
 

 

 

 

 

ኲናት ትግራይ ዘቃለዖ ጉድ ደንበ-ተቓውሞ ኤርትራ 
ዮሓንስ ዘርኣይ 

 

ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣብ ወተሃደራዊ ምትፍናን ኣብ 

ዝነበሩሉ ወርሒ ጥቅምቲ 2020 ዓ.ም.፤ ዝተፈላለዩ ወገናት ብዛዕባ’ቲ ጉዳይ ርእይቶኦም ክህቡ 

ተሰሚዖም። ብፍላይ ካብ ዞባ ቀርኒ-ኣፍሪቃ ዝፈረዩ (ወይ ምስቲ ዞባ ምትሕሓዝ ዘለዎም) 

ፖለቲከኛታት፡ ምሁራን ተመራመርቲ፡ ጋዜጠኛታት፡ ተንተንቲ ዜና/ፖለቲካ፡ ወዘተ... ኣብ 

ዝተፈላለዩ መድረኻት ቀሪቦም ሃነጽቲ ሓሳባት ምልጋሶም ይዝከር። ዝበዝሑ ካብዚኦም፣ ንረብሓ 

ኩሎም ወገናት ክበሃል ህልቂትን ዕንወትን ዘስዕብ ኲናት ተወጊዱ፡ ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ብዘተ 

ክፍታሕ ዘማሕጽኑ ናይ ሰላም ስነ-መጐት ዘጋውሑ መልእኽትታት እዮም። ብኻልእ ወገን ከኣ፣ 

ናይቲ ኲናት ኣንጻላልይዎ ዝነበረ ከባቢ (ማለት፤ ኢትዮጵያ፡ ክልል ትግራይ፡ ኤርትራ) መንእሰያት፡ 

ምሁራት፡ ህዝባዊ ማሕበራትን ፖለቲካዊ ውድባትን ኣብ ማዕከናት ዜናን ማሕበራዊ መራኸቢታትን 

ዝዘርግሕዎም ሓሳባት መብዛሕትኦም ንዘተ፡ ዕርቅን ሰላምን ዝጽዉዑ እዮም ነሮም። ገለ 

ካብኣቶም’ውን ነናይ ገዛእ ህዝቦም ሕሉፍ ተሞክሮ-ኲናት መሰረት ብምግባር፤ ዋጋ-ውግእ 

ዝኸፍልን ክሳራኡ ዝስከምን ድኻ ሓፋሽ ህዝቢ ምዃኑ ዘመልክት ደራኺ መጎት ኣቕሪቦም። 

 

ዝነብሩሉ ሃገር ብዘየገድስ፣ ሓፋሽ ህዝብታት ዞባ ቀርኒ-ኣፍሪቃ ንድኽነት መኪቶም ናይ ዕለት 

እንጌራኦም መታን ክምእርሩ ሰላም ዝምነዩ ደኣ’ምበር፡ ኲናት ዝድግፉሉ ምኽንያት ይኹን ድሌት 

ዘለዎም ኣይኰኑን። እዚ ሓቂ’ዚን ኣቐዲሞም ዝተጠቕሱ መልእኽትታትን ተደሚሮም፣ ድልየት 

ህዝብታት’ቲ ከባቢ ሰላም ምዃኑ ዝምስክሩ ጭብጥታት እዮም። ህዝባዊ ድልየት ከኣ፣ መራሕቲ 

ተቐናቐንቲ ወገናት ሽግሮም ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፈትሑ ይደፋፍኦም ይኸውን ዝብል ተስፋ 

ነይሩ። ንውግእ ተሃንጥዮም ዝነበሩ መሪሕነታት ግን፡ ንዝወርድ ኣሰቃቒ ሳዕቤናቱ ዕሽሽ ኢሎምን 

ህዝባዊ ጻውዒት ሰላም ጐስዮምን ሕዳር 4፡ 2020 ዓ.ም. ኲናት ወሊዖም። ብኡንብኡ ከኣ፣ 

ብዙሓት ካብቶም ንሰላምን ዕርቅን ዝምጉቱ ዝመስሉ ዝነበሩ ክፋላት ማሕበረ-ሰብ ኢትዮጵያ፡ ኣብቲ 

ኲናት ወገን ብምውሳድ ነንዝመረጽዎ ተጻባኢ ሓይሊ ክማጐቱሉን ክሕለቑሉን ተራእዮም። 

  

ዲያስፖራ ኤርትራውያን’ውን ብተመሳሳሊ ኣብ ጉጅለታት ተኻፋፊሎም ኣብቲ ኲናት ዘለዎም 

ነናቶም መርገጺ ድሕሪ ምእዋጆም፡ ንውሳኔታቶም ደገፍቲ ክረኽቡ ላዕሊ-ታሕቲ ክብሉ ይረኣዩ። 

እቶም ጣዖታዊ ኣምላኾም (ኢሳይያስ ኣፈወርቂ) ዘዝገበሮ ነገር ብምውዳስ ዝልለዩ ኣብ ዝተፋላለያ 

ሃገራት ዝነብሩ ደገፍቲ ህግደፍ፣ ኣብቲ ኢዱ ኣእትዩሉ ዘሎ ኲናት ትግራይ፡ ንፈደራላዊ መንግስቲ 

ዘለዎም ድጋፍ ብሰላማዊ-ሰልፊን ዳንኬራን ክገልጹ ይርኣዩ። ካልእ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝድግፍ 

ኣካል፣ “ሓድሽ ወለዶ ኣንድነታውያን” ተባሂሎም ክስመዩ ዝኽእሉ ኤርትራውያን ዝሓቘፈ ጉጅለ 

ኰይኑ፣ መወልቱን ዘወርቱን እቶም ግዝኣት ናይ ምስፍሕፋሕ ሕማም ዘለዎም መስፍናውያንን 

ካልኦት ትምክሕተኛ ሓይልታትን ኢትዮጵያ እዮም። ነዞም ሓይልታት’ዚኦም ዝውክል መንግስቲ 

ኣብዪ ኣሕመድ ንትግራይ ክጭፍልቕ ወራር ምስ ከፈተ’ምበኣር፡ ኣንድነታውያን ክድግፍዎ 



 

 

 

 

 

ግድን’ዩ ነይሩ። ህግደፋውያንን ኣንድነታውያንን በብወግኖም፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ምድጋፍ 

ዘብጸሖም ነናቶም ታሪኽን ኣገባብን’ኳ እንተለዎም፣ ኣብዚ እዋን’ዚ ግን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ 

ንኽጽምብሩ ብኣላይነት ኢሳያይስ ኣፈወርቂ ሓቢሮም ይጉስጉሱ ከምዘለዉ ዜናታት ይእምቱ። 

 

ካብዞም ዝተገልጹ ኣሰላልፋታት ንላዕሊ ዘገድስ ግን፣ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ናብ ጥምረት 

ገጾም ዝኸዱ ዝመስሉ ዝነበሩ ኤርትራውያን ተቓወምቲ፡ ሕጂ ብዛዕባ’ቲ ኲናት ዘይሳነዩ 

መርገጺታት ብምውሳድ ኣብዞም ዝስዕቡ ጉጅለታት ተኻፋፊሎም ምህላዎም እዩ። 

 

(ሀ) ንወያኔ ዝሕለቕ ጉጅለ (“ተጋደልቲ ዓባይ-ትግራይ”)፡- ኣካል ናይዛ ጉጅለ ዝዀኑ ውልቀ-

ሰባት፡ ትካላትን ውድባትን ንወያኔ ዘለዎም ድጋፍ ብዝተፈላለየ መልክዕ ይገልጹዎ። ገሊኦም፣ 

ብኣፎም ካብ-ወያኔ-ንላዕሊ-ወያኔ ኰይኖም ሕፍር ከይበሉ፡ “ቅድሜኹም ይስጠሓና!” ክብሉ 

ዝውዕሉ ምስሉያት እዮም። ካልኦት ኣፈ-ጨለታት ከኣ፤ ‘ህዝቢ ኤርትራ ንወያኔ 

ስለዘይተዋገኣሎም ገበን’ዩ ፈጺሙ’ ብዘስምዕ ቃና ብቑጣዔ “ጸማም ህዝቢ” ክብልዎ፤ ካብኡ 

ሓሊፎም’ውን ዓንቀሮም ክሳዕ ዝጭደድ ክጻረፉ፡ ክፍክሩን ዓንገረር ክብሉን ይስምዑ ኣለዉ። 

ነቲ ዘደንጹን ተበላጺን መርገጺኦም ምኽኑይ ንኸምስሉ ኣባላት’ዛ ጉጅለ ዘቕርብዎ መጐት፤ 

“ወያኔ እንተተዳኺሞም፡ ፈደራላዊ መንግስቲ ንኤርትራ ናብ ግዝኣቱ ንኽመልስ ክወራ እዩ” 

ዝብል ይኹን’ምበር፡ ሓቀኛ ምኽንያቱስ ካልእ እዩ። ውሑዳት ካብ ኣባላቶም ናይ መንነት 

ቅልውላው ሃልዩዎም፡ ንምድንጋር ክጥዕሞም ናይ ሓሶት ኤርትራውነት ካባ ዝለበሱ እዮም። 

ካልኦት ከኣ፣ ናብ ኤርትራ ዝቐንዔ ሕቡእ ኣጀንዳኡ ክደፍኡሉ፡ ወያኔ ንነዊሕ ግዜ ብምስጢር 

ኣሰሊፉዎም ዝጸንሐ ደሞዝተኛ ካድረታቱ ምዃኖም ይፍለጥ። 

  

(ለ) ረብሓ ሓፋሽ ክሕሎ፡ ውግእ ዝተቓወመ ጉጅለ (ሓርበኛታት ተቓወምቲ)፡- እዚ ጉጅለ፣ 

ኣብ መንጎ ህወሓትን ፈደራላዊ መንግስቲን ዝኽሰት ውግእ፡ ንኢትዮጵያውያን እምበር ንኻልእ 

ከምዘይምልከት ዝመጐቱ ተቓወምቲ  ይጥርንፍ። ኲናት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘውርዶ 

ዕንወትን ንጐረባብቲ ሃገራት ዝፈጥረለን ኣሉታዊ ሳዕቤናትን ብምግንዛብ ግን፣ ተጻባእቲ 

ወገናት ፍልልያቶም ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሑ ተላብዩ። ኲናት ካብ ዝውላዕ ጀሚሩ ከኣ፣ 

ተጻብኦ ደው ክብል ይጽውዕ፤ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸሙ ዘለዉ ዕንወትን ግፍዕን 

ቅትለትን ከኣ ይኹንን ኣሎ። 

 

ኣርእስቲ’ዚ ጽሑፍ ከምዝኣንፈቶ፣ ፍትሕን ዲሞክራሲን ንምርግጋጽ ዝግበር ቃልሲ ኤርትራውያን 

ከዳኽሙ፡ ገስጋሱ’ውን    ክዕንቅጹ ዝጸንሑ ረቛሒታት ምስ ምውላዕ ኲናት ትግራይ ጎሊሖምን 

ደሚቖምን ክረኣዩ ክኢሎም። እቶም ቀንዲ ካብኣቶም፣ ካብዚ ቀጺሉ ሕጽር ብዝበለ ኣገባብ 

ይቐርቡ፡- 

 

1) ዝበዝሑ ካብዞም ንወያኔ ዝጣበቑ ዘለዉ ባእታታት፣ ንርእሶም “ደለይቲ ፍትሒ” ኢሎም 



 

 

 

 

 

ክጽውዑ፡ ብኻልኦት’ውን ብኸምኡ ክፍለጡ ዝጸንሑ እዮም። ገለ ካብኣቶም ኣብ ደምበ-ተቓውሞ 

ተሰግሲጎም፡ መወልቶም ብዝሃብዎም ተልእኮ መሰረት ተቓወምቲ ብኣውራጃ፡ ሃይማኖት፡ ብሔር፡ 

ወዘተ... ከምዝከፋፈሉ፡ ቃልሶም ከኣ ዕላማኡ ከምዝስሕት ንምግባር ሽርሒታቶም ብሕቡእ ዘካይዱ 

ዝነበሩ እዮም። ብተወሳኺ እቲ ምንቅስቓስ፣ መርገጺኦም ሓቢኦም ብዝተጸምበሩዎን ንምድኻሙ 

ተመሳሳሊ ሜላ ብዝጥቀሙን ካድረታት ህግደፍን ኣንድነታውያንን’ውን ብውሽጢ ክጥቃዕ ጸኒሑ 

እዩ። ሕጂ ግን፣ ናይዞም መደናገርቲ ባእታታት ሓቀኛ መንነት፡ ዝምድናታት፡ ኣጀንዳታት፡ 

ተግባራትን ዕላማታትን ብሰንኪ ኲናት ትግራይ ተቓሊዖም እዮም። ስለዝዀነ፣ ካብዚ ንንየው 

ሃገራውያን ተቓለስቲ ምስ ዝተኸሽሑ ዕሱባት ካብ ምጽራፍን ምብኣስን ተቖጢቦም፣ ሽርሒታት 

ጸላኢ ብዘበርዕን ኣገባብ ደምበኦም ከጽርዩን ውዳቤታቶም ከተዓራርዩን ይግባእ። 

 

2)  ሰራዊት ኤርትራ ዝገበሮ ምቅርራባትን ኣብ ኲናት ትግራይ ገና ዝቕጽል ዘሎ ተሳትፎኡን፤ 

ህላዌን “ዑደት”ን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ፤ ወዘተ... ዝኣመሰሉ ከበድቲ ጉዳያት 

ብዝምልከት፡ ዲያስፖራ ኤርትራውያንን ውድባቶምን ጭቡጥ ሓበሬታ ክፍንዉ ትጽቢት ነይሩ። 

ብኣንጻሩ ግን፣ ንሳቶም ባዕላቶም ብተቐናቐንቲ ወገናት ክዝርግሑ ንዝጸንሑ ሓሶትን ኣጋንኖን 

ዝዓብለሎም ጸብጻባት/ዜናታት እናጎሰሙ፡ ንሓድሕዶም ክጸራረፉን ክመናጨቱን’ዮም ተራእዮም። 

እዚ ዝምስክሮ፣ ኣባላት መንግስታዊ ትካላት (ሚኒስትሪታት፡ ሓይልታት ምክልኻል፡ ሃገራዊ ድሕነት፡ 

ህግደፍ) ብምዃኖም ወሳኒ ውሽጣዊ ሓበሬታ ክህቡ ምስዝኽእሉ ተደናገጽቲ ባእታታት፡ ተቓወምቲ 

ዝመስረቱዎም ሕቡእ ርክባት ዘይምህላዎም እዩ። 

 

3) ህዝቢ ኤርትራ ንሓርነቱ፡ መሰሉ፡ ክብሩ፡ ረብሓኡን ትምኒቱን ብዝምልከት፣ ኣብ ግዳም ካብ 

ዘለዉ ደቁ ክውክሎን ክማጐተሉን ብቕዓት ዘለዎ ውድብ ወይ ኣካል ክሳብ ሕጂ ኣይረኸበን። 

ከምኡ እንተዘይከውን ኣብ ዝሓለፈ ቁሩብ ሰሙናት ከምዝተራእየ፣ ገለ ውልቀ-ሰባት፡ ኣቕረብቲ 

ዜና፡ ጉጅለታት፡ ወዘተ ... ምስ ኲናት ትግራይ ብዝተተሓሓዘ፤ በብወገኖም “ኣብ ክንዲ ህዝቢ 

ኤርትራ ይቕረታ ንሓትት ኣሎና።” ዝብል መስደመም መግለጺ ክህቡ ኣይምደፈሩን። ደፊሮም 

ብስም ህዝቢ ክሽቅጡን ክወራዘዩን ምስተሰምዑ ከኣ፤ ሓቀኛ ውክልና ዝሓዘ ኣካል ብትሪ 

ክቃወምን፡ ንክብሪ ህዝቢ ናይ ምምጓት ሓላፍነቱ ከተግብርን ምተራእየ። 

 

ንምዝዛም፣ ካብዞም ዝተባህሉ ተርእዮታትን ክውንነታትን ክቕሰም ዝግብኦ ዓቢ ትምህርቲ ክንጠቅስ፤  

—  ኣብ ግዳም ዝካየድ ፖለቲካዊ ቃልሲ፡ ድጋፍ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ዝነብር ህዝብናን 

ምትሕብባር ናይ ኣብ ሕቕፎኡ ኰይኖም ብሕቡእ ንለውጢ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ደቁን እንተዘይረኺቡ፡ 

እንታይ ከድምዕ ከምዝኽእል ደምበ-ተቓውሞ ካብ ናይ 20 ዓመት ሕሉፍ ተሞክሮኦም ክምልሽዎ 

ዝኽእሉ ሕቶ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ። 


