
ካብ ኤርትራ ክረኽቡዎ ዘይካአሉ ኤርትራዊነት  

ካብ ዝነደየት ትግራይ ተተሚኑ ክዋሃቦም ዝጽበዩ ዘለው ኤርትራዊያን የድሕነና!  

ጌታቸው ረዳ (Editor Ethiopian Semay)  
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ለንቅነ ዝካየድ ዘሎ ኲናት ኣብ መንጎ ፋሺስታዊያን ወያነ ትግራይን ፋሺታዊያን “ጉጅለ 

ኦሮሙማ” ን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኤርትራዊያን ፈጺሙ ዝተረድኡዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣካል 

ናይዞም ፋሺሰታዊያን ጉጅለታት ኮይኖም ጎሮሮኦም ክሳብ ዝልሕትት ከይሓነኹ እቲ ውግእ 

ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘቕነዐ፤ መንነት ታገሩ ከጥፍእ ዝመጸ ውግእ እዩ ኢሎም ይዛረቡ 

ሰሚዔዮም ገሪሙኒ።  

 

ወረ ገሊኦምስ “ወራር ትግራይ ወራር ኤርትራዊ መንነትና ዘቕነዐ እዩ” ኢሎም ከይሓነኹ 

ዝኣወጁ ኣለዉ። መንኮን እዩ “ወራር ትግራይ ወራር ኤርትራዊያን መንነትና እዩ” ባሃሊ? 

ኢልኩም ከይትግረሙ! ክነግረኩም ዶ? ብናይ ወያነ ትግራይ ቅልጽም “ትግራይ ትግርኚ” 

ንክትውለድ ዝጻናተው ዘሎ ኣሰናዳኢ ‘ጀይ ስትድዮ’  “ዮሴፍ ገብረህይወት” እዩ።  

 

በእንግሊዛውያን ተጠጂኡ ብአከለጉዘታይ ራእሲ ተሰማ አስመሮም ዝተለውሰ ትስኢት 

“ንትግርኛ ተዛረብቲ ደቂ መረብ ምላሽ ናብ ትግራይ ብምሕዋስ ‘ትግርኛ ንዘይዛረቡ 

ማሕበረሰብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ክሕወሱ” ዝሓንከሩዎ ‘ሕንክሮ’ ምንባሩ መብዛሕትኹም 

ትፈልጡዎ ኢኹም። 

 

ሎሚ በትግራይ ትግርኚ መዀምብያ ዝላሃዩ ኳደረ ትግራይ ትግርኚ ነታ ሕዚ ዘላ ኤርትራ 

“ዘካተተት ዘይኮነትስ” ንትግርኛ ተዛረብቲ ኤርትራዊያን ጥራሕ ምስ ተጋሩ ሓዊሱ ክምስረት 

ዝምህለል ዘሎ ጉጅለ እቲ ሕዚ ተባሪዑ ዘሎ ውግእ “ንኤርትራዊ መንነትና” ዝዓለመ 

መጥቃዕቲ እዩ ኢሎም ዝምድሩሉ መበገሲኦም ካብ’ቲ ትግራይ ትግርኚ ፖለቲካኦም 

ብምብጋስ እዩ። 

እዞም መጥቃዕቲ ኢሎም ዝሰምይዎ ዘለው ኣካላት፤ ብውሽጦም ግና  ጸሓዮም ዝበረቐትሎም 

ኰይኖም ዕልል ይብሉ’ለው። ስለምታይ እታ ትግራይ ትግርኚ ዶኾን ትቦቁል ዝብል ተስፋ 

ስለዝሰነቑ እዩ። 

ናብኦም ክሳብ ዝመልሰኩም ናብቶም “ንኤርትራ ባል ዝሳአነት ማኣምን” ዝገበሩዋ  

“ፖለቲከኛታት” ክወስደኩም። እዚኦም ቁንቁነ ዝተጻወተሎም ዓለም ዝመነኑ ፈለስቲ ዝመስሉ 

ኣብ ወጻእ ሃገር ሮፋዕ ኢሎም ቆቢዕ ደፊኦም ዝቑዝሙ ካብ ኤርትራ ክረኽቡዎ ዘይካኣሉ 

ኤርትራዊነት ካብ ዝነደየት ትግራይ ተተሚኑ ክዋሃቦም ዝጽበዩ ዘለው ኤርትራዊያን እዮም። 

እዚኦም እኒ ሕሩይ ተድላ እዮም። ሰሚዕኩሞ’ዶ ቃለ መሕትተ ሕሩይ? ንትግራይ “ሪፓብሊክ 

ትግራይ” ኢሉ እዩ ዝጽውዓ። ወየንቲ’ኳስ ከመዘየዋጽኦም ስለዝፈልጡ “መንግሥቲ 



ትግራይ/ሪጅናል/ክልል-ትግራይ” ኢሎም እዮም ዝጽውዑዋ እምበር “ሪፓብሊክ ትግራይ” 

ኢሎም ክሳብ ሕዚ ኣይ ኣወጁን።  

 ምስኪናይ ሑሩይ ግን እታ ተፈርዛዚት መልሓሱ  ከምቀደማ ኣለኹ’ ትበል እመበር፤ “ምጉያ” 

ዘብቆለት ዝባኑ ብረት ክትሽከም ስለዘይተኽእል “ሪፓብሊክ ትግራይ” ያኢ ናብ ኣስመራ 

ሓንጊራ ንክተእትዎ ግዲ “ዘርጋሒ ምንጻፍ ሪፑብሊክ ትግራይ” ንክኾን “ይምሕጸን” ኣሎ። 

ካብ ከምዚ ዝበለ “‘ዱዳ’ ፖለቲከኛ” የድሕንኩም ኢና’ንብል። ኢትዮጵያ ፋሕ ትበል ኢሉ ካብ 

ዝዛረብ ዘበን ሓሊፉዎ አሎ። ሎሚ እውን እታ ናይ ደቂ ሰብ ሞትን ስቅያትን ንክትርኢ 

ኩሉሳእ እትምነ መርዛም መልሓሱ ሎሚ’ውን ኣብ ፋሕ ትበል አመል አላ። 

እዚ ሙሁር እዩ፡ ዕትሮ እንተተሰበረካስ “ግልዒ’ኳስ” ንመጽሓሪ ሓዊ የገልግል፤ ምሁር ኮይኑ 

ብሰብ ደም ዝሃጠሩ ሸፋቱ ዝመርሑዋ ንኢትዮጵያ ፋሕፋሕ ኣቢሎም “ዝነደየት ትግራይ”  

ሪፑብሊክ ኢሉ አስተማቒሩ ዝጸዊ ምሁር ክጠቅም ዝካል ኣብነት እንተሃሊዩ ጠቁሙና። 

እምባኣርከስ! “ትግራይ ሪፑብሊክ መጺአ ኣላ!” ተሓቢአን ይጠንሰኦ፤ ሰብ አኪበን ይሓርሰኦ! 

እንድዩ ነገሩ። ክንደይ ቀርይኩም? ክንርእዮ እንዲና! ካልእ ኣይንብልን፤ ሓያል ቃንዛ 

ከይኾነኩም ግና “ማርያም ኣኽሱም ኣይትጨክነልኩም!” ንብል።  

ካብ ኤርትራ ክረኽቡዎ ዘይካአሉ ኤርትራዊነት ካብ ዝነደየት ትግራይ ተተሚኑ ክዋሃቦም 

ዝጽበዩ ዘለው ኤርትራዊያን የድሕነና! 

ኣብ ካልኣይ ክፋል ክቕጽል እዩ…….። 

  


