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መግቢያ 
 

ይህ በፕሮፈሰር ተስፋጽዮን መድሃኔ የቀረበው ፅሁፍ በመጀመርያ የተደመጠው በጀርመን 
Aገር፡ በበርሊን ከተማ፡ “Aገርህንና ታሪክህን Eወቅ” በሚለው መድረክ ላይ በጁን 13፡ 
2011 ዓ. ም. ወርሀዊ ስብሰባ ነው። Eዚያ ከንግግሩ ተያይዞ በተካሄደው ውይይት ላይም 
Iትዮጵያውያንንና ኤርትራውያንን የሚያገናኝ ህዝብ-ለህዝብ፣ የውይይት መድረክ 
በAውሮጳ  ይቋቋም የሚል ውሳኔ ተደርሰዋል። ይህ መድረክ በመጀመርያ የሚቋቋመው 
በበርሊን ከተማ ሲሆን፡  በሌሎች የጀርመን ከተሞችና የAውሮጳ Aገሮች የሚኖሩ 
Iትዮጵያውያንና ኤርትራውያንም AርAያውን Eንዲከተሉ Eንማጸናለን።  
 
ይህ ፅሁፍ፡ ወደፊት ምሁራኑ በዚህና በሌሎች የAከባቢው ጉዳዮች ላይ የሚወያዩበት፣ 
የተለያዩ ሀሳቦችን የሚያራምዱበት፣ Eንዲሁም ትችትና ምርምር የሚያካሂዱበት Aልፎ-
Aልፎ በሚታተም መፅሄት ላይ ከሌሎች ፅሁፎች ጋር Aብሮ ይወጣል። Eስከዚያ ድረስ 
ሃሳቡን ሰው Eንዲመለከተው በማለት በተለያዩ ድህረ-ገጾች Eንዲሰራጭ Aድርገናል። 
 
ስለ “Aገርህንና ታሪክህን Eወቅ” 
 
ይልማ ኃይለሚካኤል፤ 
 
(ሰብሳቢ)  
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Aገርህንና ታሪክህን Eወቅ፣ ወርሃዊ መድረክ፡ በርሊን፡ ሰኔ 2011 

 
 
የሚከተለው ፅሁፍና በበርሊን ከተማ በጁን 13 2011 ስብሰባ የተሰጠው ንግግር፡ በይዘቱም በቋንቋውም 
ሙሉ በሙሉ Aንድ ነው፡፡ ነገር ግን፡ ንግግሩ ለህትመት በሚዘጋጅበት ጊዜ፡ በስብሰባው ውይይት 
የተነሱትን ነጥቦች ከግምት በማስገባት፡ ይዘታቸው ምንም ሳይለወጥ በበለጠ Eንዲብራሩ በማለት 
ጥቂት ሃሳቦች ትንሽ ሰፋ ብለዋል፡፡   
 
ንግግሩ በዚሁ መልክ ታትሞ Eንዲወጣ ለIትዮጵያና ለኤርትራ በጎ ምኞት ያላቸው ወዳጆቼ 
ተባብረውኛል፡፡ በጣም Aመሰግናቸዋለሁ፡፡ 
 
ተስፋጽዮን መድሃኔ፡፡   
 

 
 

የIትዮጵያና የኤርትራ ዝምድናና የምሁራኑ ሚና፡፡    
Eንዴት ነበር? Aሁንስ ምን መሆን Aለበት? 

 
ተስፋጽዮን መድሃኔ (ፕሮፈሰር)  
ብረመን ዩኒቨርሲቲ፣ ጀርመን  

 
ይህ ጥያቄ ከተነሳ በጣም ቆይተዋል፡፡ በተለይ ኤርትራ ከIትዮጵያ ከተገነጠለች በሁዋላ፡ 
በተለያየ መልኩ ሲነሳ ነበር፤ Aሁንም Eየተነሳ ነው፡፡ በሁለቱ ኣገሮች መካከል የነበረው 
ግኑኝነት ችግር ውስጥ ሲገባና፡ በሁዋላም Eየተበላሸ ሄዶ Eስከመለያየት ሲደርስ ምሁራን 
ምን ያደርጉ ነበር? ኣሁንስ ምን Eያደረጉ ነው? ለተፈጠረው ችግር ኣስተዋጽO ያደረጉና፡ 
ኣሁንም በማድረግ ላይ ያሉ ምሁራን ቢኖሩስ ድክመቶቻቸው ምን ይመስሉ ነበር? Aሁንስ 
ምን ይመስላሉ? Eነዚህንና ሌሎችንም ተመሳሳይ ጥያቄዎች በተለያዩ መድረኮች በመጠኑም 
ቢሆን ተወያይተንባቸዋል፡፡  
 
Eነዚህ ጥያቄዎች የሚነሱት በIትዮጵያና በኤርትራ መካከል የነበረው ወንድማማችነት 
Eንዲታደስና ለሁለቱ ሀገሮች ገንቢ የሆነ ትስስር ይኖር ዘንድ ምን ማድረግ Eንደሚቻል 
በምንመረምርበት ጊዜ ነው፡፡  
 
በዚሁ ንግግሬ ምሁራን ስል በተለያዩ ዓውደ ጥናቶች ሊቀ-ሊቃውንት ያሰኙ፡ ሞያቸው 
ሃሳብ ማፍራትና ማቀበል ወይም ማሰራጨት የሁኑ ሰዎችን ማለቴ Aይደለም፡፡ Eነዚህን 
ሊጨምር የሚችል ቢሆንም፡ ምሁራን ስል በህብረተሰቦቻችን ውስጥ ከዘመናዊው ትምህርት 
ጋር የተዋወቁ፡ በAገር ፖለቲካና Aስተዳደር Aስተያየት ያላቸው፡ Aቋም መውሰድ 
የሚችሉ፡ ሚናዎችም የሚኖሩዋቸው ማለቴ ነው፡፡ ቃሉን በዚሁ ትርጉም ለመጠቀም 
ፕሮፈሰር ባሀሩ ዘውዴ በ1994 ባሳተመው Aንድ ፅሁፍ የገለጸውን ሃሳብ መሰረት በማድረግ 
ነው፡፡  
 
ምሁራን፡ ወሳኝ ናቸው ባይባልም፡ ትልቅ ሚና Aላቸው፤ በተለይ በታዳጊ Aገሮች ሚናቸው 
ከፍ ያለ ነው፡፡ ነገር ግን ምሁራን ብቻ ሳይሆኑ ሁሉም የሲቪል ህብረተሰብ ክፍሎች 
ሚናዎች ነበሩዋቸው፣ Aሉዋቸውም፡፡ ይህንን ሳንረሳ ነው በምሁራን ሚና የምናተኩረው፡፡  
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የIትዮጵያና የኤርትራ ዝምድናና የምሁራኑ ሚና 

 
በኤርትራና በIትዮጵያ ምሁራን የተለያዩ ሚና ተጫውተዋል፣ ገንቢም Aፍራሽም፡፡ 
የIትዮጵያውያን ምሁራን ሚና፡ በተለይ ከAፄ ኃይለሥላሤ ዘመን Aንስቶን በተመለከተ 
ብዙ ተፅፈዋል፤ ፕሮፈሰር ጳውሎስ ሚልኪያስ “ኃይለሥላሤ፣ ዘመናዊ ትምህርትና Aብዮት 
በIትዮጵያ” በሚል ርEስ በEንግሊዝኛ የደረሰው መፅሀፍ ከAንጋፋዎቹ ስራዎች Aንዱ 
ነው፡፡  
 
ዛሬ ከምሁራኑ ምንድነው የሚጠበቀው? ወይም ምሁራኑ ምን ማድረግ Aለባቸው? የሚለውን 
ጥያቄ ለመመለስ ያለፈው Aፍራሽ ሚናቸው ምን Eንደነበረ፡ ወይም በAፍራሹ ሂደት ምን 
ሚና Eንደነበራቸው Eና Aሁን ደግሞ Eንዴት Eንደሚታረም መወያየት ያስፈልጋል፡፡ ይህ 
ግን ገንቢ ሚናቸውን መካድ Aይደለም፤ Eርማትና Eድገት ስለምንፈልግ ግን 
ስህተቶቻችንንና ጥፋቶቻችንን በቀዳሚነት Eንመረምራለን፡፡ በሌላ Aነጋገር Eርማትና 
Eድገት በሚሻ መንፈስ ነው በድክመቶቻችንና በስህተቶቻችን ላይ የምናተኩረው፡፡    
 

፩  
 
ይህንን ዓይነት ምርምር ስናደርግ በቅድሚያ የIትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነት ምን ወይም 
Eንዴት መሆን Eንዳለበት ማየት ይኖርብናል፡፡ ያለንበት ዘመን ዘመነ-ገሎባላይዘሸን ነው፤ 
Aገሮች ወይም ዓለም በሙሉ በተለያዩ ዘርፎች ተዛምደዋል፡ ተሳስረዋል፡፡ ማንኛውም Aገር 
ያላትን ለሌሎች Eያቀበለች፡ የሌላትን ደግሞ ከሌሎች Eየተረከበች ነው የምትኖረው፡፡ 
ከሌሎች Aገሮች በብዙ ዘርፎች ሳትተሳሰር ትርጉም ባለው ሁኔታ የምትኖር Aገር 
የለችም፡፡  
 
በተለይ ድሃ ወይም ታዳጊ ኣገሮች በበለጠ መተሳሰር Aለባቸው፡፡ Iትዮጵያና ኤርትራ 
ሁለት ድሃ የሆኑ ታዳጊ Aገሮች ናቸው፡፡ Aሁን ባለው የዓለም ሁኔታ በሁሉም ዘርፍ 
መዛመድ Eንዳለባቸው ሁለቱን Aገሮች ለሚያውቅ ሁሉ ምንም ጥርጥር የለውም፡፡ 
ካልተዛመዱና ካልተሳሰሩ የህዝቦቻቸውን ኑሮና መብቶች ሊያሟሉ Aይችሉም፡፡ በሌላ 
Aነጋገር፡ ተለያይተን - ማለት Aንድ ዓይነት ትስስር ሳናደርግ - የዓለምን ሁኔታ 
ልንቋቋመው Aንችልም፡፡  
 
Aሁን ባለው የዓለም ሁኔታ Iትዮጵያና ኤርትራ የIኮኖሚ ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ 
ዝምድናም ያስፈልጋቸዋል፡፡ የፖለቲካ ዝምድናውም ካሁን በፊት በተደጋጋሚ 
Eንደገለጽኩት ኮንፈደረሽን የሚባለው ነው፡፡ ኮንፈደረሽን በIትዮጵያና ኤርትራ መሀከል 
ብቻ ሳይሆን ሁሉንም የAፍሪቃ ቀንድ Aገሮች ያቀፈ Eንዲሆን የሚፈለግ ነው፡፡ በዚሁ ጊዜ 
ግን ተግባራዊነት ሊኖረው የሚችል፡ ያውም Aንዳንድ ቅድመሁኔታዎች ከተሟሉ በሁዋላ፡ 
በIትዮጵያና በኤርትራ መሀከል ነው፡፡ የዚህ ሁለት Aገሮች ትስስር ለወደፊቱ 
የሚቋቋመው የAፍሪቃ ቀንድ ኮንፈደረሽን መሰረት ይሆናል፡፡   
 
ኮንፈደረሽን ማለት ምን Eንደሆነ፤ ከፈደረሽን Eንዴት Eንደሚለይ ካሁን በፊት በሳን ሆዘ 
ስብሰባዎች ገልጬዋለሁ፡፡ በይዘቱ የሚለያይ ቢሆንም፡ ኮንፈደረሽን ሲባል፡ በጠቅላላ 
Aነጋገር፡ Aገሮች ልዓላውነታቸው Eንደተጠበቀ ሆኖ የሚያደርጉት ትስስር Eና 
የሚያቆሙት መንግስት ነው፤ Aብነት በመስጠት ነገሩን ባጭሩ ለመግለጽ፡ Aሁን ያለው 
የAውሮፓ ህብረት ዓይነት ዝምድናና መንግሥት ማለት ነው፡፡ የፖለቲካው ትሰስር - 
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Aገርህንና ታሪክህን Eወቅ፣ ወርሃዊ መድረክ፡ በርሊን፡ ሰኔ 2011 

Eንዲያውም የIኮኖሚውም ቢሆን - ለምን ያስፈልገናል? ጤናማ የሆነ መልካም - ማለት 
ኖርማል - ጉርብትና ብቻ ለምን ኣይበቃም? የሚል ፈታኝ ጥያቄ በAንዳንድ ስብሰባዎች 
ኣጋጥሞኛል፡፡ Eኔን በተመለከተም፡ “ፈደረሽን፡ ኮንፈደረሽን Eያለ ባያደነቁረን መልካም 
ነበር” የሚሉ ኤርትራውያን Eንዳሉ Aውቃለሁ፡፡  
 
ይህ ፈታኝ ጥያቄም ሆነ ነቀፌታ የዓለምንና የሁለቱ Aገሮቻችንን ሁኔታ በደንብ ካላጤነ 
Aመለካከት የሚነሳ ነው፡፡Eንዲያውም “ጤናማ የሆነ መልካም” (ኖርማል) ጉርብትና ሲባል 
በይዘቱ የተለያየ መሆኑን ያልተገነዘበ Aስተሳሰብ የሚያንጸባርቅ ነው፡፡ የሁለት (ወይም 
በቁጥር ከዚያ በላይ የሆኑ) Aገሮች ዝምድና ይዘት Eንደየሁኔታቸው ይለያያል፡፡ 
የIትዮጵያ ጉርብትና ከከኒያ ጋር Eና ከጂቡቲ ጋር በይዘቱ Aንድ ሊሆን Aይችልም፤ 
የኤርትራ ጉርብትና ከIትዮጵያና ከጂቡቲ ጋር ወይም ከየመን ጋር በይዘቱ Aንድ ሊሆን 
Aይችልም፡፡  
 
Iትዮጵያና ኤርትራ በጂዮግራፊያዊ Aቀማመጣቸው፡ በታሪካዊና ባህላዊ ዝምድናዎቻቸው፡ 
በIኮኖሚያዊ Eርስ-በርስ ተፈላላጊነታቸው ወይም ተጠቃቃሚነታቸው (ወይም በጋራ 
ጥቅሞቻቸው) ምክንያት የጤናማ ጉርብትናቸው ይዘት ጥብቅ የሆነ ቅርበት ብቻ ነው ሊሆን 
የሚችለው፡፡ ይህ በይዘቱ ጥብቅ ቅርበት የሆነ ጉርብትና የIኮኖሚም የፖለቲካም 
ገጽታዎች Aሉት፡፡ የIኮኖሚው ገጽታው መወሃሃድን የሚፈቅድና የሚያስችል መዋቅር 
ነው፤ የፖለቲካ ገጽታው ደግሞ፡ ኮንፈደረሽን ወይም Eሱን የሚመስል ነው፡፡   
 
ለኔ Eንደሚመስለኝ Eንዲህ ዓይነት ዝምድና Aለማቋቋም ወይም Aለማበጀት ምክንያታዊ 
(ራሽናል) ወይም ብልህ ውሳኔ Aይደለም፤ Eንዲያውም ከEውነታ ወይም ከገሃድ ዓለም 
የራቀ (ወይም  Aንሪያሊስቲክ) ነው፡፡ይህን ዓይነት ዝምድናን መቃወም Eውነታን መካድ 
ነው፤ ኮንፈደረሽን መሳይ ትስስር Aልፈልግም ማለት ቢያንስ በሁለቱ Aገሮች መካከል 
ሊኖር የሚገባውን ጤናማና በሰላም Aብሮ የመኖርን (የመበልጸግን) መርሆ ወይም ዓላማ 
Aለመቀበል ነው፡፡  
 
Aሁን ያለው የIትዮጵያና ኤርትራ ግኑኝነት፡ ዝምድና ሊሆንስ ይቅር፡ ሰላማዊ ጉርብትና 
ነው ብሎ ለማለት Eንኳን Aያስደፍርም፡፡ የዚህ ሁኔታ Aመጣጥና ታሪክ ሁላችን 
የምናውቀው ነውና ጊዜ ልናጠፋበት Aያስፈልግም፡፡ ይልቁንስ መመርመር ያለብን ይህ 
Aሳዛኝ ወይም የማይገባ ሁኔታ Eንዲደርስ Eና Aሁንም Eንዲቀጥል ምሁራኖቹ ምን ሚና 
ተጫወቱ? ምን AሰተዋጽO Aደረጉ? ይህንን AስተዋጽO ለማድረግ ያበቁዋቸው ድክመቶችስ 
ምን ናቸው? የሚሉትን ጥያቄዎች ነው፡፡ ነገሩን በግልጽ ለማስቀመጥ፡ በኤርትራ ለነጻነት 
ወይም ለመገንጠል ጦርነት ይካሄድ በነበረበት ጊዜ ምሁራኖቹ ምን ሚና ነበራቸው? 
ኤርትራ ከተገነጠለች በሁዋላስ ሁኔታው ሲባባስ ምን ሚና ነበራቸው?  
 
ይህንን ጥያቄ ለመመለስ በመጀመርያ የትኞቹ ምሁራን ማለቴ Eንደሆነ ባጭሩ መግለጽ 
Eወዳለሁ፡፡ Eነዚህ ምሁራን በ60ዎቹ፡ 70ዎቹ Eና በ80ዎቹ በIትዮጵያም በኤርትራም 
ትልቅ ሚና የነበራቸው፤ Aሁንም Eያረጁና Eየተተኩ ቢሆኑም ገና መጠነኛና Eያነሰ 
የሚሄድ ያለ ሚና ያላቸው ናቸው፡፡ ከነዚህ ምሁራን Aብዛኛዎቹ “ጥላሁን ታከለ” ተብሎ 
ከሚታወቀው ባህሩ ዘውዴ Aስቀድሜ በጠቀስኩት መጣጥፍ ሶስተኛው የAዲስ ምሁራን 
ትውልድ ብሎ ከሚገልጸው ክፍል ናቸው፡፡  
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የIትዮጵያና የኤርትራ ዝምድናና የምሁራኑ ሚና 

ይህንን የምሁራን ትውልድ Aውቀዋለሁ፤ የኔም ትውልድ ነውና፡፡ ብዙው ከዚህ ትውልድ፡ 
በተማሪነት ጊዜ፡ በጠቅላላው Aነጋገር፡ ተምረው Eውቀት የማዳበርን ዓላማ በተግባር 
የሚገባውን ያህል ቀደምትነት የሰጠ Aይመስልም፡፡ ታሪክንና ጽንሰ-ሃሳቦችን - የፖለቲካ 
ጽንሰ-ሃሳቦችን ጨምሮ - በትጋት ለማንበብ፡ ለማጥናትና በጥልቀት ለማወቅ የጓጓ ነበር 
ቢባልም፡ Aዝማሚያውንና ብቃቱን ግን በተግባር Aላስመሰከረም፡፡ ይልቁንስ ለገቢራዊ 
ንቅናቄ Eና ለAብዮት መዘጋጀት የሚለው መንፈስ ያየለበት ነበር፡፡ ይህ ግን ለብዙው 
ወይም ለAብዛኛው ብቻ የሚመለከት ሃቅ ነው፤ ካለበለዚያ ትምህርታቸውን በደንብ 
የሚከታተሉና በቂ ንባብ ያደረጉ፡ በፖለቲካ ንቅናቄም የተሰማሩ ጥቂቶች ነበሩ፡፡ በብዙ 
የAውሮጳና ሌሎች የምEራቡ ዓለም Aገሮችም፡ ወቅቱ - በተለይ ከ1968 Aንስቶ -  
ተማሪው Eንደዚሁ ከመደበኛ የትምህርት ተቋማትና የህብረተሰቡ Eሴቶች በመንፈስ 
Eየራቀ የሄደበት ነበር፡፡       
 
ይህ ትውልድ  ለIትዮጵያም ለኤርትራም ቀና ምኞትና ውብ የሆነ ራEይ ነበረው፡፡ 
ለህዝቦቹ Aሳቢ፡ ለሃገሩም ተቆርቋሪ ሆኖ፡ ለማስዋEትነትም ዝግጁ ነበር፡፡ ከራEዩ ውበትና 
ከዓላማው ክብደት ጋር የሚጣጣምና የሚመጣጠን Eውቀትና Aሰተዋይነት ግን 
Aልነበረውም፡፡ ይህ ትልቅ ድክመት ነበር፤ ከዚህ ድክመት የተነሳም ይህ ትውልድ፡ 
በIትዮጵያም በኤርትራም፡ በህሊናው ብሄርተኛ፡ Aገር-ወዳድ፡ ባለ-ጀብዱና ተራማጅ 
Eያለ፡ Aመርቂ የሆነ ስትራተጂና ስልት ቀይሶ ሁኔታውን ሊቋቋም Aልቻለም፡፡ ስለዚህም 
ከንጉሳዊው ሥርዓት ህልፈት በሁዋላ በሁለቱም Aገሮች ሥልጣን ላይ በወጡትና Aሁንም 
ገና ሥልጣን ላይ ባሉት ቡድኖች ክፉኛ ተመታ፡፡  
 

፪ 
  
መሰረታዊ ከሆኑት ድክመቶች Aንዳንዱን Aጠር Aጠር Aድርጌ ልጥቀስ፡፡  
 
- ከድክመቶቹ Aንዱ Aስቀድሞ ከተጠቀሰው Eውቀትና በጥልቀት የመረዳት ችሎታ 
ካለመኖር ጋር የተያያዘ ነው፡፡ Iትዮጵያንና ኤርትራን በተመለከተ ምሁራኖቹ በቂ 
Eውቀት Aልነበራቸውም፡፡ የኤርትራ ምሁራን ስለ Iትዮጵያ ታሪክ ሆነ ፖለቲካ Eውቀቱ 
Aልነበራቸውም፤ ስለ ኤርትራም ቢሆን Eውቀታቸው ጥለቀት ያለው Aልነበረም፡፡ 
Iትዮጵያውያን ምሁራንም Eንደዚሁ ስለ ኤርትራ በመጠኑ ትርጉም ያዘለ Eውቀት 
Aልነበራቸውም፡፡   
 
- ብዙው ከዚህ የምሁራን ትውልድ ታሪክንና ባህልን በተመለከተ የፍፁም ተቃውሞ 
(ንሂሊሰት) የሆነ መንፈስ ነበረው፤ ታሪክንም ሆነ የባህል Eሴቶችን ከቁጥር ውስጥ 
Aላስገባም፡፡ ታሪኩና ባህሉ በጎና የሚያገለግል ገፅታ Eንዳለው ዘንግቶ፡ ሁሉንም ከፊውዳሉ 
ስርዓት ጋር በማዛመድ ችላ Aለ፡፡ ታሪክንና ባህልን ችላ ማለት ስህተት ብቻ ሳይሆን 
Eጅግ Aደገኛም ነበር፡፡ በዚህ ቸልተኝነት ምክንያት፡ በIትዮጵያም ሆነ በኤርትራ ምሁሩ 
በምን ዓይነት ማህበራዊ ሁኔታ ይንቀሳቀስ Eንደነበረ Aላወቀም፤ በIትዮጵያ ይሁን 
በኤርትራ ምን ያህል ለውጥ ማምጣት Eንደሚቻል፣ ለውጡን ለማሳካት ሊተባበሩ የሚችሉ 
የህብረተ-ሰቡ ወገኖች የትኞቹ Eንደነበሩ፣ በሌላ Aነጋገር፡ በዚያ ወቅት Iላማዎቹ ወይም 
ጠላቶቹ Eና ተባባሪዎቹ ወይም ወዳጆቹ የትኞች Eንደነበሩ ብቁ ጥናት በማድረግ 
Aልተረዳም፡፡ ስለዚህም በትግል ጉዞው ብዙ Aላስፈላጊ ጠላቶች Aፍርቶ ከሰረ፡፡  
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Aገርህንና ታሪክህን Eወቅ፣ ወርሃዊ መድረክ፡ በርሊን፡ ሰኔ 2011 

- ከዚህ ድክመት ጋር በተያያዘ፡ በፖለቲካው መስክ የAገሮቻችን ወይም የህብረተ-ሰቦቻችን 
ባህሎች የጉልበት ወይም ጭካኔ (ቫየለንስ) ባህሪም ያለባቸው መሆኑ የምሁራኑ ትውልድ 
በሚገባ  Aላጤነም፡፡ በህብረተሰቦቻችን ሰላምና ፍቅር መሰረታዊ Eሴቶች ቢሆኑም 
ፖለቲካዊ ታሪካችን ግን ታላቅ የጭካኔ ገፅታ ያለበት ነው፡፡ በታሪካችን ብዙውን ጊዜ ንጉስ 
በሌላ - ማለት፡ በAዲስ - ንጉስ ሲተካ ህጋዊና ሰላማዊ በሆነ የሽግግር ሂደት Aልነበረም፤ 
በማንኛውም መልኩ Aንዱ - ቡድን ይሁን ግለሰብ - ሌላውን በኃይል Aሸንፎ Eንጂ፡፡ 
ይህንን ነጥብ Aንጋፋው Iትዮጵያዊ ምሁር ፕሮፈሰር ንጉሴ Aየለ በዚሁ ዓመት 
በታተመው Aንድ መጣጥፍ Aብራርቶታል፡፡ Eንዲሁም ደራሲና የፖለቲካ ተንቀሳቃሽ  
ጌታቸው ረዳ “ሓይካማ” በተሰኘው መፅሃፉ ትግራይ ውስጥ ከፖለቲካ ጋር በተያያዘ 
የተፈጸመውን፡ በEሳት መለብለብን የጨመረ፡ Aረሜናዊ የሰብAዊ መብቶች ረገጣ ዘርዝሮ 
በማጋለጥ ባህላችን በፖለቲካዊ ገፅታው ምን ያህል ጭካኔ Eንዳለው ያስረዳል፡፡ የፖለቲካ 
ባህላችን ይህ ባህርይ Eንዳለው በሚገባ ባለመረዳታቸው Aንዳንድ  የምሁራን ቡድኖች 
ተመልሰው የጐዱዋቸውን የትግል ስልቶች ተጠቀሙ፡፡ በጭካኔ Eምብዛም ለተካኑ፡ የጭካኔ 
ባህላቸው በምሁራውነት ላልለሰለሰ፡ ርህራሄ ለሌላቸው ቡድኖች ሰለባ ሆኑ፡፡  
 
- ይህ ሲባል ግን ምሁራኖቹም በህብረተ-ሰቡ ባህል ያልተነኩና የህብረተ-ሰቡ ጠባይ ፈፅሞ 
የሌላቸው ነበሩ ማለት Aይደለም፡፡ በህብረተ-ሰቡ ተወልደው ያደጉ በመሆናቸው Eነርሱም፡ 
በዘመናዊው ትምህርት ሂደት ባንዳንድ ረገድ ቀየጥ ያሉ ቢሆንም፡ የህብረተ-ሰቡ Eሴቶች 
ነበሩዋቸውም Aሉዋቸውም፡፡ Aንዳንድ የባህላችን Aስከፊ ገፅታዎች - ጭካኔውን ጨምሮ - 
ከሌሎቹ ባነሰ መጠን ይሁን Eንጂ በምሁራኖቹም ታይቷል፡፡ የሚያሳዝነው ግን ምሁራኖቹ 
ከህብረተ-ሰቡ ጋር መሰረታዊ Eሴቶች Eንደሚጋሩ በሚገባ መጠን Aለማወቃቸው ወይም 
Aለማመናቸው ነው፡፡ ይህ ጉደለት ከባድ ጉዳት Eንዳደረሰ Aንዳርጋቸው ፅጌ ነፃነትን 
የማያውቅ ነፃ Aውጪ በሚለው መፅሃፉ ያመለክታል፡፡     
 
- ይህ የምሁራን ትውልድ በኤርትራም ሆነ በIትዮጵያ የፊተኞቹ የምሁራን ትውልዶች 
ያህል ጨዋነት ወይም ትህትና (ሲቪሊቲ) Aልነበረውም፡፡ የሃሳብ Aገላለፁ ዘይቤ ብዙውን 
ጊዜ የተረጋጋና ክፍት ሳይሆን፡ የAክራሪነትና የጠብ ቃና ያዘለ (ፖለሚካል) ነበር፡፡ 
መደማመጥ፡ መግባባት፡ Eና መቻቻል በሚፈለገው መጠን Aልነበሩም፡፡ (ባህሩ ዘውዴ፡ ገፅ 
486፤ ገላውዴዎስ AርAያ፣ ገፆች 69- 71) ፡፡ በነዚህና በሌሎች ምክንያቶች የዚህ ትውልድ 
ምሁራን በተፈለገው መጠን ተግባብተውና ተባብረው መስራት Aልቻሉም፡፡          
  
- Aስቀድሜ ከጠቀስኳቸው ድክመቶች ጋር የተያያዘ ሌላ ጉድለትም ነበር፤ Eሱም 
Eውነታው ከሚፈቅደው በላይ ማቀድ ወይም Eቅድን ለመተግበር መሞከር (Aልትራዪዝም) 
ነው፤ ይህ ማለት ሁኔታው የሚፈቅደውና የሚያስችለው ምን Eንደሆነ መርምሮ ሳይሆን፡ 
የተመኙት ግብ ወይም ዓላማ መደረስ Aለበት ብሎ በጭፍን መንቀሳቀስ ማለት ነው፡፡ 
Eንዲህ የመሰለ ሁኔታን ያላጠናና ያልጠበቀ Aካሄድ ብዙውን ጊዜ ጠላትን ይጠቅማል፡፡ 
በቅርቡ ታሪካችን - በIትዮጵያም  በኤርትራም - Aይተነዋል፡፡ Aሁንም ይህንን 
የሚመስል ጉድለት Eየታየ ነው፡፡ 
 
- ብዙውን ጊዜ ከዚህ ጉድለት ጋር ተያይዞ የሚከሰት ሌላ ድክመትም ነበር፡ Aሁንም Aለ፤ 
Eሱም ከተባሉት ምሁራን ብዙዎቹ፡ Eንደግለሰቦች ለመስዋEትነት ዝግጁ ቢሆኑና 
ቢሰዉም፡ የመጨረሻው ዓላማ ወይም ግብ በትውልዳቸው ጊዜ Eንዲረጋገጥ መሻታቸውና 
መሞከራቸው ነው፡፡ በሌላ Aነጋገር በውነቱ በሂደት Eስከዚህም Aያምኑም ነበር ማለት 
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የIትዮጵያና የኤርትራ ዝምድናና የምሁራኑ ሚና 

ይቻላል፡፡ Eድገት ሲባል ሂደት ነውና፡ ፈጻሚ ትውልድ ብቻ ሳይሆን ጀማሪ ትውልድ 
መሆንም ጀግንነት ነው፤ Eንዲያውም ጀማሪ መሆን የበለጠ ጀግንነት ነው ማለት ይቻላል 
ምክንያቱም ያልተጀመረ Aያልቅምና፡፡ በለውጥ ሂደት መነሳትና መጠናከር መድረክን 
ወይም ሁኔታን በጥንቃቄ Eያገናዘቡ በመሳተፍ ፋንታ የመጨረሻውን ግብ Eውን 
ለማድረግና ለማረጋገጥ በመሻት የተባሉት ምሁራን ትልቅ ችግር ላይ ወደቁ፡፡    
 
ኤርትራውያንና Iትዮጵያውያን ምሁራን Aሁን ያለው ችግር Eንዲከሰት ባለፉት 
ዓመታት፡ በተለይ በደርግ ዘመን፡ የየራሳቸው AስተዋፅO Aድርገዋል፤ Aሁንም Eያደረጉ 
ናቸው፡፡ AስተዋጽOውን ያደረጉት መንግስታቱና ድርጅቶቹ ይተገብሩዋቸው ከነበሩት፡ 
Aሁንም ገና Eየተከተሉዋቸው ካሉት የተሳሳቱ ወይም ጐጂ የሆኑ ፖሊሲዎች ጋር በተያያዘ 
ነው፡፡ የሚከተሉት ዋና-ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 
 

፫ 
 
ኤርትራውያን ምሁራን በተለይ የI.ፒ.ኤል.ኤፍ. ደጋፊዎች የነበሩት፡ ትልቅ ድክመት 
Aሳይተዋል፡፡ በመሰረቱ Eነዚህ ምሁራን Aውቶኖሚ - ማለት የAEምሮ ነጻነት - 
Aልነበራቸውም፡፡ ሊኖራቸውም Aይችልም ነበር፤ ያ Iሳያስ Aፈወርቅ የተቈጣጠረው 
ድርጅት Eምብዛም ጥብቅ በሆነ ማEከላዊነት ነበር የሚተዳደረው፤ የዲሞክራሲ ጭላንጭል 
Aልነበረውም፡፡ ምሁራኖቹ ታዲያ  ለድርጅቱ መሪ Aካል ሙሉ-በሙሉ ተገዢ ነበሩ፡፡ 
የሚጽፏቸው Aንቀጾችና የሚደርሷቸው መጻህፍት የI.ፒ.ኤል.ኤፍን Aቋሞች 
የሚያንጸባርቁና፡ የ.Iፒ.ኤል.ኤፍን ፕሮፓጋንዳ Eንዳለው የሚያሰራጩ ነበሩ። በዚህ ረገድ 
I.ኤል.ኤፍ. (ጀብሃ) የነበረው ሁኔታ የተለየ ነበር፤ ከጀብሃ ጋር ተዛምደው የነበሩት 
ምሁራን በመጠኑ የማይናቅ Aውቶኖሚ ነበራቸው፡፡ 
 
- ከAውቶኖሚ ጋር በAንዳንድ ረገድ የሚመሳሰል ሌላ ችግርም ነበር፡፡ Aሁንም በመጠኑ 
Aለ፡፡ የIትዮ-ኤርትራ ጥያቄ በቀዝቃዛው ጦርነት ጊዜ ከርEሰ-ኃያላኑ ፉክክር ጋር ተሳስሮ 
ነበር፡፡ በAመሪካ የሚመራው የምEራቡ ዓለም Aፍቃሬ ሶቭየት የነበረውን የAዲስ Aበባው 
መንግስት ይቃወሙ የነበሩትን ንቅናቄዎች፡ Iፒ ኤል ኤፍን ጨምሮ፡ ይደግፍ ነበር፡፡ 
ደርግን ለማዳከም የኤርትራ ነፃነት ደጋፊዎች ሆነው የቀረቡ የምEራቡ ስትራተጂ 
Aራማጆችም ነበሩ፡፡ Aንዳንድ የIፒ ኤል ኤፍ Aባሎችና ደጋፊዎች የሆኑ ኤርትራውያን 
ምሁራን ታዲያ የኤርትራን ነገር ለምEራቡ ስትራተጂ በሚያገለግል መልኩ Eያቀረቡ 
ቅስቀሳ ሲያካሂዱ ነበር፡፡ Aንዳንዱንማ Eንዲህ የመሰለ ዘመቻ ማካሄድ በምEራቡ ዓለም 
ኑሮ ለማበጀት የረዳው ይመስላል፡፡ Eነዚህ ምሁራን በዚህ ሁኔታ ስለኤርትራ ሲፅፉና 
ሲንቀሳቀሱ Eውነተኛ የሆነ Aውቶኖሚ ሊኖራቸው ይችል Eንዳልነበረ መገመት ይቻላል፡፡      
 
- ታሪክን በተመለከተ ኤርትራውያን ምሁራን ትልቅ ስህተት ፈፅመው ጉዳት Aድርሰዋል፡፡ 
ኤርትራ ድሮም ቢሆን ከIትዮጵያ ጋር ፖለቲካዊና Aስተዳደራዊ ዝምድና Aልነበራትም 
ለማለት ታሪክን ጠምዝዘው Aቀረቡ፤ Eንዲያውም የውሸት ታሪክ ፈለሰፉ፡፡ Eንዲህ 
በማድረግ ወጣቱን Aደነቈሩት፤ ማንነቱን በተመለከተም ግራ Aጋቡት፡፡ ይህ ተግባር 
የተፈጸመው ኤርትራ የተለየች ሉዓላዊት Aገር ለመሆን መብት Aላት ለማለት Eንዲመች 
ነበር፡፡ Eጅግ የሚያሳዝነው ኤርትራ ይህ መብት Aላት ብሎ ለመከራከር ታሪክን 
መጠምዘዝ ወይም የፈጠራ ታሪክ መሸቅሸቅ Aስፈላጊ Aለመኖሩ ነው፡፡  
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- ይህንን የሚመሳሰል ምሁራኑ ያስተጋቡት ኤርትራ የIትዮጵያ ቅኝ-ግዛት ናት የሚለው 
Aቋም ነበር፤ ይህም መርዘኛ ውሸት ነበር፡፡ ኤርትራ የነበራት Aውቶኖሚ (ራሰ ገዝነት) 
በሀይል ተወስዶባት ያለፍላጐትዋ Eንደ ጠቅላይ ግዛት ተቀላቀለች፤ ይህ ግፍም ጭቆናም 
ነበር፤ የቅኝ ግዛት ሁኔታ ግን Aልነበረም፡፡ ይህ ውሸትም የተፈለገው ለነፃነት ወይም 
ለመገንጠል ጥያቄ ደገፍ Eንዲሆን በማለት ነበር፡፡ ዳሩ ግን ይህ ውሸትም ኤርትራ ለነፃነት 
ወይም ለመገንጠል መብት Aላት ለማለት Aስፈላጊ Aልነበረም፡፡ ህዝቡን፡ በተለይ ወጣቱን 
ግራ ለማጋባት ብቻ Aገለገለ፡፡    
 
- Aንዳንድ ኤርትራውያን ምሁራን Iትዮጵያውያንንና ባህላቸውን - የትግራይ ህዝብን 
ጨምሮ - ያሳነሰና ያቋሸሸን ፕሮፓጋንዳ በማራመድ ሚና ተጫውተዋል፡፡ ይህ ሚና 
Aሁንም በተለይ የትግራይ ህዝብን በሚመለከት Eየቀጠለ ነው፡፡ 
 
- Iትዮጵያውያንንና ሌሎችን የቀጠናው ህዝቦች ያሳነሰ መንፈስ ስለ ኤርትራ ዓቅምና 
ብቃት የተጋነነ Eምነት ማሰማቱ የማይቀር ነበር፡፡ በተግባር የI.ፒ.ኤል.ኤፍ. ድምፅ-
ማጉሊያ ናቸው ተብለው ይተቹ የነበሩ ምሁራን ኤርትራ ንቁና ታታሪ የሆነ ህዝብ ያላት፡ 
ራሷን በደንብ የምትችል የተAምር Aገር ናት፤ ለወደፊቱም በፍጥነት Eነዳደጉትና 
Eንደበለጸጉት Aንዳንድ የEስያ ሃገሮች ልትሆን ነው የሚለውን ጉራ በማራመድ 
ተሳትፈዋል፡፡ ይህ ብዙ ኤርትራውያንን ግራ Aጋብቶ ከIትዮጵያውያን ጋር የሚያደርጉት 
ግኑኝነት ተቀባይነትና ተግባራዊነት ባለው ሥርዓት Eንዲሆን Aልረዳም፡፡ ስለዚህም 
በሁለቱ ህዝቦች መካከል የነበረውን የወንድማማችነት ዝምድና ትክክለኛውን ገፅታ 
Eንዳያሳይ Aስፈላጊ ያልሆኑ ችግሮችን ሳያስከትል Aልቀረም፡፡     
 
- በዚሁ ጊዜም ኤርትራውያን ምሁራን ህዝባቸውን የማሰተማር ሃላፊነታቸውን Eየተወጡ 
Aይደሉም፡፡ ለምሳሌ Aሁንም ገና በኤርትራው መንግስት ፕሮፓጋንዳ ተደጋግሞ 
የሚለፈፈው በAፄ ኃይለሥላሤ ዘመን ይሁን በደርግ ጊዜ በህዝቡ ላይ የተፈጸመው ግፍ 
ነው፡፡ በትግሉ ጊዜ Iፒ ኤል ኤፍ በIትዮጵያውያን ላይ ያደረሰው ግፍ Eንደነበረም 
ምሁራኖቹ Aይገልፁትም ያሉት፤ ምናልባት ለራሳቸውም Aያውቁትም ይሆናል፡፡ ለምሳሌ 
ኮሎኔል Aምሳሉ ገብረዝጊ በደረሱት የኤርትራ መዘዝ በሚል መፅሃፍ I.ፒ.ኤል.ኤፍ. 
በIትዮጵያ ወታደሮች ላይ የወሰዳቸው Aንዳንድ IሰብAዊ Eርምጃዎች ተገልጸዋል፤ 
ኤርትራውያን ይህንን ማወቅ Aለባቸው፤ ማሳወቅ ያለባቸው ደግሞ ምሁራኑ ናቸው፤ 
Eያደረጉት ግን Aይደለም፡፡  
 
- ኤርትራውያን ምሁራን በIትዮጵያ መንግስታትና ህዝብ መሃከል Aስፈላጊ በሆነ መጠን 
ልዩነት Aላደረጉም፡፡ የIትዮጵያ ህዝብ ኤርትራውያንን በወንድምነት Eንደተቀበላቸውና፡ 
በሁሉም ዘርፍ ከኤርትራውያን ጋር ለመዛመድ Eንዳላመነታ ምሁራኖቹ ባለፈው ጊዜያት 
በሚገባ Aልመሰከሩም፡፡ Aሁን ግን የIትዮጵያ ህዝብ የሚመሰገን መሆኑ የሚመሰክሩ 
ኤርትራውያን ምሁራን በቁጥር Eያደጉ ናቸው፡ ይህም ደስ የሚያሰኝ ነው፡፡   
 
- የAሁኑን የIትዮጵያ ሁኔታ በተመለከተ ኤርትራውያን ምሁራን ሁለት ዓይነት ሆነዋል፡፡ 
Eነርሱም በAስመራው መንግስት ጐን የተሰለፉት Eና በተቃዋሚው ጐራ የሚገኙ ናቸው፡፡ 
የAስመራው መንግሥት ደጋፊዎች Aሁንም Eንደበፊቱ የመንግስታቸውን Aቋም 
በማራመድ IህAዲግን የሚያስከፋ ሂስ ያዘለ መልEክት ያስተላልፋሉ፤ ይህንን  
የሚያደርጉት ያሉትም መንግሥታቸው ከIህAዲግ መንግስት ጋር፡ የEውነት ይሁን 
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የIትዮጵያና የኤርትራ ዝምድናና የምሁራኑ ሚና 

የማስመሰል፡ ቅራኔ ስላለው ነው፡፡ ለዚህ ዓላማ Eንግዲህ Iትዮጵያ ውስጥ ያለውን 
Aንዳንድ ችግርና ግፍ ይገልፃሉ፡፡ Eነዚህ ምሁራን ሁለቱ መንግሥታት በታረቁ ወይም 
ታርቀናል ለማለት በወሰኑ ጊዜ Aሁን በIህAዲግ መንግስት ላይ የሚያሰሙት ያሉት ሂስና 
ወቀሳ Eንደማያሰሙት Eርግጠኛ ሆኖ መናገር ይቻላል፡፡    
 
በተቃዋሚው ጐራ ካሉት ምሁራን ደግሞ ብዙዎቹ የIትዮጵያን ሁኔታ የሚፈርዱት 
የIህAዲግ መንግሥት በኤርትራ ነፃነትና ሉዓላውነት ጉዳይ ላይ ባለው ፖሊሲ መሰረት  
ነው፡፡ IህAዲግ የኤርትራ ነፃነትንና ሉዓላዊነትን በይፋ ስለሚደግፍ፡ Iትዮጵያውያን 
ተቃዋሚዎቹ ደግሞ ስለማይደግፉ ብቻ በAቶ መለስ ዜናዊ የሚመራው መንግሥት 
Iትዮጵያ ውስጥ ለሚፈፅመው ግፍ ትኩረት Aይሰጡትም፡፡ ዲሞክራሲን፡ የሀገሪቱ 
ሉዓላዊነትንና Aንድነትን፡ ሰብዓዊ መብቶችን፡ Iኮኖሚን፡ ሙስናን ወዘተ… በተመለከተ 
በውጭ Aገር ታዛቢዎች ሳይቀር በተደጋጋሚ የተዘገበውን ሁሉ ጨርሰው ችላ ይላሉ፤ 
የIህAዲግ መንግሥት በተለያዩ ዘርፎች በደል ሲፈፅም Eየታየ Eኚህ ኤርትራውያን 
የደግፉታል፡፡ ይህ ትልቅ ድክመት ብቻ ሳይሆን ለሁለቱ ህዝቦች መቀራረብና መተባበር 
Eንቅፋት የሚሆን ነው፡፡      
 
- ኤርትራውያን ምሁራን የኤርትራን መገንጠል Aስመልክቶ Iትዮጵያውያን ለምን 
የIህAዲግ መንግስትን Eንደሚወቅሱ Aልተረዱም ወይም ለመረዳት Aልመረጡም፡፡ 
ለምሳሌ በ1993 የተካሄደውን ረፈረንደም Eንውሰድ፡፡ ረፈረንደሙ ትክክለኛ ሂደት 
Aልነበረም ብቻ ሳይሆን የEብሪት መልክም ነበረው፡፡ ሂደቱ ቢያንስ Iትዮጵያውያን 
ምሁራንን በሃሳብና በውይይት ደረጃ ማሳተፍ ነበረበት፡ ወሳኙን ድምጽ የሚሰጥ የኤርትራ 
ህዝብ ቢሆንም፡፡ ሂደቱ Eንኳንስ Iትዮጵያውያን ምሁራንን፡ የተለያዩ Aቋሞች 
የነበሯቸውን ኤርትራውያን ተቃዋሚዎችንም Aላሳተፈም፡፡ ስለዚህ የረፈረንደሙን ሂደት 
በተመለከተ Iትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆኑ Aንዳንድ ኤርትራውያንም የIህAዲግን 
መንግስት ይወቅሳሉ፡፡ በAሁኑ ጊዜ ኤርትራውያን ምሁራን ይህንን ነጥብ በደንብ ማጤን 
ይኖርባቸዋል፡፡ ይህንን ነጥብ Aለመረዳታቸው በዙ Aለመግባባት Eንዳስከተለ መገመት 
Aያዳግትም፡፡       
 

፬ 
 
- ብዙዎች Iትዮጵያውያን ምሁራን፡ ድሮም ሆነ Aሁን፡ ኤርትራና Iትዮጵያ Aንድ Aገር 
መሆን Aለባቸው ለማለት በታሪክ ላይ ያተኩራሉ፡፡ ኤርትራ የIትዮጵያ Aካል ነበረች፡ 
ስለዚህም በፈደረሽን ይሁን በሌላ መልክ ከIትዮጵያ ጋር መቀላቀል Aለባት ይላሉ፡፡ 
የሚያነሱት የታሪካዊ ዝምድና ነጥብ በAብዛኛው ትክክል ነው፡፡ Aንዳንድ ኤርትራውያን 
ምሁራን ሳይቀሩ ከAክሱም ሥልጣኔ ዘመን Aንስቶ ሰፊ Aሁን ኤርትራ ከሚባለው ቦታ 
የIትዮጵያ Aካል Eንደነበረ ይቀበላሉ፡፡   
 
በIትዮጵያውያን ምሁራን Aቋም ያለው ችግር ከዚህ ታሪካዊ ሀቅ ብቻ ተነስቶ ኤርትራ 
ለመገንጠል መብት የላትም ለማለት Aዳጋች መሆኑ ነው፡፡ ታሪክ የተፈጸመውን ድርጊት 
ሁሉ ያቀፈ መዝገብ ነው፤ የተለያዩ ዓላማዎች ወይም Aቋሞች ለማራመድ ወይም 
ለመደገፍ የምንገለገልባቸው፡ ውጤት ያስከተሉና ተፅEኖ ያዘሉ ድርጊቶች Aሉት፡፡ 
Aንዳንዱ ድርጊቶች የረዱንና Eና በኩራት የምናስታውሳቸው ሲሆኑ፡ Aንዳንዱ ደግሞ 
የማንወዳቸው፡ በሃዘንና በህፍረት የምናስባቸው ናቸው፡፡  
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Aገርህንና ታሪክህን Eወቅ፣ ወርሃዊ መድረክ፡ በርሊን፡ ሰኔ 2011 

 
Iትዮጵያንና ኤርትራን በተመለከተ ይህ ችግር Aለ፡፡ Eርግጥ ነው፡ በረጅሙ ታሪካቸው 
Iትዮጵያና ሰፊ የኤርትራ ክፍል Aንድ ነበሩ፡፡ ነገር ግን ባንወደውና ባንኰራበትም፡ 
ኤርትራ ከ19ኛው ክፍለ-ዘመን መጨረሻ Aንስቶ ለ50 Aመታት ያህል የIጣልያ ቅኝ 
ግዛት Eንደነበረችም ታሪክ ነው፡፡ የጣልያን ዘመን ካበቃ በሁዋላ ፈደራሲዮን የተባለው 
Aውታር መቋቋምና መፍረስም ለራሱ ታሪክ ነበር፡፡ Eነዚህ ድርጊቶች ታዲያ የየራሳቸው 
ሚና ኖሮዋቸው፡ መፈታት ያለባቸው ጥያቄዎችና ችግሮች Aስከተለው ፈትነዉናል፤ ገናም 
Eየፈተኑን ነው፡፡ 
 
የታሪክ ጥያቄ Eንግዲህ ቀላል Eንዳልሆነ መረዳት ያስፈልጋል፡፡ Aስቀድሞ Eንደተጠቀሰው 
ኤርትራውያን የሁለቱን Aገሮች ታሪካዊ ዝምድና ማወቅና ማመን ሲገባቸው፡ 
Iትዮጵያውያኑ ደግሞ ይህ የታሪክ ዝምድና ሁሉን ጥያቄዎች የሚገዛ፡ የሁለቱን Aገሮች 
Aንድነት የሚያስገድድ Aድርገው ከማቅረብ መቆጠብ Aለባቸው፡፡ Aንዳንድ በታሪካዊ 
ጉዞAችን የደረሱትን ድርጊቶች፡ የማንወዳቸውና የማንኮራባቸው ቢሆኑም፡ ችላ ልንላቸው 
ትክክል Aይደለም፡፡ ችላ በማለትም ችግሮችን Aንፈታም፡፡ በተጨማሪም ኤርትራ የተለያዩ 
ብሄረሰቦች ያቀፈች Aገር ሆና፡ ትግርኛ ከሚናገረው በስተቀር የተቀሩት - በተለይ 
ምEራባዊው ወገን - ከታሪካዊት Iትዮጵያ ጋራ የነበራቸው ዝምድና ላላ ያለና የተቆራረጠ 
(Iንተርሚተንት) Eንደነበረ ማስታወስ ይገባል፡፡    
 
- Aንዳንድ ምሁራን Aሁንም የችግሩ መፍትሄ የIትዮጵያና ኤርትራ ፈደራላዊ ውህደት 
ነው ይላሉ፡፡ በዚህ Aቋማቸው ከታወቁት Aንዱ የሆነው ፕሮፈሰር ዳኒኤል ክንዴ፡ ከ2009 
ዓ. ም.  Aንስቶ በሳን ሆዘ ዓመታዊ ስብሰባዎች ባቀረባቸው ፅሁፎችና በ2005 ዓ.ም. 
ባሳተመው መፅሀፍ ይህንን ሃሳብ በሰፊው Aብራርቶታል፡፡ የነዚህ ምሁራን Aባባል ቅን 
በሆነ መንፈስ የቀረበ ቢሆንም የኤርትራ ችግር Aመጣጥን የዘነጋ ይመስላል፡፡ ምሁራኖቹ 
የችግሩ መንስዔዎች በAጼ ኃይለሥላሤ  ጊዜ የተወሰዱት፡ በኤርትራ ላይ የህዝቡንና 
የAገሪቱን ክብር የደፈረ ሁኔታ የጫኑ፣ በመጨረሻም ፈደራሲዮኑን ያፈረሱ Iዲሞክራስያዊ 
Eርምጃዎች መሆናቸውን መርሳት የለባቸውም፡፡ ይህንን ለመረዳት “የኤርትራ ጉዳይ” 
የተሰኘውን የAምባሳደር ዘውዴ ረታ Aንጋፋ ስራ መመልከት Eጅግ ይጠቅማል፡፡ Aሁን 
ታዲያ ምሁራኖቹ የሁለቱን Aገሮች ዝምድና Aስመልክቶ በሚያቀርቡት ሃሳብ 
ዲሞክራስያዊ የሆነ መንፈስና ዘይቤ መጠቀም Aለባቸው፡፡ Aንድ ሉዓላዊነትን የሚሰርዝ 
Eቅድ Aማራጭ የሌለው መፍትሄ ነው ብለው ድርቅ ማለት የለባቸውም፤ Eንዲህ የመሰለ 
Aቀራረብ Aስፈሪ ነው፤ ለመተማመንና ለትብብር Aይረዳም፡፡ Aሁን ባለው ሁኔታ 
ተግባራዊነት ሊኖረው የሚችል ዝምድና በAንድ ኮንፈረንስ ክፍት ኮንፈደረሽን ብዬ 
የገለጽኩት ነው፡፡ ይህ ማለት ሁለቱ ሉዓላዊ Aገሮች በኮንፈደረሽን ይዛመዱና፡ ከዚያ 
በሁዋላ ህዝቦቻቸው በሙሉ ፍላጎትና በሙሉ ነጻነት ዝምድናቸውን በተመለከተ የፈለጉትን 
ለውጥ ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው፡፡ ኮንፈደረሽኑ በጥንቃቄና ለሁለቱ ህዝቦች 
በሚጠቅም Aኳሃን በተግባር ሲውል ደግሞ ህዝቡን በበለጠ ሊያቀራርብ ብቻ ነው 
የሚችለው፡፡  
 
ኮንፈደረሽኑ ክፍት የሚባልበት ሌላ ትርጉምም Aለ፡፡ ኮንፈደረሽኑ በኤርትራና በIትዮጵያ 
ብቻ ተቋቁሞ የሚቀር Aይደለም፡፡ ለሌሎች የAፍሪቃ ቀንድ Aገሮችም በሩ ክፍት 
ይሆናል፡፡ ሁኔታው በፈቀደ ጊዜ ጂቡቲ፡ ሱዳን፡ ሶማሊያ ወዘተ… የዲሞክራሲ መርሆዎችን 
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የIትዮጵያና የኤርትራ ዝምድናና የምሁራኑ ሚና 

በተከተለ ሂደት ኮንፈደረሽኑን ሊቀላቀሉ ይችላሉ፡፡ የኤርትራና የIትዮጵያ ኮንፈደረሽን 
ለAፍሪቃ ቀንድ ኮንፈደረሽን መነሾ ብቻ ይሆናል፡፡      
 
- Aንዳንድ Iትዮጵያውያን ምሁራን የIህAዲግን መንግስት ከመጥላትና ለማስወገዱ 
ካላቸው ጉጉት የተነሳ፡ ኤርትራንና የIሳያስን መንግስት በሚመለከት የዋህ ወይም ገራገር 
የሆነ Aቋም ይወስዳሉ፡፡ ለምሳሌ የAስመራው መንግስት የመለስን መንግስት ለመጣል 
የሚረዳቸው ይመስላቸዋል፤ ከዚያም Aልፎ የAስመራው መንግስት በIትዮጵያ Aንድነት 
የሚቈረቈር - Eንዲያውም Aንዳንዴስ የሁለቱን Aገሮች ፌደራላዊ Aንድነትን የሚፈልግ -  
ሆኖ ሲቀርብ ይታለሉለታል፡፡ ከመሀከላቸው Iሳያስ Aፈወርቅን በይፋ የሚመርቁም 
በAንድ ወቅት ብቅ ብለው ነበር፡፡ Eነዚህ ምሁራን የነዚያ የIህAዲግን መንግስት 
የሚወድሱ ኤርትራውያን ተቃዋሚዎች Iትዮጵያዊ ቅጂ ናቸው፡፡ የኤርትራውያኖቹ 
ውዳሴ-IህAዲግ ለሁለቱ Aገሮች ትብብር Eንደማያገለግል ሁሉ፡ የIትዮጵያውያኑ 
ሻEቢያን ማሞገስም Aይረዳም፤ Eንዲያውም Eንቅፋት ይሆናል፡፡  
 
- Aንዳንድ Iትዮጵያውያን ምሁራን IህAዲግን - በተለይ ህ.ወ.ሓ.ትን - የኤርትራ 
መሳርያ ወይም ለኤርትራ ጥቅም የቆመ Aድርገው ያቀርቡታል፡፡ ይህ Aባባል ሃቅነት 
የለውም፡፡ Eርግጥ ነው በAቶ መለስ የሚመራው ህወሐት (IህAዲግ) ኤርትራ 
Eንድትገነጠል ሙሉ በሙሉ ተባበረ፣ Eንዲያውም መገንጠሉን በማራመድ ላይ ተሳተፈ፡፡ 
ይህንን ያደረገው ግን ለራሱ ጥቅም ብሎ ነው Eንጂ ለኤርትራ ህዝብ Aስቦ Aይደለም፡፡ 
የኤርትራ መገንጠል Iትዮጵያ ውስጥ የብሄር ፖለቲካ ለማሰተጋባትና ለማጠናከር፣ 
Eንዲሁም ላንዳንድ የሩቅ ዓላማዎቹን መንገድ ለመጥረግ ለህወሓት Aስፈላጊ ነበር፡፡ 
ይህንን ጉዳይ ለመረዳት Aቶ Aብርሃም ያየህ “የኤርትራ ረፈረንደምና ነፃነት Aፈፃጸም 
ሲገመገም“ በሚል AርEስት በህዳር 1994 ወይም ዲሰምበር 2001 የፃፈው Aንቀፅ 
ያግዛል፡፡ ኤርትራ ውስጥ ከዚሁ የተጠቀመና ገናም የሚጠቀም Aካል ቢኖር Aገሪቱን 
በኃይል ጨቁኖ Eየገዛ ያለ በIሳያስ Aፈወርቅ የሚመራው ቡድን ብቻ ነው፡፡ ስለዚህ 
የኤርትራን ህዝብ ከIህAዲግ ተጠቃሚ Aድርጎ ማቅረብ ስህተት ብቻ ሳይሆን ጐጂም 
ነው፤ ሁለቱን ህዝቦች ለማቀራረብ ለሚደረገው ጥረት Eንቅፋት ይፈጥራል፡፡   
 
- Aንዳንድ Iትዮጵያውያን ምሁራን በደርግ ዘመን Eንደነበረው ሁሉ በተግባር የኤርትራን 
Aንድነት የሚፈታተን Aቋም ያሰማሉ፡፡ የደርግ መንግስት በ1987 ባወጣው ፖሊሲ 
ኤርትራን ወደ ሁለት ራስገዞች ከፋፍሎ Aንድነቷን ለማፍረስ ቃጣ፡፡ ይህ በፖለቲካ 
Eንቅስቃሴ ተሰማርቶ የነበረውን ኤርትራዊ Aሳዘነ፤ ተቃውሞዉንም Aጠነከረ፡፡ በAሁኑ 
ጊዜ Aንዳንዴ የምንሰማው ዓሰብና Aከባቢዋ ለIትዮጵያ ይሰጥ የሚል ክርክር የኤርትራን 
Aንድነት የሚፈታተን ነው፡፡ በፖለቲካ ተሳትፎ ያላቸው ኤርትራውያን በኤርትራ Aንድነት 
ቀናI ናቸው፤ በዚህ ከIትዮጵያውያን Aይለዩም፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ Aንድ ነገር 
ማስታወስ Eወዳለሁ፡፡ በAንድ ወቅት በ40ዎቹ ኤርትራን ወደ ሁለት የመክፈል Eቅድ 
ነበር፤ በዚያን ጊዜ የተለያዩና፡ ተፃራሪ Aቋሞች የነበሯቸው የኤርትራ የፖለቲካ ፓርቲዎች 
በሙሉ Eቅዱን ተቃወሙት፡፡ Eንዲያውም ፈደረሽን የሚለውን ነገር Eንደ መሃከለኛ 
መፍትሄ ፓርቲዎቹ በሙሉ የተቀበሉት ኤርትራ Eንዳትበታተን በማለት ነበር፡፡ 
የIትዮጵያ Aንድነት በኤርትራውያን መከበር Eንዳለበት ሁሉ፡ የኤርትራ Aንድነትም 
በIትዮጵያውያን መከበር Aለበት፡፡  
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Aገርህንና ታሪክህን Eወቅ፣ ወርሃዊ መድረክ፡ በርሊን፡ ሰኔ 2011 

የኮንፈደረሽን ሃሳብ ቀርቦ Eያለ ዓሰብ ለIትዮጵያ ይሰጥ ብሎ መጠየቅ የማያስፈልግ ብቻ 
ሳይሆን ከኤርትራ ጋር ዝምድና Aለመፈለግን የሚያመለክት ይመስላል፡፡ የሁለቱ Aገሮች 
ኮንፈደረሽን Iትዮጵያም ኤርትራም ምፅዋን፡ ዓሰብን Eና ሌሎች በቀይ ባህር ዳርቻ 
ያሉትን ወደቦች በሙሉ በEኩልነት ሊጠቀሙባቸው ያስችላል፡፡ ይህ ሲታወስ Eንግዲህ 
ዓሰብና Aከባቢው ለIትዮጵያ ይሰጥ ማለት ለብዙ ኤርትራውያን፡ ከኤርትራ ጋር ምንም 
ዝምድና Aንፈልግም፤ ዓሰብ ብቻ Eጃችን ትግባ Eንጂ የተቀረችው ኤርትራ ገደል 
ብትገባም ግድ የለንም የሚል መልEክት የሚያስተላልፍ መስሎ ይታያል፡፡ Eውነቱን 
ለመናገር ይህ Aባባል በጣም Aስቸጋሪ ነው፤ ምሁራኖቹ ራሳቸው Aጥብቀው የሚከራከሩለት 
ታሪካዊ ዝምድናን ሳይቀር የሚክድ ይመስላል!! ይህ ከባድ Eንቅፋት መሆኑ 
Iትዮጵያውያን ምሁራን Eነዲገነዘቡት ያስፈልጋል፡፡        
 
- ብዙ Iትዮጵያውያን፡ ምሁራንን ጨምሮ፡ ኤርትራን Eንደ ሉዓላዊት ሃገር የሚያውቁ 
መሆናቸውን ለመግለፅ ወይም ለማመልከት የቸገራሉ፤ ፈቃደኞች ያለመሆናቸው በተለያየ 
መልክ ይመሰከራል፡፡ የዚሁ ችግራቸው መሰረት የረፈረንደሙ ሂደት ትክክል Aለመኖሩ 
ነው፡፡ Aስቀድሞ Eንደተጠቀሰው፡ ረፈረንደሙ በትክክል Eንዳልተካሄደ ሀቅ ነው፡፡ Eኔም 
ሂደቱ ልክ Eንዳልነበረ በወቅቱ በተለያዩ ፀሁፎች ገልጫለሁ፡፡ ረፈረንደሙ ትክክል 
Aይሁን Eንጂ፡ Aሁን የኤርትራ ከIትዮጵያ መለየትና ሉዓላዊት ሃገር መሆን Eውነታ 
ሆኗል፡፡ ይህንን Eውነታ Aለመቀበል ተግባራዊነት የሌለው ብቻ ሳይሆን ለወደፊቱም 
ጦርነት ሊቀሰቅስ የሚችል Aደገኛ Aቋም ነው፡፡ Iትዮጵያውያን ምሁራን፡ ምንም Eንኳን 
ስለ ረፈረንደሙ ያላቸው ሂስና ቅሬታ ትከክል ቢሆን፡ ይህንን Eውነታ መቀበል Aለባቸው፤ 
ከዚህ Eውነታ ሲነሱ ነው ከኤርትራውያን ጋር መግባባትና መተሳሰር Eያበጁ ለሁለቱ 
Aገሮች ዝምድና ገንቢ AስተዋፅO ሊያደርጉ የሚችሉ፡፡   
 
- ይህ የረፈረንደም ጉዳይ Aንድ መሰረታዊ የሆነ Aስተሳሰባችንን የሚመለከት ነጥብ 
ያስታውሰኛል፡፡ በAንድ ስብሰባ ላይ ያጋጠመኝን ልንገራችሁ፡፡ ስለ Aገሮቻችን ዝምድና፡ 
ስለ ኮንፈደረሽን Aስፈላጊነት ጨምሮ፡ ንግግር ካደረግሁ በሁዋላ Aንድ Iትዮጵያዊ 
ወንድሜ ተነስተው ኮንፈደረሽን የሚባለው ነገር Aይጥመኝም፣ ምክንያቱም ኮንፈደረሽን 
ከኤርትራ ጋር መቀበል ማለት የተካሄደውን ረፈረንደም ትከክል ነበር ብሎ ማፅደቅ ነውና 
ብለው ተቃወሙኝ፡፡ ረፈረንደሙ ትክክል ባይኖርም የኤርትራ ሉዓላዊ ህላዌ Eውነታ 
ሆኗል፡ ከሚል ተነስቼ Aስቀድሜ ከጠቀስኳት ነጥብ ጋር የምትመሳሰል መልስ ሰጠሁ፡፡   
 
ኮንፈደረሽን ከተቀበልን በ1993 ዓ. ም - ማለት ከ18 ዓመታት በፊት - ያለAግባብ 
የተካሄደው ረፈረንደም ትክክል ነበር Eያልን ነው ብሎ ኮንፈደረሽንን መቃወም ቱክረቱ 
ወደ ፊት ሳይሆን ወደ ሁዋላ የሆነ Aመለካከትን ያንጸባርቃል፡፡ የኮንፈደረሽን ሃሳብ ወደ 
ፊት ከሚያይ መንፈስ መመዘንና መስተናገድ Aለበት፡፡ በሌላ Aነጋገር፡ ሁለቱ Aገሮች 
ለወደፊቱ Eንዲጠነክሩና Eንዲያድጉ፡ ህብረተሰቦቻቸውም Eንዲበለፅጉ በማለት ነው 
ኮንፈደረሽንን የምንደግፈው፡፡ ረፈረንደሙ ትክክል Aለመኖሩን Eያመንን ቱክረቱ ወደ 
ፊት በሆነ መንፈስ ኮንፈደረሽንን Eንቀበላለን፡፡ ብዙ ጊዜ ያለፈውን ማወቅ Aስፈላጊ 
የሚሆነው Eኮ ችግሩንና የችግሩን Aመጣጥ ለመረዳት፡ ከተደረገው ጥፋት ለመማር Eና 
የተፈጸመው AለAግባብነት Eንዳይደገም ለማረጋገጥ ነው Eንጂ ስለ Aንድ የAሁኑ ወይም 
የወደፊት ጉዳይ Aቋም ለመወሰን Aይደለም፡፡     
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የIትዮጵያና የኤርትራ ዝምድናና የምሁራኑ ሚና 

፭ 
 
ኤርትራውያንና Iትዮጵያውያን ምሁራን ባለፉት ዓመታት Aሉታዊ AስተዋጽO ለማድረግ 
ያስገደዱዋቸው ድክመቶች - ሞራላዊና ኣEምሮAዊ - ማጤን ይገባቸዋል፡፡ድክመቶቻቸውን 
ሲያጤኑ ባሁኑ ወቅት Aጋጥመዉን ስላሉት ጥያቄዎች በEውነተኛነት፡ በቅንነትና በትህትና 
ተመራምረው ችግሮቹን ለመፍታት በሚደረገው ጥረት AስተዋጽOዋቸውን ሊያሳድጉ 
ይችላሉ፡፡ በሁለቱ Aገሮቻችን መሀከል የAሁኑ የዓለም ሁኔታ Aስፈላጊ የሚያደርገው፡ 
Eንዲያውም የሚያስገድደው፡ ዝምድና Eንዲዋቀር ዘዴዉን በማፈላለግ ሃላፊነታቸውን 
በብቃት ሊወጡ ይችላሉ፡፡  
 
ይህንን ለማድረግ Eጅግ ሊያግዙ ከሚችሉት ነገሮች Aንዱ የIትዮጵያና ኤርትራ 
የውይይት መድረኮች መቋቋም ነው፡፡ በዚህ መድረኮች ሃሳብ ለሃሳብ ኤየተለዋወጡ ከርስ 
በርስ መማር ይቻላል፤ Eንዲሁም በየጊዜው Eየተገናኙ በበለጠ ሲተዋወቁ መተማመኑ 
ያድጋል፤ ይህ መተማመንም ለሁለቱ ህዝቦች መቀራረብ Eጅግ ይረዳል፡፡        
 
ይህንን ንግግር ወይም ሀተታ ከመደምደሜ በፊት Aንድ ነጥብ ልጥቀስ፡፡ የIትዮጵያና 
ኤርትራ የውይይት መድረኮች ዓላማን በተመለከተ ይዘቱ ፖለቲካ የሌለው ይሁን የሚሉ 
Aንዳንድ ተንቀሳቃሶች - ምሁራን ጨምሮ - Aጋጥመውኛል፡፡ Aንዳንዱማ ፈደረሽን፡ 
ኮንፈደረሽን የሚለው ክርክር Aይኑር፤ ግኑኝነቱ ባህላዊና ማህበራዊ ብቻ ይሁን ይላል፡፡ 
ይህ በመሰረቱ የተሳሳተ Aመለካከት ይመስለኛል፡፡ የችግሮቻችን ዋና መሰረት Eኮ ፖለቲካ 
ነው፡፡ ይህንን መረዳት ያስፈልጋል፡፡ ዋናው ችግራችን ወይም የችግራችን መንስዔ 
ፖለቲካ በመሆኑ ሁለቱ Aገሮች Eንዴት ይቀራረቡ? Eንዴት ይዛመዱ? የሚለው ጥያቄ 
መሰረታዊ Aስፈላጊነት Aለው፡፡ ለምሳሌ Eኔ በበኩሌ፡ ብዙዎቻችሁ Eንደምታውቁት፡ 
Aስቀድሜም Eንደጠቀስኩት፡ በAሁኑ ታሪካዊ ወቅት ለሁለቱ Aገሮች ተገቢ (ኖርማል) 
የሆነ የሰላም ጉርብትና በፖለቲካዊ ይዘቱ በሁለቱ Aገሮች Aንዳንድ Aስተዳደርን 
የሚመለከቱ ለውጦች ከተደረጉ በሁዋላ የሚዋቀር ኮንፈደረሽን ነው የሚል Aቋም Aለኝ፡፡ 
ዝምድናው ይህ ወይስ ሌላ ይሁን? ኮንፈደረሽንስ Eንዴት ይምጣ? ለዚሁ መሟላት 
ያለባቸው ቅድመ-ሁኔታዎችስ ምንና ምን ናቸው? በሚሉትና በሌሎች ጥያቄዎች ልንለያይ 
Eንችላለን፡፡ ፖለቲካ የሌለው የኤርትራና Iትዮጵያ የወዳጅነት ወይም የውይይት መድረክ 
የሚለው ሃሳብ ግን Aጉል ነው፤ ቅንነት ያለውም Aይመስለኝም፡፡  
 
ለህዝቦቻችን ጥቅም የማያስቡ፡ የህዝቦቻችን ትስስር የማይፈልጉ የውስጥና የውጭ ኃይሎች 
Aሉ፤ Eነዚህ ኃይሎች ባለፉት ዓመታት በሁሉም ደረጃ ተባብረዋል፤ Aሁንም Eየተባበሩ 
ናቸው፡፡ ኃይልና ገንዘብ ስላላቸው ለህዝቦቹ ሃቀኛ ትብብር ለሚጥሩት ምሁራን Eንቅፋት 
ሊፈጥሩባቸው ይችላሉ፤ በዚህ ረገድ የማይናቅ Aቅም በሚያንጸባርቅ የድርሰትና የቅስቀሳ 
ስራ የሚተባበሩዋቸው ምሁራንም Aላጡም፡፡ ስለዚህም የሁለቱን ህዝቦች ትስስር 
ለማጠናከር የሚሹ Aትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ምሁራን መተባበር Aለባቸው፡፡ ይህንን 
ለማድረግም በተለያየ መስክ መዛመድ፡ በተለያዩ መድረኮች መገናኘትና መወያየት 
Aለባቸው፡፡ ሃሳብ መለዋወጥ፡ Eውቀት ለማዳበር መተጋገዝ Eና ገንቢ በሆነ ሂስ 
Eየተራረሙ በAEምሮም በህሊናም Aብረው Eንዲጐለብቱና Eንዲያድጉ ያስፈልጋል፡፡       
 
Aንዳንዱ ምሁር፡ Iትዮጵያዊም ኤርትራዊም፡ በሞራል ሲቀዘቅዝ፡ Aንዳንዱም ሲወድቅ 
Aስተውያለሁ፡፡ ለኔ Eንደሚመስለኝ የሞራል ውድቀት የሚመጣው ብዙውን ጊዜ ችግሮቹን 
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Aገርህንና ታሪክህን Eወቅ፣ ወርሃዊ መድረክ፡ በርሊን፡ ሰኔ 2011 

- ታሪካቸውን ጭምር - ካለመረዳትና ስለመፍትሄው በጥናት ላይ የተመሰረተ ራEይ 
ካለመኖር ነው፡፡ ስለዚህ Aስቀድመው የተጠቀሱትንና ሌሎችን ድክመቶች Aርመውና  
Aስወግደው፡ ከላይ የተነሱትን ጥያቄዎችና ጉዳዮች በሚገባ Aጥንተው፡ መፍትሄን 
በተመለከተ ብሩህ ራEይ ገንብተው፡ ያንን ራEይ ለመተግበር ደግሞ ሰትራተጂና ስልት 
በንቃትና በጥንቃቄ ሲቀይሱ መተማመኑ - Oፕቲሚዝም - ያጋግማል፤ Eያደረም 
ይጠነክራል፣ ያድጋል፡፡ ብዙዎቻችን ታሪካችን በብዙ ጐኖቹ ትብብራችንን ይፈቅዳል፣ 
የዓለም ሁኔታ ይህንኑ ያስገድዳል፣ ህዝቦቻችን ደግሞ ወንድማማችነታቸውን በተግባር 
Aስመስክረዋል ብለን Eናምናለን፡፡ Eንዲህ ከሆነ ታዲያ የሁለቱ ሃገሮች ሁለ-ገብ ዝምድና 
ተግባራዊነት ያለው ራEይ መሆኑ ልንጠራጠር ይገባል?  
 
የIትዮጵያና የኤርትራ ምሁራን፡ ይህ ራEይ Eውን ይሆን ዘንድ፡ መተባበር Eንዲጀምሩ 
ወቅቱ ሃላፊነት Eያሸከማቸው መሆኑ መገንዘብ Aለባቸው፡፡        
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*** ይህ ፅሁፍ ለማንኛውም ውይይትና ተችት ክፍት ነው:: 


