
     ዘይጭበት ሕልሚ ፡ ትግራይ-ትግሪኚ ። 

 ደቂ ሰብ ነቲ ዝተውህቦም ባህርያዊ ጸጋ ፣ ኣእምሮ እንብሎ ። ንጽቡቅን ሕማቅን ፈላሊና 

ውሳኔ ክወስደሉ ሓላፍነት የሰክመና  እንተኾነ  ሓድ ሓደ ግዜ ግን እቲ እንወስዶ ስጉምቲ ንገዛእ 

ርእስና ጥራሕ ዘይኾነ ንክልኦት ሃገራውያን እውን ኣብ ሕማቕ ኹነታት ዘውድቁ ኾይኑ ንረኽቦ 

። ከም ኤርትራውያን ኣብ ጉዳይ መጻኢ ምሕደራ ሃገርና ዝተፈላለዩ ርእይቶታት ክህሉውና 

ይክእሉ ፣ እቶም ርእይቶታትና  ኣብ ምርጫ ንህዝቢ ወሪዶም፡ ህዝቢ ዝመረጾ ከኣ ቅቡል ኾይኑ 

ይቀርብ ። ኣብ ጉዳይ ልዑላውነት ህዝብን ሀገርን ግን ሓደ መርገጽ ክህሉወና ይግባእ ።   

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ “ ፈልሲ ሰላምን ዲምክራስን ኤርትራ “ ዝብል ውድብ ብወግዒ ከም 

እተመስረተ ተገሊጹ ። እተን ቀንዲ መሰረታውያን ነጥብታት ከም ዝገለጽወን ፣ ቀዳማይ ፡ ምስ 

TDF ኾይንካ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ምግልባጥ ። ካልእይ ፡ ግዝያዊ መንግስቲ ምቛም 

። ሳልሳይ ፡ ልዑላወት ኤርትራ ምክባር ፣ ዝብላ እየን ። ኣብዚ ከም ርዱእ ኣብ ካልኣይትን 

ሳልሰይትን ነጥብታት ዳርጋ ብዙሕ ዘዛርባ ኣይኾናን ፣ ህግደፍ ክውገን ዘሎዎ ኡኩይ ስርዓት ስለ 

ዝኾነ ። እታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ግን ብጣዕሚ ሓደገኛ ነጥቢ ፣ ነትን ካልኣይትን ሳልሰይትን 

ነጥብታት እተፍርስ ኾይና ንረክባ ፣ ምኽንያቱ ሳልሳይ ኣካል ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይና ምትእትታው 

ስለ እተፍቅድ ፣ ሳዕቤኑ ከኣ ኣብ እተናወሔ ኹናት ዝወስድን  ናይ ሰብን ንብረትን ሞትን 

ዕንወትን ዘስዒብ ስለ ዝኾነ ፣ ኹሉ ደላይ ፍትሒ ክቓወሞ ዘሎዎ ሓሳብ እዩ ። 

 ኤርትራዊ መንእሰይ ፣ ሃይማኖቱን ዓሌቱን  ብዘየገድስ ፣ነዘን ዝሓለፋ 30 ዓመታት ዘመነ 

ህግደፍ፣ ኩሉ ሰብኣዊ ክብሩ ተሓዲጉ ፣ ብንእስነቱ ንብረት ናይዚ ሕሱር ጉጂለ ኾይኑ ንረክቦ ። 

በዚ ከኣ ካብ መኣዲ ትምህርትን ስራሕን ውላድን ተሓይሩ ከም ህበይ ኣብ ጎቦታትን ሩባታን 

ከምዝሰፍር ተገይሩ ኣሎ ። ስለዚ እዚ መንእሰይ እዚ “ኣነ ነዚ ናይ ባርነት ናብራ እዚ 

ኣይተፈጠርኹን ፣ ካሊእ ዝሓሸ ናብራ ክነብር ኣሎኒ” ዝበለ መንእሰይ ከኣ ስደት ከም ምርጫ 

ወሲዱ ተሰዲዱ ኣብ መላእ ዓለም ፋሕ ኢሉ ይነብር ኣሎ ። እቲ መንእሰይ ካብ ኤርትራ ክወጽእ 

እንከሎ ንድሕነቱ ውሕስና ዘሎዎ  መገዲ መሪጹ ፣ ገሊኡ ናብ ትግራይ ኣቢሉ ክሃድም እንከሎ ፣ 

እቲ ገሊኡ ከኣ ናብ ሱዳን ገጹ የምርሕ ። እዚ እቲ ሓቂ ኾይኑ እንከብቂዕ ፣ ብወገን ሱዳን ከምዚ 

ብወገን ትግራይ እንሰምዖ ፣ ኣብ ሓደነትን ልዑላውነትን ኤርትራ ሓደጋ ዝእንፍት ምንቅስቓሳት 

ኣይንሰምዕን ኣሎና ።  

እዞም መንእሰያት  ኣብ ትግራይ ኣብ ዝጸንሓሉ ወርሓት ይኩን ዓመታት 

ንኤርትራውነቶም ዝምርዝ ወይ ዝጻረር ኣስተምህሮ ናይ ትግራይ-ትግሪኚ ከም ዝወሃቦም ናይ 

ኣዳባብይ ምስጥር እዩ ። እንተኮነ ገለ ኣባላት ናይዚ ፈልሲ ነዚ ኣንጻር ልዑላውነት ኤርትራ 

ዝገብሩዎ ዘለው ውደባ እቲ መንኣሰይ ብናይ ገዛእ ርእሱ ራእን ተበግሶን ዘንቀሎ ኣምር ክብሉ 

ይገልጽዎ ።  ምክንያቱ ክገልጹ እንከለዉ ኣብ ትግራይ ምስ ኣተዉ ብዝተገረሎም ጽቡቕ 

ኣቓባብላን ብዝተዓዘብዎ ኹነታት ሰላምን ቁጠባዊ ዕብየትን ፣ ብፍላይ ነቲ ናይ ስርዓት ህግደፍ 

ፖለቲካ ኣንጻር ትግራይ ዘፍርስ ኾይኑ ስለ ዝረኸቡዎ ፣ ትግራዎት ምዃኖም ከኣ ስለ ዝተገንዘቡ 

ንተዘረብቲ ትግርኛ እትውክል ሃገር ኣብ ምፍጣር ዓቲቆም ኣሎው ይብሉ ።  



   እዚኦም ከም ብሩህ መጻኢ ዝብሃሉ ፡ እቶም ቀንዲ መርሓትን ኣባላት ናይዚ ፈልሲ 

ሰላም ኤርትራ ዝብሃል ውዱባት እዮም  ፣ ከም እትፈልጥዎ እዞም ብሩህ መጻኢ ዝብሃሉ ፣ ከም 

ነፋሒቶ እናተቀያየሩ ይመጹ ደኣ ከይህሉዉ እምበር ፣ ሕሉፍ ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ስውኣት 

ተጋደልቲ ዘሎዎም እዮም ። መን ተጋደሉልናን ተሰውኡልናን ኢሉዎም ክብሉ ዝፍክሩ እዮም ። 

ደረት ዝሰሓተ ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግምበር ኣሎዎም ። ብዝኾነ ተጋደልቲ ነቲ 

ዝተበገሱሉ ዕላማ ሃገራዊ ነጻነት ናይ ምምጻእ ስለ ዝነበረ፣  ብ24 ግንቦት ብ1991 ብዓወት 

ዛዚሞሞ እዮም  ። በዚ ከኣ ክብርን ሞጎስን ይግኣኦም ።    

  ገለ መራሕቲ ናይዚ ፈልሲ ኣብ ደደቢት መድያ ትግራይ ቀሪቦም ፣ ሰራዊት ትግራይ 

ክሳብ ዓዲ ሃሎን ኣስመራን እተበጽሔ “ልዑላውነትና ተደፊሩ ዶ ትብሉ ምስ ተባህሉ “ ብፍጹም 

ከምዘይብሉ እዮም ዝገልጹ ። ነቲ ኤርትራዊ ተዛራባይ ትግርኛ ከኣ “ትግራዋይ ከም ዝኮነ 

ብዝገበሩዎ ጻዕሪ ፣ ብዙሓት መንእሰያት ኣሰሮም ተኸቲሎም ከምዘለዉ ብታሕጓስ ይገልጹ ። ስለዚ 

ምንቅስቕስ ፈልሲ ክሳብ ኣብ ትግራይ ምስ ውድባት ትግራይ ብሓብር ክሰርሑ ተሰማሚዖም 

ኣሎው ።      

 ጉዳይ ተሳታፍነት ናይ ዜና መደበራት እንተ ተዓዚብና ፡ ዳርጋ ኩለን ብተጋሩ ኤርትራን 

ትግራይን ዝውነና ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለዋ ከይተረፈ ነዚ ፕሮጀክት ናይ ትግራይ-ትግርኚ ኣብ 

ምቅላሕ ተዋፊረን ኣሎዋ ። ገለ መደበራት ዜና  ትግራይ እውን ምስዚ ፈልሲ ተጋሩ ዝብል 

ተጸንቢረን ክሰርሓ ድልውነተን ዘረጋገጻ ኣሎዋ ። እንተ እተን ክልተ ብኤርትራውነትን  ክምስገና 

ዝጸንሓ መስትያት ቤትና ኤረሳትን ከኣ ተጽዕኖ ናይዞም ተዛረብቲ ትግርኛ ግጥሙወን ኣሎ ። 

ኢደን ክህባ ድየን ወይስ ኣብ ኤርትራዊ መርገጸን ጸኒዔን ክቅጽላ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ። ኣንጻር 

ህዝብን ሃገርን ውራር ክዕድም ፣ ኣብ መደበር ዜናኩም ዕድል ክወሃበኒ ኣሎዎ ዝብል ሞጎተ ፣ ስነ 

ምግባራዊ ኣይኾነንን ፣ ቅጥዒ ዝሰኣነ ዕብዳን እዩ    

 ገለ ፖለቲካውያን ውድባት ባይቶ/ኪዳን እውን ፣ ነዚ ናይ ፈልሲ ወይ ትግራይ -ትግርኚ 

መደብ ኣብቲ እተመስረተሉ ዕለት መጺኦም ናይ ድጋፍ መልእክቲ ዝሃቡ ኣሎው።  ገሊኦም 

ውድባት እውን ተደናገጽቲ ናይዚ ፈልሲ ተጋሩ ምዃኖም ይፍለጡ ። መርገጽ ከይወስዱ ጥራሕ 

እዮም ተጸጊሞም ዘሎዉ ።  

 እቶም ካልኦት ብሔራት ኤርትራ ዳርጋ 50% መንነቶም ተጋሩ ዘይኾኑ፣ ነዚ ምንቅስቃስ 

ፈልሲ ተጋሩ ብኣንክሮ ይከታተሉዎ  ኣሎዉ ። እዛ ኤርትራ እትብሃል ሃገር  በቲ መድብ/ውጥን 

መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ ሓምሳታት ዘውጾኦ፣ ከይትምቀል ህዝቢ ከበሳን ህዝቢ መታሕትን ብሓባር 

ስለ ቆሙ እዩ ተሪፉ ። ስለዚ ነዞም 50% ዝኾኑ ብሔራት እተፈላለየ ቛንቛ  ዝዛረቡ ከም 

ዘይህሉዋት ገርካ ምውሳድ ንኤርትራን ህዝባን ኣብ ሓደጋ ዘውድቅ ተብግሶ  እዩ ። እዞም ተጋሩ 

ዘይኾነ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ  ፡ሃገር ኣብ ምኽልኽል ኣሎዉ ፡ ኣብ ስደት  ከም 

ስደተኛታት ኣሎዉ ። ስለዚ ኣብ ዝኾነ ኤርትራዊ ዘሎዎ ቦታ ኣሎው ። ስርዓት ህግደፍ ተወጊዱ 

ኣብ ኤርትራ ፍትሕን ደሞክራስን ክሳብ ዝነግስ ከኣ ኣብ ምቅላስ ኣሎው ።  

 ኣብ መወዳእታ  



 ኣነ ከም ወልቀ ሰብ ፣ ኣብ ትግራይ ወራር ምስ ተጀመረ ፣ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መሬቱን 

ርስቱን ስለ እተወረ ፣ ክዕወት ናይ ግድን እዩ ክብል ኣብዚ መርብርብ እዚ ጺሒፈ ነይረ ። ህዝቢ 

ትግራይ ከኣ ነቲ ወራራት ብዓወት ደምዲሞዎ ።  ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝገበሮ 

ወራርን ዝፈጸሞም ኢሰብኣዊ ተግባራ ተሓታቲ ይግብሮ ። እንተኾነ ንTDF ኣብ ኤርትራ ወራር 

ክፍጸም ብዝተፈላለዩ ውድባትን ወልቀሰባት ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ፣ ሓደገኛ ኣብ ልዕሊ ፀጥታን 

ሰላምን ልዑላውነት ሃገር ስለ ዝኮነ ፡ብሓባር ኩሉ ኤርትራዊ ክቓዎሞ ይግባእ  ። እዚ ትግራይ_ 

ትግርኚ ዝብል ሓሳብ 1940 ተፈቲኑ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ስለ ዝመረጸ ዝፈሸለ ሓሳብ ኣዩ ።  

ሕጂ እውን ፍሹል እዩ ።   

 ውድቀት ንህግደፋውያን ! 

 ዘለዓለማዊ ዝክሪ ንስውኣትና ! 

ክብሮም ግረነት 
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