ƒብ ሃገርና ኤርትራ፡ ብሔራዊ ውዳቤ ምኽንያታዊ ፍታሕíምÅር ግራጭ
ŒŸውን ƒይኽእልንíዩ
ëíÖŒቡራት ƒንÅብቲ፡ ƒብ ቐዳማይ Œፋል ጽሑፈይ፡ ብዛዕባ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝወሰደልና
ህዝባዊ ሓርነታዊ ቓልስናን፡ ዝŸፈልናዮ Œቡር መስዋእቲን፡ እዚ ብህዛባዊ ቕልጽም ዝተረጋገጸ
ስማዊ ናጽነት ህግደፋዊያኒን ሰዓብቶምን …ምይ ገይሮም …ም ዝጨወዩዎን፡ ነዚ ዝቓወሙ ገለ
ብሔራት ሃገርና ድማ ብብሔረታቶም ተወድቦም ህዝቦም ማዕረ Ãልኦት ብሔራት ኤርትራ
ንምርግጋጽ ዝገብሩዎ ዘሉዉ ፍትሓዊ ቓልሶምን፡ ብድሆታቱን ŒትንŒፍ ፈቲነ ነይረ። እንሆ
Ãልƒይ Œፋል ይቕጽልÖ.ííí
(Ãልƒይ ኽፋል)

ብሔረ ኩናማ፡
ብዛዕባ ናይíዙይ ብሔረ ሰብíዙይ ዛግት ብንጹር ዝተጸነዔ ገፊሕ መጽናዕቲí‰ እንተዘይሃለወ፡
ቀዳሞት ሰፈርቲ: ቐንዲ ደቂ ƒባት ሃገርናን ም‰ኖም ዝÅዝሑ ተመራመርቲ ታሪኽ ዝሰማማዑሉ
ሓቂ እዩ። ብዝሒ ብሔረ ኩናማ: Ãብ ምሉእ ህዝቢ ኤርትራ 2-3% ም‰ኑ ይግመት። ብቑጽሪ
Œግመት …ሎ ድማ፡ Ãብ 100-180 ƒብሉ ይŸዉን። ቐንዲ መነባብሮ ብሔረሰብ ኩናማ ƒብ ሕሪሻ
ዝተሞርœሰ œይኑ፡ ብ…ፊልíውን ƒብ መጓሰ …ም ዝሳተፉ ይፍለጥ።
ጅኦግራፍያዊ ƒሰፋፍራ ብሔረ ኩናማ ƒብ ምዕራባዊ ቆላታት
ኤርትራ œይኑ፡ ƒብ …ባቢ ሩባታት ሰቲትን ጋሽን እዩ
ዝነብር። ህላዌ እዘን Œልተ ሩባታት ብሓፈሻ፡ ገፊሕ-ስቡሕ
መሬቶም ድማ Åቲ ‹ልእ ሸነኽ ተወስ⁄ዎ፡ ƒብ ሕርሻዊ
ፍርያት ዘሕፍስዎ ምህርቲ ብዓይኖም ርእዮም ŒምስŒሩ ዕድል
ዝረŸቡ ብዙሓት ሰብ ሞያ፡ ነዚ ልሙዕ መሬት ኩናማ Œሳብ
ብቕርጫት ህብስቲ ሃገር ይሰምዩዎ። እዚ ጸጋታትíዙይ ጠንቒ
ዝflኖም ይመስል፡ ህዝቢ ብሔረሰብ ኩናማ ተደጋጋሚ
ባዕዳዊያን ወረራትን፡ ዘሰŒፍ ጎÅጣ ብገለ ጎረባብቲ ብሔራት
ኤርትራን …ም ሕሱም Œሳቐ ጸንሑን ƒሎን። መረƒያ ናይዚ ድማ፡ እንሆ ብሔረሰብ ኩናማ ናይ
ዘሓለፉን ገና ƒብ œረሻ ስልጣን ዘሎ መንግስትን ስርዓትን ግዳያት œይኖም፡ ንምግማቱ ዘሸግር
ስቓይ የሕልፍ ƒሎዉ። ህዝቢ ኩናማ፡ Ãብዚ ሰንሰለታዊ ƒርዑት መግዛእቲ ሓሳብን ንሓዋሩን
ተላቒቁ፡ ሰላምን ቅሳነትን ብምርÃብ፡ ƒብ ገማግም እዘን Œልተ ሩባታት፡ ዘመን ብዘፍረዮ
ተŒኖሎጂ ተጠቒሙ ነቲ ስቡሕ መሬቶም ብዝግባእ ƒልምዕምዎ Œብልí‰ እንተዘይደፈርኩ፡ ƒብ
መዋእል ታሪflም ምስíዚየን ሩባታት ዘሎዎ ምትእስሳር ብቀሊሉ ተጎስዩ ዝሕለፍ ƒይœነን።
ንƒብነት፡ Ãብታ ተምሳሌት ስኒትን ስድራ ቤታዊ ፍቅሪን ዝሰፍና እትመስል ንእሽቶይ ƒግድኦም
መስርሒ (ላ‹) ጀሚርÃ፡ Œሳብíቲ ዝለዓለ መዔንገሊ …ብዶም ዝflነ (ዓÃት)፡ ƒብ ገማግም እዘን
Œልተ ሩባታትíዚየን ዝተƒሳሰር flይኑ፡ ምስ ƒግራብ ዓርœብœባይ ጥብቕ ዝÅለ ውህደት
ምህላወም ንባዕሉ ሓደ ጽቡቐ ƒብነት እዩ። ƒብ ዝተፈላለየ ወሰንቲ እዋናትíውን …ይተረፈ፡
ብሔረሰብ ኩናማ ምስቲ ነዊሕ ዕድመ ዘሎዎ ገረብ ዓርœብœባይ፡ ስጡም ምትእስሳር ብምፍጣር
ንወረርቱ ƒላሽ ƒብሉዎም እዩ።

እቲ ሓቂ እዚ Œንሱ፡ ነዚ ዝነƒሰ ባህርዊ ጸጋíዙይ Œርእዩ ዓይኖም ደም ዝዘሮዎም ጸላእቲ
ብሔረሰብ ኩናማ፡ እንሆ ሎሚíዉን ህዝቢ ኩናማ Ãብዚ ጸጋíዙይ …ም ድላዮም …ይቛደሱ
ዘስደሚም ምስምሳት ብምምሃዝ ናብዘን ትባታትíዚየን ገጾም ቅርብ …ይብሉ፡ ለይትን ቀተሪን …ም
እንስሳ ዘግዳም ብገዛእ ሩቡኡ ይሃድንዎምን፡ ብዘይ ምሕረት ይቕትልዎምን ንርእን ንቑዘምን
ƒሎና። ሓደ ሕብረተሰብ ƒብ …ባቢኡ Ãብ ዝር…ብ ጸጋታት ኩሉ፡ ብቐዳምነት ንሳቶም Œጥቐመሉ
ባህርያዊí‰ እንተflነ፡ ንብሔረሰብ ኩናማ Œስገሮ ዘይŒእል ቀይሕ መስመር ብምሕንጻጽ፡ ጸጋታት
መሬት እንዳቦኡ ዘይተወላዲ ወዲ …ባቢ ኩናማ ሸናዕ Œብለሉ ምርƒይ መዓልታዊ ተርእዮ flይኑ
ƒሎ። እንሆ …ም ውጽእቱ ድማ፡ ሎሚ ብሔርና ብሔረሰብ ኩናማ Ãብ ዝflነ እዋን ንላዕላ:-

1. ƒብ ቑጠባዊ
2. ማሕÅራዊ
3. ፖሊትÃዊ ማሕንቆታት ተቐርቕሩ ናይ ሕሰም ጽዋኡ ይጭልት ƒሎ።
1/ ቑጠባዊ ማሕልfl
ብህዝቢ ተመሪጹ ንህዝቢ ዝቆመ መንግስቲ ዱልዱል ቑጠባዊ
ፖሊሲታት ሓንጺጹ፡ ዜጋታት ƒብ ድኽነት ተሸሚሞም
…ይተርፉ ተጊሁ ይሰርሕ። እቲ ዝሕንጽጾ ፖሊሲ ድማ Ãብ
ባዶ ህዋ ዝጥፍጠፍ ዘይœነስ፡ Ãብቲ ƒብ ባይታ ዘሎ ሓቂታት
ተÅጊሱíዩ ዝቅረጽ። ንƒብነት፡ ልዕሊ 90% ዜጋታትና
ብባህላዊ ሕርሻ ዝናÅሩ ሃገርና ኤርትራ፡ ንዋኒነት መሬት
ማእŸል ዝገÅረ ንጹር ፖሊሲ ሓንጺጽÃ፡ ንሓረስቶት
ብቑሸታቶም ወዲብÃ፡ Ãብ ባህላዊ ናብ ዘመናዊ ƒገባብ
ማሕረስ ንŒሰጋገሩ ብምሕጋዝ፡ ዘድሊ መሳለጥያት ሕርሻ
ብምቅራብ፡ ምህርቶም ብመጠነን ብዓይነትን …ም ዝድንፍዕ
ብምግባር፡ ዝተሓፈሰ ፍርያቶም ድማ Ãብ ƒፎም ሓልፉ ጥዑይ
ዕዳጋ Œረኽቡ ምጽዓር እቲ መተÃእታ ዘይብሉ እንœ መማረጺ መፍትሕ ሽግሮም ምflነ ነይሩ።
ዞባና፡ ዞባ ጋሽ-ባርÃ ብቕርጫት ህብስቲí‘ ትፍለጥ እንተflነት፡ ሕሊፍ-ሕሊፍ ኢሉ ብሰንÀ
ዘይምዕሩይ Œራማት ዋሕዲ ዝናብ ስለዘጋጥም፡ ነዚ ሽግርíዙይ እዉን ዝተወሃሃደ ፍታሕ እንተ
ዝናደየሉ፡ እቲ ƒብ ጽቡቅ Œራማት ዝተረŸÅ እቶት ንነዊሕ ዓመታት መገልለ። ምስíዙይ ጎኒ ንጎኒ
ድማ፡ ሓፋሽ ህዝብና Åብ…ባቢዮም ወዲብÃ፡ ብዛዕባ ልማዓትን ምብራስን Ÿባብዮም ልዕሊ ዝflነ
Ãልእ ƒÃል ብቐዳሚነት ንዓታቶም …ም ዝጸሎዎም ብምንቅቃሕ፡ ህዝቢ ማእŸል ዝገÅረ ናይ
ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዝዓለመ ቐጻሊ ማእቶታዊ ወፍሪ ምŒያድ፡ ጥቅሙ ብቀሊል ዝግመት
ƒይœነን። እንታይíሞ፡ Ãብቲ ድ‹ ሓረስታይ ህዝብና ዘይሓዩሽ ድ‹ ƒእምሮ ዝወነነ ር⁄ስን
መንግስቲ ƒብ œረሻ ስልጣን እን…ሎ …መይ ገይሩ እዚ ጽቡቕ ሕልሚ Œረጋገጽ?
ምናልባት ገለ የወሃት ዜጋታትና፡ መንግስትናíደƒ Ãብ ጽባሕ ናጽነት ƒትሕዙ ብመደብ Œረምታዊ
ማእቶት ተመሃሮ ገይሩ ብዙሕ ልማዓትዊ ስራሕ ይዓምም እንድዩ ዘሎ Œብሉ ይኽእሉ። እቲ ሓቂ
ግን Ãብዚ ምስሉይ ƒ…ያይዳíዙይ ƒዝዩ ዝረሓቐ እዩ። …ምዚ ሕጂ ዓቕሚ ƒዳም ዝÅጽሑ ƒፍራይ
ዜጋታትና ኩሎም፡ እግረይ ƒውጽእኒ ኢሎም …ም ደቂ ዛግራ ናብ ፈቀዶ ሃገራት ዝÅታተኑሉ
ዘሎዉ ግናይ ግዜ ይተረፍሲ፡ እቲ ቀደምí‰ ምስ ምሉእ ወኒን ድልየትን እን…ሎ ብመደብ
Œረምታዊ ማእቶት ተመሃሮ ዝዕግብ ስራሕ ƒይተሰረሐን፡ ተሰሪሑ ነይሩ እንተ ዝŸዉን እንሆ

ሎሚ መደብ Œረምታዊ ማእቶት ተመሃሮ Ãብ ዝጅምር ዕስራ ዓመትና ƒብ ዝደፈንናሉ እዋን፡
ሃገርና ኤርትራ እንተ ወሓደ Ãብ 30-40% ቆርÅት ስፍሓታ ብƒግራብ ተሸፊኑ ፍሬ ጻማ ተመሃሮና
ምረኤና።
ብመሰረቱ መደብ Œረምታዊ ማእቶት ተመሃሮን፡ እዚ ሕጂ ልዕሊ 27 ዙሪያታት ƒቑጽሩ ዘሎ
መደብ ሃገራዊ ƒገልግሎትን፡ …ምቲ ዕላምኡ ብሓቂ ንሃገራዊ ልማዓት ዉዕሉ ነይሩ እንተ
ዝŸዉን፡ Ãብ ሚእቲን ዕስራን ሽሕ ትርብዒት À/ሜተር ዘይትሓልፍ ሃገርና ኤርትራ ድሮ ናብ
ሓምላይ ደሴት ተቐይራ፡ ይትረፍዶ ጽርጊያታት ዓÅይቲ …ተማታትና ወላ ቑሸታትና እውን
…ይተረፈ ተቛደስቲ ጽፉፍ ጽርግያን ተመጣጣኒ ትሕቲ ቅርጺ ምስወነና ነይረን። ነገር ግን እዚ ኩሉ
…ንቱ ሕልሚ œይኑ Åኒኑ። እቲ ዘገርም፡ ነዚ ሓቂíዙይ ብጸሓይ ቐትሪ ብዓይንና እናሪእና፡ Ãብ
ሹመºታት ህግደፍ ዝተጻጸየ ሓቤረታን ጸብጸብ ƒሃዛትን እንጽÅ እንተ ሃልና፡ ምስ የዋህነት ጥራሕ
እዩ ዝቑጸር።
Ãብዚ ጭብጥታትíዙይ ብምብጋስ እምብƒር፡ መደብ Œረምታዊ ማእቶት ተመሃሮን፡ ናይ ግዜ
ገደብ ዘይብሉ ዝመስል ዘሎ ግዱድ ሃገራዊ ƒገልግሎት፡ …ምቲ ህግደፋዊያኒን ደገፍቶም
ዝልፍልፍዎ ንልማዓት ሃገር ዘይœነስ፡ ንመንእሰያትና ƒብ ትምህርቶም ነፊዖም፡ ጽባሕ ተረ…ብቲ
ሃገር …ይflኑ ምእንቲ፡ …ም ƒህባይ ƒብ ፈቀዶ እምባታት ጀሆ ብምሓዝ፡ ምስ ምንዋሕ ግዜ ተስፋ
ቆሪጾም፡ ብዘይ ገለ ብሩህ መጻእ ተስፋ: …ም ዝዐብዩ ንምግባር ብመስተ ዝተÅረዘ ኢሳያሳዊ ሓንጎል
ዝተፋሕሰ ረቂቅ መጻወድያ ም‰ኑ ምንም ጥርጥር የቡሉን። ምስዚ ኩሉ ሽርሒን ጉርሒን
ህግደፋዊያኒን ሰዓብቶምን ግን፡ ጽንዓትን ተጸዋሪነትን መንእሰያትና ንድሕሪት ምልስ ኢልÃ Œትሪ
እን…ሎ‹ ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ። እስ… Ãብዚ ሓሳብíዚይ …ይወጻእና ንነፍስ ወ…ፍና …ምዚ ኢልና
ንሕተታ፣ ëí ዋእ! ƒንቱም ሰባት፡ እቲ ዕድሜኡ ምሉእ ምስ ባህላዊ ማሕረሻን ብ…ፊሉ ድማ
ብመጓሰን ሕኽ ዝብል ዘሎ ሓፋሽ ድ‹ ሓረስታይ ህዝብና ዘይƒማእኽለ ምዕቃብ ማይን መሬትን፡
ብ30-40 ሽሕ ዝƒኽሉ ገና መዓንጠኦም ዘይቆጸሩ ዕሸል ሕጻናት Ãብ ሕቑፊ ƒደታቶም መንዝዕÃ
ƒብ ዉሽጢ 30-40 መዓልታት ዝግÅር ምዕቃብ ማይን መሬትን ብሓቂíዶ ንልማዓት ሃገርና
እዩ?...ኤረ እቲ ንዓመታት ዝህውተት ዝነÅረ ምዕባለ እነብዓል ስንጋፖር Åዚ እንርዮ ዘለና
ƒባጎቤያዊ ƒÃየዳ ድዩ Œብጻሕ?...እቲ ሕልሚ ወተሃደራዊ ዓቅሚ እስራኤል… መንእሰያትና ƒብ
œንቴµራት ብምእሳርን ብዘይ ገለ ንሕስያ ብምስቃይን Ãብኡ ይኽፋእ ኢሉ ድማ ንዘለዓለም
ƒደንቑርÃ ጅሆ ብምሓዝ ድዩ Œረጋገጽ?
እቲ ƒብ ƒእምሮ ኩላትና ዝመጽእ መልሲ እምÅƒር ርዱእíዩ፡ ንሱ ድማ ëí ሓፋሽ ዘይ…ተተ
ልማዓታዊ ወፍሪ ፈጽሙ ውጽእታዊ ŒŸውን ƒይÃ¡ልንíዩíí ዝብልíዩ። እዚ Œንድዝflነ፡ ƒብዚ
Œዉን ጭብጢታትíዙይ ዝተመስረተ ናይ ቁጠባ ፖሊሲ ዘይብላ መንግስቲ፡ ዝገዓረ እንተ ገዓረ፡
ዝሓለመ እንተ ሓለመ፡ Ãብ ሃልÀ ግዜ ሓልፉ ዝጭብጦን ዘረጋግጾን ቁጠባዊ ሕውየት ፈጽሙ
የለን፡ ƒይŒህሉን እዩ ድማ።
እንታይíሞ፡ ብቀደሙ ëí Ãብ Åዓል ጣፍ ብዓል ƒፍíí እንድዮም ኢሎሞ ƒቦታትና! Öእዚ ሓቂ
…ም ቀትሪ ጸሓይ እናደመቀት እን…ላ፡ …ም ƒመሎም ነቲ ንመዔንገሊ …ብዶም እትflኖም ርብዒት
እኽሊ ዘይረŸቡ ድ‹ን የዋህ ህዝብና ንምትላል፡ ëí ብƒሽሙራዊ ƒዘራረባ Œንደይ Ãሎሪ
ተመጊብÃ?...ጨርቂን-ወርቂ ቢሻ...…ተማ ባጽዕ ናይ ዓለምና ንግዲ ማእ…ል œይና፡ Ãልƒይቲ
ዱÅይ Œት…ውንíያÖወዘተ ዝብል መቐረት ƒልቦ ዝflኑ ዘረባታት Œስምዕዎ እን…ሎዉ፡ ብሓቂ
መንነትÃíዩ ዘጽልƒÃ። ƒብ ƒፋ መዓር ዘሎዋ ንህቢ ብደሕሪያ መርዚ …ምዘሎዋ Œዝንጋዕ
ƒይግባእን።

ብዝflነ፡ ƒብ ሃገርና ዘሎ ጸገማት ብቀለም ብሪዒ ጥራሕ ጽሕፍÃ ዝቃለል ነይሩ እንተ ዝŸዉን
Œንዲ እምባ ሶይራ ዝŸዉን መጽሓፍቲ ምጸሓፍና። የግዳስ፡ ናይዚ ግዜ እዋናዊ ሕቶ ብŒልስ
ተግባር ዝተደገፈ ƒብ ስራሕ ምዉፋር ደƒምÅር የማነ ጸጋም ዝጠዋወ ምቹእ ወንÅር ተቐምጥÃ ናይ
ወሓለታት ዘረባ ምልፍላፍ ትርጉም የቡሉን። እዚ Œንዲዝflነ፡ ናብቲ ቐንዲ ƒርእስይ Œምለስíሞ
ƒብ ብሔረይ፡ ብሔረሰብ ኩናማ ብተደጋጋሚ Ãብ ዘጋጥሙ ዘሎዉ ቑጠባዊ ማሕልflታት Ãብ
ባሕሪ ብጭልፋ …Ãፍለኩም።

ሳልሳይ Œፋል ይቕጽል
ማርባቲ ƒምረን

