩን ዝያዳ 

ዝተጠቐመሉን ዝሃፍተመሉን ትግራዋይ እዩ፡፡ እዙይ ዝኾነሉ ከምቲ ትምክሕተኛታትን 

ሻዕብያን ዝብልዎ ንትግራዋይ ፍሉይ ሓለፋ ስለዝተገበረሉ ኣይኮነን፡፡ እቲ ዝውንኖ 

ምዕቡል ባህልን መንነትን ተጠቂሙ ምስ ኩሎም ብሄረ-ሰባት ተዋሂሂዱ ክነብርን ክሰርሕን 

ምኽኣሉ ዝፈጠረሉ ዕድል እዩ፡፡ ስለዝኾነ ካብቲ ሕብረት ዝያዳ ተጠቃሚ እቲ ብቀቢላዊ 

ባህልን ዝመሓደር ህዝቢ ኣይኮነን፡፡ብሃይማኖታዊ ቆነና ዝተቆረነን ዝተሓነቐን ህዝቢ 

ከምዘይኸውን ርዱእ እዩ፡፡ ብተግባር ንቲ ሕበረት ዝጥቀምሉ ቅድሚ ኢትዮáያ ዲሞክራሲ 

ዝጀመረን ዝሐሸ ናይ ስራሕ ባህሊ ዘለዎ ኤርትራዊ ትግራዋይ ከምዝኸውን ብተግባር 

ተረጋጊፁ እዩ፡፡ 

ካሊእ እቲ ተፈጥራዊ መሬት ትግራይን ኤርትራን ንውደባት ዝቐረበን ንኢንዳስትሪዊ 

ምንዕባለ ኣፀቢቁ ዝተመቸወ ሃፍቲ ተፈጥሮን ሓይሊ ሰብን ዘለዎ ከባቢ እዩ፡፡ ርእሲ ኩሉ 

ኣብ ቀርኒ ኣፍረካ ዝሐሸ ናይ ስራሕ ባህልን ድስፕሊን ዘለዎ፤ ተወዲብካ ናይ ምስራሕን 

ሳይነሳዊ ትንተናን ፍልስፍናን ተቀቢሉ ዝትግብር ህዝቢ ኣለና፡፡እተን ንተኽለንን ክፍጥራ 

ዝኽእላ ኢንዳስትሪያላዊ ትካላት ቅድሚ ናብ ዓለማዊ ዕድጋ ምእታወን ኣብ ውሽጢ ዓዲ 

ሰፊሕ ዕዳጋ ሃልይወን ተለማሚደን ክኣትዋን ይግባእ፡፡ ምስ ካልኦት ብሄረ-ሰባት ሓቢርና 

ፌደራል ስርዓት እንተፈጠርና ንእንዳስትሪያዊ ምዕባለና ምቸው ባይታ እዩ ዝፍጥር፡፡ እቲ 

ሐዚ ኣብ ምፅዋዕ ዘሎ ስጋ ዓሳ  ዘቀናብር ፋብሪካ ይትረፍ ናብ መላእ ኢትየጵያ ኣትዩ 

ንቶም ሕዚ ዓፋር፤ትግራይን ኣምሓራይን ዝበሃሉ ክልላት ከቅርብ እንተኽኢሉ ክህልዎ 

ዝኽእል ሰፊሕ ዕዳጋ ፍሉጥ እዩ፡፡ እቲ ዘሎ ፋብሪካ ኣብ ደጉዓ ኤርትራ ፆም እንተኸውን 
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እንተሎ ዕዳጋ ስኢኑ ጠጠው እዩ ዝብል ዘሎ፡፡ ኣብ እዋን ናይ ክርስትያን ፆም ንኣብ 

ወሎን ዓፈርን ዘሎ ኣስላማይ እንተቕሪቡ ክንደይ ዝኣክል ስፊሕ ዕዳጋ ከምህልዎ ክግመት 

ይግባእ፡፡ 

ካሊእ ንኢትዮጵያ ክሕዝ ዝደሊ ፀላኢ ኤርትራ ፈተወት ፀልአት ንኤርትራ ዘይረገፀ 

ኢትዮጵያ ክሕዝ ኣይኽእልን፡፡ ወዲ ሃፍተም ክምርዖ ወዲ ድኻ ተረጊፁ ሞተ ከምዝበሃል 

እዙይ ታሪኽ ደጋጊሙ ዘምሃርና እዩ፡፡ ወራሪ መንግስቲ ጣልያን ዝገበሮ እንተነበረ እዙይ 

እዩ ኔሩ፡፡ኤርትራ ከም ሃገር ካብ ትስረት ንድሓር ግብፂ ንኢትዮጵያ ንምድኻም መንግስቲ 

ሻዕብያ ከም መሳርሒ ዝጥቀመሉ ዘሎ ምኽንያት እዙይ እዩ፡፡ ንዙይ ብኣግባቡ ትጥቀመሉ 

ከምዘላ ብዝተሰነዱ መረዳእታታት ተረጋጊፁ እዩ፡፡ ሻዕብያ ንወያነ ናይ ኣሜርካ ካዳሚ 

እናበለ እንተረቑሖ እውን ንሱ ግን ናይ ግብፂ ጊላ ናይ ገዳፊ ሓፃቢ ፃሕሊ ካብ ምዃን 

ዓዲ ኣይወዓለን፡፡ ናይ ኢሳያስ ባህሪ ከምዘሎ ኾይኑ እቶም ንኢትዮጵያ ዝደልዩ ናይ ደገ 

ሓይልታት መእተዊ በሮም ኤርትራ ምኻኑ ካብዙይ ምርዳእ ይከኣል እዩ፡፡ ብቲ ካሊእ 

ወገን ድማ ኢትዮጵያ ኩሉም ፀላእታ ብተደጋጋሚ ብኤርትራ ኣቢሎም ከምዝኣትውን 

ከምዝመፁን ትፍልጥ እያ፡፡ ንቲ ዝመፅእ ፀላኢ መሬት ሓበሻ ገና እንተይረገፀ ካብ ባሕሪ 

ጀሚራ ክትወቅዕ መሰለይ እዩ ምባላ ኣይተርፍን፡፡ እዙይ ንምግባር ኤርትራ ፍቃደኛ 

ትኹን ኣይትኹን ጥሒሳ ከምትኣቱ ዝተፈለጠ ነገር እዩ፡፡ ካብያ ክሳደይ ክሳድ ወዲ እነይ 

ከምዝበሃል ልክዕ ንወራር ናዚ ጀርመን ንምምኻት ሩስያውያን ንኣውስትሪያን ሆላንድን 

እንተይፈቀደት ጠሕሳ ንገዛኢ ቦታታት ኦራል ንምሓዝ ዝኣተወቶ ዓይነት ማለት እዩ፡፡ 

እዙይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተነፃፂለን ንምንባር ዘፅግመለን ዝተኣሳሰረ ፀጥታዊ ድሕንነት 

ዘለወን ምኻኑ ዘርኢ ሓደ ነጥቢ እዩ፡፡ ከምዙይ ዝበለ ኩነታት እንትህሉ ምግጫወን 

ኣይተርፍን፡፡ስለዝኾነ ሓበራዊ ፀላኢ ንምምካትን ሃለዋተን ንምርግጋፅን ሕብረት ወሳኒ እዩ 

ንክልቲአን ሃገራት፡፡  

ኣብ ሕብረትና ዘሎ ካሊእ ረብሓ ሰላም ዝፈጥሮ መክሰብ እዩ፡፡ እዞም ክልተ ሃገራት 

ነንባዕልተን እናተጠማመታ ንወታደራዊ ዓቕመን ዝለዓለ ውፃኢ ክውፅኣ ይግደዳ ኣለዋ፡፡ 

ክልቲኦም ህዝብታት ብስግኣት ክነብሩ ተገዲዶም ኣለው፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ንበይኑ ኣብ 

ጥቓ ባሕሪ ተሓፂሩ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ክራኸብ ኣይከኣልን፡፡ ህዝቢ 

ትግራይ ንቲ ዝተሰወአሉ ባሕሪ ክጥቀም ዕድል ኣይረኸበን፡፡ ሕብረት እንተፈጢርና 

ወታደራ ወፃኢና ይቕንስ፣ ህዝቢ ትግራይ ትግርኚ ወታደራዊ መዓስከር ዝበዝሖ ስፍራ 
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ኣይኸውን፡፡ ሓደ ዘይደፈር ዓብዪ ዓቕሚ ዘለዎ ክልል ንፈጥር፡፡ ርእሲ ኩሉ ብገንዘብ 

ዘይትመን ሰላምን ቅሳነትን ይርከብ፡፡ ሰላም ብተፈጥርኡ ዓብዪ ትርፊ እንተሃልዎ እውን 

ንተጋሩ ግን ዘይተኣድን መኽሰብ ስለዘምፅእ ሓቢርና ገደቦና ሰላም ክዓስሎ ንግበር፡፡  

ብምጥቕላል መበቆልና ሓደ ስለዝኾነ፣ ዝተኣሳሰረ መንነትና ድሌትን ስለዘለና ንዝተፈጠሩ 

በሰላታት ኣድሕና ንሓበራዊ ረብሓ ንስራሕ፡፡ ፀላእትናን ፈተውትናን ብኣግባቡ ኣለሊና 

ንዘላቂ ረብሓታትና ንምውሓስ ንሕበር፡፡ ኣቦ ቐሺ ብዝበልዕዎ መዓንጣ ሓሞትስ እነይ 

ኢታይ ፈርሲ የጉስዓ ከምዝበሃል እንትቕድም ንረብሓ ጣልያን እንትድሕር ንረብሓ 

ሻዕብያ ዝተፈጠረት ዓዲ ክሕሉ፣ ዘይኸውን መንነት ክንፈጥር ዝነበረና ኣይነጥፍእ፡፡  

  


