ሽርክነት ዓረባዉያንን ኣምሓሩን ኦሮሞን ህግደፍን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘዉርዶ
ጽልዋን
=====================================
ህዝቢ ኤርትራ ናይ ግዛእ ርእሱ ዝሕበነሉ መንነትን ፣ ባህልን ፣ያታን ፣ልምድን ፣
ታሪኽን ዘለዎ ህዝቢ እዩ።ይኹን እምበር ንመንነቱን ባህሉን ልምዱን ታሪኹን ድሂኹ
በረኻዊ ሰዉራዊ ባህሊ ብምትካእ መን ከማይ በሃሊ ኣረሜናዊ ጉጅለ ህግደፍ
ንኽብርታት ህዝቢ ኤርትራ መንዙዑ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ካብ ዝዉጣሕ ንሓንቲ ካልኢት
ዉን ትኹን ህዝብና ሰለም ኣየበለን።
እዚ ከይኣኽሎ ነቲ ንስለ ናጽነቱን ፣መንነቱን ባህሉን ታሪኹን ንኸይበርስ ሓያል ቃልሲ
ዘካየደ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ንዓኻ ዘይኮነት ንዓና እያ ብምባል ጉጅለ ህግደፍ ንህዝብና
ኣብ ሕሱም ባርነትን ጭቆናን ሓይርዎ ይርከብ።
ህዝብና ካብ ፍረብርኩ ዝኾነ ዉድብ እዚ ክፍደ ኣይተጸበዮን።ይኹን እምበር እቲ
ቅንጣብ ሓልዮት ዘየብሉ ስርዓት መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ጉድጋድን ፣ ሕሱም
ባርነትን ፣ኣደዳ ስደትን ህልቂትን ድሕሪ ምግባሩ እንሆ ሃገር ናብ ዕደጋ ኣዉሪዱ ብደስ
ዝበሎ ኣነፈት ክዋገየላ ይዉዕልን ይሓድርን ኣሎ።
ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረ ማሕበራዊ እምነት ከም ፈትሊ በጣጢሱ ሃገር ናተይ
እምበር ኣይናትኩምን ካብ ዝብል ድሮ 27 ዓመት ኣቕጺሩ።ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ
ኤርትራ ሰማዒ ኣዉያት ስኢኑ ኣብ ናይ ጥፍኣት መንገዲ ከምዝሰሓግን ከምዝድርበን
ዝገበረ ጠላም ህግደፍ ዉሉድን ወላድን ድሕሪ ምፍልላይ ከም መዋስኽትን መተካእታን
ሰዉራዊ ባህሉን መንነቱን ዝኾንዎ መሻርኽቲ ክደሊ ድሕሪ ምጽናሕ ገለን ካብ ስግር
ባሕሪ ዓዲ ዓረብ ገለን ከኣ ካብ ጎደቦና ተኻናቲሩ ዕድመ ስልጣኑ ኣብ ምንዋሕ ዝመሃዞ
ምህዞ ዳርጋ ኣብ ምስላጥ ይርከብ።
ኣቐዲሙ ነቲ ኣብ 2002 ተሓሪምዎን ነጺግዎን ዝነበረ ዉዕል ሰላም ሎሚ ንይምሰልን
ህዝቢ ንምድንጋርን ተቐቢለዮ ኣለኹ ብምባል ልኡኻቱ ናብ ዓደምሓራ ብምስዳድ
ቀጀዉጀዉ ክብል ቀንዩ።ግን እዞም ሰባት መን እዮም መሻርኽቱ ዝብል ሕቶ ክምለስ
ዝግብኦ እዩ።
ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ከተማታት ባህርዳር ፣ወልድያን ካልኦትን ክካየዱ ዝነቐነዩ
ሰልማዊ ሰልፍታት ንህዝቢ ትግራይን ወያነን ፈሊኻ ከም ፍሉያት ሓጥያተኛታት
እናቆጸርካ ንደርግን መንግስቱን ፣ንብርሃኑ ነጋን ግንቦት ሸዉዓተን ፣ንኦነድግን ፣ዶ/ር
ኣብን ከም ጻድቃናት ኣርካናት ቃልሲ እናወሰድካ ፣ንህዝቢ ኤርትራን ህግደፍን
እናወደስካ ዝቐነየ ሓበጀረዋይ ፖሎቲካዊ መልእኽቲ ዘለዎ ሰለማዊ ሰልፊ " ክትበልዓ
ዝደለኻ ኣባጉማሕ ዛግራ በላ " ዝዓይነቱ ዳግም ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግዝኣት ደርግን
ደርጋዊ ኣተሓሳስባት ዘእቱን መንገዲ ጥፍኣትን እዩ።እዚ ተርእዮ እዚ " ንዓሻ
ደርጉሓሉ ፣ንለባም ኣንፍተሉ " ዝተራእዮ ዉዲት ህግደፍን መሻርኽቱን ከም ጸሓይ
በረቂ በጣዕጣዕ ዘበለ ዝረፋ ፖሎቲካ እዩ።
ኣረሜናዊ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ 2015 ወደብ ዓሰብ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ን 30
ዓመታት ክትግለገለሉ ብኹንትራት ምሃቡ ዝዝከር እዩ።እዚ መልእኽቲ እዚ ዉን ናይ
ገዛእ ርእሱ ባህልን መንነትን ዘለዎ ብልክዕ ፖሎቲካዊ ጸወታ እዩ።ህዝቢ ኤርትራ

ብሰዉራዊ ባህልታት ተዓብሊሉ ድሕሪ ምጽናሕ ስግር ሩባ ዓረባዉን ጎደበኣዊ
ኣምሓራዊ(ደርጋዊ) ባህልን ልምድን ከም ታሪኹ ተቐቢሉ ኣብ ትሕቲ ቅርሰና ጥፍኣት
ሓቀኛ መንነቱን ፣ባህሉን ታሪኹን ፣ያትኡን ኣጥፊኡ ተዳሂኹ ንኽነብር ዝተማህዘ
ሕሱር ፖሎቲካዊ ፍልስፍና ህግደፍ እዩ።
እዚ እዋን ብዙሕ ነገር ከተዓዛዝበና ጸኒሑን ኣሎን።እቲ ፍልስፍና ንሓዉ ህዝቢ ኤርታራ
ዝኾነ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ኣምበርኪኽካ ባህሉን መንነቱን ኣጥፊእካ
ብዓረባዉን ኣምሓራዉን መንነት ቀይርካ ንምስቓይን እንተተኻኢሉ ከኣ ሓንሳብን
ንሓዋሩን ምጽናትን ዝተማህዘ ናይ ቀትሪ ሽርሒ እዩ።
ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ነዚ ተኣፋፊ ኩነታት ኣስተብሂሉ ዳግማይ
ናብ ዘይፈልጦ መግዛእቲ ከይኣቱ ልዕሊ ማንም እዋን ክቃለስን ኣንጻር መለኽቲ ደዉ
ብምባል መንነቱን ባህሉን ልምዱን ናብ ንቡር ብምላስ ዋና ሃገሩ ባዕሉን ዘካይድዎ ሕገ
መንግስትን ፣ቅዋምን ብምንዳፍ ንህላዉነቱ ክቃለስ ይግባእ።ህግደፍ ክሳብ ዝሃለወ
ይትረፍ ኣብ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዉን ቅሳነት ክሀሉ ኣይክእልን እዩ።ህግደፍን
ሰላምን ኣይመሳንይትን እዮም።

