
በይናዊ ምቊራጽ ውግእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናበይ?

ኣብ ሃገርና ኤርትራ በይነ ኢደ ወነናዊ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኢሳያስ ክሳብ ዘሎ ብሓደ ሸነኽ፡ ኤርትራዊ ዲሞራስያዊ
ለውጢ ክንዲ ዝድንጒዮ ድማ በቲ ካልእ ሸነኽ፡ ናይ ጎረባብቲና ሃገራት ውግእ ሕድሕድ ብሓፈሻ፡ ኣውራ ድማ ኣብ ናይ
ቀረባ ጎዶቦና ትግራይ፣ ዓፋርን፡ ምብራቅ ሱዳንን ዝካየድ ግጭታትን ውግኣትን፡ ሓድነት መሳርዕ ሃገራዊ ሓይልታት
ኤርትራ ዘመቓቕል በበይኑ መልከዓት ዝሕዝ ማሕበራዊ ሰረት ዝሓቚፍ ተቀያያሪ ኣሰላልፋ ፖለቲካዊ ሓይልታት
ምቅልቃል ይድርኽ’ዩ። እዚ ካኣ፡ እንተስ ኣብ ሰላም ኤርትራ፣ ወይ ኣብ ቃልሲ ህዝቢና ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ከቢድ
ሓደገኛ ቐጥታዊ ጽልዋን ተጽዕኖን ይፈጥር’ዩ። ብወገንና ንከምዚ ዓይነት ኣሰላልፋ ኮሎ ጌና ኪንቅልበሉ ጸንሕናን
ኣሎናን።

ህዝቢ ምብራቅ ሱዳን፣ ወይ ህዝቢታት ትግራይን ዓፋርን ኢትዮጵያ፣ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ካልኣት ህዝቢታት
ጎረባብቲ ሃገራት ብዝያዳ ኩለ መዳያዊ ቐጥታዊ ረዝን ምትእስሳራትን ዓምቕ ሱራትን ኣሎዎም። እዚ ምትእስሳራት’ዚ
ኣብ’ዚ፡ ወይ ኣብ’ቲ ንገዛእ ርእሱ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ፖለቲካዊ መርገጺታት ብዝተፈላለየ መልክዕ ክሰግር
ዝኽእልን ዘፈታትንን ሓያል ሰሓቢ ማሕበረ ባህላዊ ሰረት ኣሎዎ። ከምኡ ክንዲ ዝኾነ ካኣ፡ ኣብ ኤርትራ ይኹን፣ ወይ
ኣብ ኢትዮጵያ (ትግራይ፣ ዓፋር) ዝኽሰት ዝሑል፣ ወይ ርሱን ማሕበረ ፖለቲኮ ግጭታት፡ ኣብ ሰለስትኦም ዞባታት
(ኤርትራ፣ ምብራቅ ሱዳን፣ ትግራይን ዓፋርን ኢትዮጵያ) ንዝዋሱኡ ፖለቲካውን በርጌሳውን ሓይልታት እንተስ ብቐጥታ፣
ወይ ብተዘዋዋሪ መንገዲ በብከባቢኦም፡ ኣብ’ቲ ግጭታትት ብኣውንታ ይኹን ብኣሉታ ከከም ኩነታቶም ቐጥታዊ ካልኣዊ
ተዋሳእቲ ኪኾኑ ዝደፍእ ሓቀኛ ረቛሒታት ኣሎዎም። እዚ ንፍቶዎ ንጽላኣዮ ብዘየገድስ ባይታ ዝረገጸ ጽኑዕ ማሕበራዊ
ሰረት’ዩ። ናይ’ዚ ዞባ ዝተላገበ ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣን፡ ነዊሕ ዞባዊ ታሪኽን ዝፈጠሮዎ ሕድሕድ ማሕበራዊ ዓሚቕ
ምትእስሳርን ዝተሓናፈጸ መውሲቦታትን፣ ሓባራዊ ቋንቋታት፣ ተመሳሳሊ ባህልታትን እምነታትን፡ ኣብ’ዚ፣ ወይ ኣብ’ቲ
ብዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ መርገጺታት ዘይፈሓቕ እምነ ኩርናዕ ህዝባዊ ማሕበረ መኣስራት’ዮም። ነዚ ሓቀኛ ማሕበራውን
ባህላውን ሓያል ድሕረ ባይታ ክቅይር ዝኽእል ማንም ፖለቲካዊ ሓይሊ የሎን። ነዚ ሓቂታት’ዚ ኣብ ኩለ መዳያዊ ሂወት
ህዝቢታት ዞባና ኣብ ጸብጻብ ምእታውን፡ ምስኡ ዝቃዶን ዝህቢታት ዝያዳ ዘቀራርብን ጥዑይ ፖሊሲታት ምውሳድ ዓቢ
ኣገዳስነት ኣሎዎ።

ካብ’ዚ ሓቂታት’ዚ ብምብጋስ ኢና’ምበኣር፡ ንኩነታት ናይ’ዚ ከባቢና ኣዝዩ ሓልዮት ብዝመለኦ ጥንቃቀ እንጥምቶ። ዓሚ
ኣብ መንጎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ሰማይ ትግራይ ሰርቢ ደበና ኩናት ዝረአናሉ
ወቅቲ፡ ህልው ኣዕናዊ ኩናት ኣብ ትግራይ ቀቅድሚ ምብራዑ፡ ናይ’ቲ ዝሰረበ ደበና ኩናት ጭቡጥ ሓደጋኡ ኮሎ ጌና
ኣቀዲምና ብምርዳእ፡ ብዕለት 12 ጥቅምቲ 2020 “ ርኢቶና ኣብ ኩነታት ኢትዮጵያ ” ዘርእስቱ ሓተታ ኣቅርብና ምንባርና
ዝዝከር’ዩ። ሕጂ’ውን ንዕኡ ደጊምካ ምውካስ ኣገዳሲ’ዩ። ከምኡ’ውን ብዕለት 10 ሚያዝያ 2021 ኣብ ዘቅረብናዮ ሓተታ፡
ውግእ ጠጠው ንምባልን ሰላማዊ ፍታሕ ንምንዳይን ጻዊዕትና ብዘየማትእ ኣቀራርባ ኣቅርብና። ቃል ንቃሉ ድማ፡ “
ንሕና ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ማናዳ ምናዳ ድማ ምስ ህዝቢ ትግራይ
ምሕዝነታዊ ቃልስን ዝምድናን ንምድልዳል ብመትከልን ግብርን ዓቕምና ብዝፈቕዶ ኪንጽዕር ጸኒሕናን ኣሎናን። ኣብ
ኢትዮጵያ ማለት ኣብ ትግራይን ካልእ ከባቢታትን ተዋሳእቲ ወገናት ውግእ ሓድሕድ፡ ደም ንጹሃት ምፍሳስ ንምግታእ
ውግእ ደው ንምባልን ፍትሓዊ ሰላማዊ ፍታሕ ንምንዳይን ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ዘተ ኮፍ ኪብሉ ዘይተቆጠበ ጻዕሪታት
ከካይዱ ንጽዊዕ ” ይብል። ኣብ መሰረታዊ ዓውደ ቃልስና ኣትክልና ንጽናዕ ዘርእስቱ ሓተታ ረአ።

ላዕሎዎት ሰበ ስልጣናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ’ዚ ውግእ ትሕዝቶ እንኪገልጹዎ እንከሎዉ፡ ገልኦም ”ረሳሕ ውግእ ”
ኢሎምዎ። ገልኦም ድማ እዚ ህልው ውግእ’ዚ ኢትዮጵያ ኣብ ጥንታውን ዘበናውን ታሪኻ ካብ ዝረኣየቶም ውግኣት፡ እቲ
ኣዝዩ ዝኸፈአ’ዩ ኢሎምዎ። ካልኦት ዝተፈላለዩ ዘይመንግስታዊ ወገናት ድማ ምጽናት ዓሌት’ዩ ኢሎምዎ። ናይ ሕጂ
መንግስታዊ ህልው ገምጋም ካኣ፡ ኣብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ሾመንተ ወርሓት ዝተኻየደ ህልው ኩናት፡ ኢትዮጵያ ከም
ሃገር ክትስከሞ ዘይትኽእል ገጂፍ ሓይሊ ሰብ፣ ማላውን ንዋታውን ክሳራታትን፡ ምድኻም ዓቕሚ ሰራዊትን ኣብ ርእሲ



ምስዓቡ፡ ተሪር ደገኣዊ ተጽዒኖታት ዘሕደረ’ዩ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኩሉ ዓዲታት ብጉራዴ፣ ፋስ፣ ደንጉጎላን ብትሪን
ተዋጊኡና’ዩ ዝብል’ዩ። እቲ ናይ መንግስቲ ምረት ውግእ ከም’ዚ ካብ ኮነ’ምበኣር፡ እዚ ውግእ ጭካነ ወሲኹ ክቕጽል
ምኽንዩነት ኣይነበሮን። ህዝቢ ትግራይ ንመንግስቲ ብክንዲ’ዚ ሕራነን ቁጠዐን ይምክቶ ምህላዉ ምስ ተፈልጠ፡ ሻቡ
ብዘይቅድመ ኩነት ብቕጽበት ጠጠው ክብል ይግባእ ኔሩ። ምኽንያቱ ተወዲቡን ሰምሩን ንዝቃለስ ህዝቢ ብሰነ ሞጎት
ሓይሊ ዝስዕሮ መንግስቲ ስለዘየሎ።

መንግስቲ ኢትዮጵያ 28 ሰነ 2021 በይናዊ ውግእ ጠጠው ምባል ወሰነ። ናይ’ዚ ውሳኔ’ዚ ቀንዲ ቁም ነገር፡ መንግስቲ ናይ
ምውጋእ ዓቕሙ ስለዝተዳኸመ፡ ፖለቲካዊ፣ ወተሃደራውን ዲፕሎምስያውን ጽዑቕ ስዕረት ከም ተጎምጎመ ምእማኑ
ዘመልክት ጥራይ’ዩ። እዚ ውሳኔ’ዚ እንትርፎ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ስዕረት ካብ ምቅባል ሓሊፉ፡ ንጹር ኣንፈት
ኣየቀመጠን። ናይ ሰላማዊ ፍታሕ ካርታ መንገዲ ኣይሰኣለን። ምኽንያቱ ሓያሎይ እዋናዊ ተባራዕቲ ሕቶታት ኣይመለሰን።
ንኣብነት ምምሕዳር ክልል ትግራይ ናብ’ቲ ቅድመ ውግእ ዝነበረ ኩውን ኣምር ክምለስ ጥጡሕ ባይታ ዝፈጥር ድዩ?
ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ኢሉ ንዝፈረጆ ህወሓት ውሳኔኡ ንምልዓል ቅድመ ምድላው ድዩ? ምስ ክልላዊ መንግስቲ
ትግራይ ባብ ዘተ ንምኽፋት ድዩ? ብስንኪ ኣዕናዊ ኩናት ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝቢ ትግራይ ዳግም ንምጥያሽ ዝሓሸ
ዕድላት ምስፋሕ ድዩ? ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕድሕዱ ይፋለስ ድዩ?። እዚ በይናዊ ኣዋጅ ውግእ ጠጠው ምባል፡ ብዘይካ
ሓረስታይ ከይሓረሰ ክረምቲ ከይሓልፎ ዝብል ሓርፋፍ መልእኽቲ ምሕላፍ እንተዘኮይኑ፡ በዚ ኣዋጅ’ዚ ኣቢሉ
ከሰላስሎም ዝደልዮም ህጹጽ እዋናዊ ዕማማት ዝቀመጠ ኣይኮነን። ግን ድማ፡ ብርግጽ ሓይሊ ሚዛን ንረብሓ ህዝቢ
ትግራይ ከም ተቀየረ ብዘየወላውል ዘርእይ’ዩ።

እዚ መንግስቲ ዝኣወጆ በይናዊ ውግእ ጠጠው ምብል ከይዱ ከይዱ ነቲ ክበጽሖ ዝደልዮ ሽቶ ዘነጸረ እንተዘይኮነ’ኳ፡
ምናልባት ንጊዜኡ ከም ውሕስነት ዘይብሉ ህድኣት ከውሰድ ይካኣል ይኸውን። እዚ ኣብ በበይኑ ከባቢታት ኢትዮጵያ
ብሄር፣ ወይ ዓሌት ተኲር ሕድሕድ ምቅትታል ብሓፈሻ፡ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኣዕናዊ ውግእ ድማ ብፍላይ፡ ኣብ
ኢትዮጵያ ዘስዕቦ መዘዝ ሕንፍሽፍሽ ኣነኣእስካ ዝረአ፣ ወይ ዝከሓድ ኣይኮነን። ካብ ኩሉ ህልው ግጭታት ኢትዮጵያ ዓቢ
ቦታን ሰፊሕ ሻቕሎትን ሒዙ ዝርከብ፡ እቲ ኣብ ትግራይ ዘካየድ ዘሎ ኣዕናዊ ሕሱም ኩናት ብግዝፊ ሓደጋኡ ኣብ ሰጥሒ
ደዪቡ ዘሎ’ዩ። እዚ ውግእ’ዚ ብትሕዝቶኡን ብቁም ነገሩን ኣብ መንጎ ህወሓትን ብልጽግናን ዘይኮነስ፡ ኣብ መንጎ ሰፍሕ
ሓፋሽ ህዝቢ ትግራይን ገዛኢ ሰልፊ ብልጽግናን ከም ምዃኑ መጠን፡ ኣብ ምውሳን መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ ዓቢ ግደ
ዘሎዎ’ዩ። ስለዝኾነ ሕቶ ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ፍትሓዊ ፍታሕ ንምንዳይ፡ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ፈደራላዊ
መንግስቲ ኢትዮጵያን ቀያዲ ውግእ ጠጠው ምባል ምእዋጅን፡ ሳልሳይ ወገን ኣህጉራዊ ተዓዛባይ ዘሎዎ እዉጅ ዘተ
ምክያድን ይግባእ።
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