ወግEን ጸወታን
ምስ ቀሺ ገብረ-ኣምላኽ - ፱
ካብ ዝሓለፈ ዝቐጸለ…
“ኣቦይ ቀሺ፣ Eሞ Eዙ ነገር Eዙይከ ታሪኹ ብዙሓት ኤርትራውያን ይፈልጡዎዶ?”
“ብዙሓት ሽማግለታት ናይ ቀደም Aጽርዮም ይፈልጥዎ ነይሮም። መንEሰያት ሎሚ
ግን ዚፈልጥዎ ኣይመስለንን፣ ሓድ-ሓደ ዚፈልጡ Eንተ ሃሊOም ድማ ካብ ትግራይ
ባህልን፣ ልማድን፣ ሕግን፣ ስርዓትን ከም Eተቐበሉ ንምEማን Aይደልዩን ይኾኑ።
ይትረፍንያ ልማድ መውስቦን መሬት ውርስን፣ ወደይ፣ Eቲ ቛንቋውን Eነተ ኾነ Eኮ
ኤርትራኛ ዚብሃል ቋንቋ የለን፣ ፈቶኻ-ጸላEኻ ሓንቲ ቛንቋ ትግርኛ Eያ ዘላ። ስለዚ
ቛንቋና Eውን ቛንቋ ትግራይዶ ኣይኮነን፣ ካበይ ዝመጸ ድዩ መሲሉካ!”
“Eቲ ጽሩይ ትግርኛ ዚብሃልከ Aበይ Eዩ ዚዝረብ? ብናይ ተጋሩ ቛንቋ ዜላግጹ ሰባት
Aለው፣ ናይ ኤርትራ ትግርኛ ድዩ ጽሩይ ወይስ ናይ ትግራይ?”
“Iያሱ ወደይ፣ Aይትጋጌ! Aቐዲምካ ናይ ኤርትራ ኾነ ናይ ትግራይ ጽሩይ-ረሳሕ
ዚበሃል ትግርኛ የሎን፣ ከከም ቦታU ቁሩብ ዝተፋላለየ Aዘራርባ Aሎ። ንሐንቲ ቓል
Eንተ ረኤና ሓድሓደ ሰብ ‘ሕጂ’ ይብል፣ ካሊE ‘ህዚ’ ይብል፣ ‘ሕዪ’ ዚብሉ ሰባትውን
Aለዉ፣ ‘ሕዚ’ ዚብሉውን Aለዉ፣ ኩሉ ኸከም ቦታU ይፋላሌ። ንAብነት ካብ ዓረብኛ
ወይ ካብ ጣልያንኛ ዝመጸ ቓላት Aብ ምሕዋስ Eንተ ኾነ፣ ርግጽ፣ ትግርኛ Eናሃለወስ
ንምንታይ ካብ ካሊE ለቕሓ ቓላት Aድለየ ኪበሃል ይከAል። Eንተ ዘየሎ ግን ንሓደን
ጽሩይ፣ ነቲ ኻሊEን ረሳሕ ቛንቋ Eዩ ዚበሃል የሎን። ቛንቋ ማለት ሕይወት ዘለዎ፣
በብጊዜU ዚለዋወጥን ዚሕደስን ነገር ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ። ዝኾነ ኾይኑ ትግርኛ
ክንብል ከሎና ብመሰረቱ ቛንቋ ትግራይ ከም ዝኾነ ምርሳE AይግባEን።”
“ሓቅኹም ኣቦይ ቀሺ፣ ቛንቋ ጥራይ ዘይኮነስ፣ Eቲ ሕዝብውን መበቆሉ ኻበይ ድዩ!”
“Eወ፣ Aይ ሓደ ሕዝቢ Eንድዩ። ኩሉ ሰብ ኽልተ፣ ወይ ሠለስተ ወለዶ ኸይቆጸረ Eዩ
ትግራይ ዚውለድ! ኤርትራ ድማ ቱርኲን ጣልያንን ትማሊ-ትማሊ፤ ብድሕሪOምውን
Eንግሊዝ ብፖለቲካ ነንሕድ-ሕዱ ኣጻሊOም ክሳE ዝፈላለይዎ ዘበን፣ ኣይ ሓደ ኣካል
ትግራይ Eንድዩ ነይሩ። …”
Eቲ ‘ኤርትራ’ ዚብል ስምከ ደA ኻበይ መጸ?”
“ወደይ ብቕድሜና ዝጸንሐ ስም ባሕርን ከበሳን Iልካ ዚፍለጥ፣ ቦጐስ Eተብሃለ ሃገር
ደA Eምበር ኤርትራ ዚብሃልስ ደሓር ዝመጸ Eዩ። Eቲ ባሕሪውን Eንተ ኾነ፣ ቀይሕ
ባሕሪ ተብሂሉ Eዩ ዚጸዋE ዝነበረ። ነቲ ባሕሪ ቀይሕ ሕብሪ ዚህብዎ ደቀቕቲ ሓሳኹ
Aለው፣ ብቛንቋ ግሪኽ ድማ ‘ኤርትሮስ’ ይበሃሉ ብምባል፣ ኤርትራ Iሎም፣ ጣልያን
ዘውጽEዎ ስም Eዩ። Eቲ ሃገር ድማ ካብ ጥንቲ ምስ ትግራይ ተጠቕሊሉ፤ ‘ትግራይትግርኚ’ ይብሃል ከም ዝነበረ ደኣ Eምበር ፍሉይ ክፍሊ ኾነ፣ ፍሉይ “ኤርትራ” ዚብል
ስም ከም ዘይነበሮ፣ ኣሉ Iልና ዘይንኸሕዶ፣ ሓቀኛ ታሪኽ Eኮ Eዩ።”
“ከምዙይ ካብ ኮነ ደA ንምንታይ Eዮም ሓድ-ሓደ ኤርትራውያን ንተጋሩ ‘ዓጋሜ’
Eናበሉ ዚጻረፉ፣ ንወላዲኻ ከም ምጽራፍ ማለትዶ Aይኸውንን?”

“ወደይ፣ Eዙይ ድንቁርናን Eሽነት Eዩ Eምበር ካሊE ኸይመስለካ። ዓጋሜ ስም ሃገር
Eዩ። ንሰብዶ ብስም ሃገሩ ትጸርፎ Iኻ? ኣብዙይ Aብ Aዲስ Aበባስ ኣለውንዶ ሓድሓደ ዓያሹ መዓስ ተስIኖም፤ ‘ኤርትራ’ Iሎም ዚጻረፉ፣ ‘ትግሬ’ Iሎም ዚጻረፉ፣
‘ጉራጌ’ Iሎም ዚጻረፉ ኣለው Eኮ። ግን ጸርፊ Aይኮነን፣ ጸርፊ ዓሻ Eዩ። ትግራይ
ድማ ይትረፍዶ ንንደጃት ስባጋድስን፣ ንንራEሲ ወልደ ሥላሴን፣ ክንደይ ነገሥታት
Aኽሱም ዝወለደ ሃገር ጀጋኑ ደA Eዩ Eምበር፣ ዚጽረፍ ኮነ ዚሕመ የብሉን።
“ሰብ ሎሚ ግን ካበይ ከም ዝመጸ Aይፈልጥ፣ ጥንታዊ ታሪኹ ኣይምርምር፣ ባህሊ
ወለዱ ኣይሕዝ፣ ከንቱ ዝኾነ ዘበን መጺUና፣ ጊዜ ዓያሹ Eዩ ዘሎናዮ፤ ‘ዚገብርዎ
ኣይፈልጥዎን Eዮም’ Eናበልካ ምሕላፍ፣ ይቕረ ምባል ጥራይ Eዩ ዘድሊ።”
“Eሞ ንሓዋሩኸ Eንታይ ይመስለኩም? ታሪኽካ ዘይምፋላጥ Eንታይ ሳEቤን የምጽE?”
ይቕጽል…

