
መልሲ ንመንግስቲ ክልል ትግራይ 

መንግስቲ ክልል ትግራይ ብምኽንያት መበል 31 ዓመት መዓልቲ ነጻነት ኤርትራ ኣመልኪቱ 

ናብ ህዝቢ ኤርትራ ናይ እንቛዕ ኣብጸሐካ መልእኽቲ ዮሃና ስለ ዝለኣኽካዮ ጽቡቕ ድልየትካ 

ነመስግነካ የቐንየልና ይብለካ። ቀጺለ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ብዘይ ድልየቱ ኣትይዎ ዘሎ 

ዓውደ ውግእን ከበባዊ ዕጽዋን ተገላጊሉ ምስ ጐረባብቱ ዘለዋ ሃገራት ተላዚቡ ብሰላም 

ክነብር እምነየሉ። 

ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ተቓሊሱ ደም መስዋእቲ ደቁ ከፊሉ ሐይሊ 

ጸላእቲ ስዒሩ ነጻነቱ ዝጨበጠሉ መበል 31 ዓመት መዓልቲ ነጻነቱ ብኽብሪ የብዕል ኣሎ። 

ኮይኑ ግን ዘራጊ ከሎ ጽሩይ ማይ ነይስተ ከም ዝብሃል፣ ባህጊ ህዝብ ና ብሐደ ፍጹም መላኺ 

ተጨውዩ ህንጸትን ልምዓትን ጸጋታትና ተዓንቂፉ ኣብቲ ዝተጸቤናዮ ደረጃታት ከነብጽሖ 

ኣይከኣልናን። 

ውሽጣዊ ኩነታትና ኣመዓራሪና ስርዓት ህግደፍ ኣልጊስና ኣብ ንቡር ናብራና ክንምለስ 

ንቃለስ ኣሎና። ኣብቲ ጽሩይ ትንፋስ ከይነስተንፍስ ዓፊኑ ሒዙና ዘሎ ውልቀ መላኺ 

ኣተኲርና ከይንቃለስ`ሞ ውሽጣዊ ጸላኢና ከይንሰጉግ ድማ መንግስቲ ወያነ ከም ምቹእ 

ዕድል ተጠቒሙ ካብ መሬትና ክቑርምም ሰላማዊ ህዝብና ካብ ሰፈሩ ከዘናብል ተወሳኺ 

ቁስሊ ኮይኑና ኣሎ። 

ምትህልላኽ ስርዓት ህግደፍን ስርዓት ወያነን ንኽልቲኡ ህዝብታት ኣብ ናይ ዶብ ግጭት 

ኣእትዩ ብኽልቲኡ ወገን መስዋእቲ፣ ዕንወትን ድኽነትን ኣስዒቡ እዚ ሎሚ ኣብ ክልቲኡ 

ጐረባብቲ ሕማምን ጥምየትን ንርእዮ ዘሎና ቀንዲ ምስክር ኢዩ። ድሕሪ ኢትዮ-ኤርትራ ናይ 

ዶብ ውግእ እግባይ ዘይበሃለሉ ናይ ሰላም ዕርቂ ውዕል መራሕቲ ክልቲኡ መንግስታት 

ተሰማሚዖም ፈሪሞም። እቲ ውዕል ብዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ተወሲኑ፣ ነቲ ፍርዲ ስርዓት 

ህግደፍ ክቕበሎ ከሎ ስርዓት ወያነ ነጺግዎ። ቀጺሉ ኣብ መንጎ ክልቲኡ መንግስታት ውግእን 

ወረ ውግእን ኣስዕቡ፣ ኣብ ኤርትራ ውልቀ መላኺ ነቶም ናይ ለውጢ ሕቶ ዝሐተቱ 

ሰበስልጣን መንግስቲ ኣሲሩ፣ ምጣኔ ሃብቲ ሃገር ገቢቱ፣ ህዝቢ ካብ ጸጥታ ሰጊኡ ተሰዲዱ። 

ጐኒ ጐኒ ናይቲ ብኢሳያስ ኣፍወርቂ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወረደ ሃስያ፣ ጨካን መንግስቲ 

ወያነ ተደራቢ ሃስያ መደበር ሬድዮ ኣብ ትግራይ ከፊቱ ሐላይ ተመሲሉ ብመደብ ህዝቢ 

ኤርትራ ምእንቲ ክበታተን ብሐሶት ጻውዒት ኣረሳሲኑ መንእሰይ ዶብ ሰጊሩ ናብ ኢትዮጵያ 

ከም ዝስደት ገይርዎ። ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ከይተረፈ ኮነ ኢሉ ብተንኮል ብስዉር 

ቃላት ነቲ መንእሰይ ጸጊምዎ ከሎ ከምቲ ኣብ ክልላት ኢትዮጵያ ዘተኣታተዎ ሕማም 

ምፍልላይ ኣልጊብሉ፣ ነቶም ዝተወደቡ ምንቕስቓሳት ድማ ኣብ መንጋኦም ናይ ብሔር 

ውድባት ጻህያይ ዘሪኡ ሐለፋታት እንዳሃበ ብሐደ ከይሐስቡ ከም ዝፈላለዩ ገይርዎም። እዚ 



ተግባርዚ ናይ ኢሳያስ ባህሪ ምስ ናይ ወያነ ባህሪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ሐደ ከምዝኾነ 

ኢዩ ዘረድኣካ። 

ኣብ 2018 ዝምድና ኢስያስ ኣፍወርቂን ፕራይም ምኒስተር ኢትዮጵያ ዶር ኣብይን ተጀሚሩ፣ 

ኣብ መንጎ ዶር ኣብይን መሪሕነት ክልል ትግራይን ምስሕሐብ ፈጢሩ፣ ተደመሮ ኢሳያስ ኣብ 

ወርሒ ሕዳር 2020 ዓ.ም ውግእ ትኸፊቱ። ሊሂቃን ተጋሩ ኣብ ክንዲ ብዛዕባ እቲ ዝተጀመረ 

ውግእ ክዓርፈሉ ዝኽእል ዝሐስቡ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኮይኖም ነቲ ዝኸይድ ዝነበረ ውግእ 

ኣቃሊሎም ብምርኣይ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ብምሕሳብ ነቲ ዘይከውን ጎበጣ ምስ 

ደሞክራስያውያን ዝብልዎም ፈኮስቲ ኤርትራው ያን ተሰማሚዕና እንተዘይኮነ ድማ 

ብሐይልና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዋንነት ክህልወና ኣለዎ ክብሉ ጸኒሖም ሐደ መዓልቲ ኩሎም 

ተኣኻኺቦም ነቲ ዊንታኦም ተሰማሚዖሙሉ። ኮማንዶ ፖስት ትግራይ ካብቲ ወሪሩ ሒዙዎ 

ዝነበረ መሬት ኣምሐራን ዓፋርን ተደፊኡ ናብ መሬቱ ምስ ተመልሰ ናብ ኤርትራ ክወርር 

መደባቱ ሐንጺጹ ብመራሕቲ ውግእ ጀነራላቱ መንግስትና ናይ ተኩስ ትእዛዝ ክህበና ንጽበ 

ኣሎና ዝብል መግለጺ ክህቡ ጸኒሖም፣ እንሆለ ድማ ፕረሲደንት ክልል ትግራይ ናይ ሊሂቃን 

ኣብ ስደት ዝነብሩ ተጋሩን ኮማንዶ ፖስት ትግራይን ትጽቢት ኣሚኑሉ ወሲኑ ፈተነታት 

ውግእ ናብ ኤርትራ ዘቕንዔ ተኹሲ የካይድ ኣሎ። ዶር ደብረጺዮን ብምኽንያት 

መበል 31ዓመት መዓልቲ ነጻነት ኤርትራ ንዲያስፖራ ኤርትራውያን ኣብ ጐኒ ህዝቢ፣ 

ሰራዊትን ምንግስትን ትግራይ ተሰሊፎም ዝገበርዎ ሐገዝ ኣመስጊኑ፣ ነዚ ወርቃዊ ዕድል ምስ 

ዘላቕን ስትራተጂካዊ መሐዛኹምን ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ናይ ቃልሲ ሐድነትኩም 

ክትቕጽልዎ ኢሉ ነቲ አብ ህዝብና ተተሐሒዝዎ ዘሎ ምትኹታኽ ውግእ ከዊሉ ከይሐፈረ 

የዘኻኽር ኣሎ። እዚ ድማ ነቲ ኤርትራዊ ተሰማሚዑ ሐቢሩ ከይሐስብን ከይሰርሕን ቀዳሞት 

መራሕቱ ዝጀመርዎ መሰረተ ምፍንጫል ብሕማም ብሔር፣ ብሕማም ትውልዲ/ወገነይ 

ወገገንካ ሐላይ ተመሲሉ መርዚ ክንስንሱ ነቶም ኣቐዲሙ ኣብ ጐኒ ትግራይ ክኾኑ 

በብሕማሞም ሰሪዕዎም ዝነበረ ጉጅለ ትግራይ ትስዕር ዲያስፖራ ኤርትራውያን ኢዩ። ካብ 

መንግስቲ ክልል ትግራይን ትካላት ማስመድያ ዲያስፖራ ተጋሩን ዝዝርጋሕ ዘሎ ሐሶት 

ፕሮፓጋንዳ ቀደም ዝነበረ ዝቕጽል ዘሎ ኢዩ። ሐሶት ፕሮፖጋንዳ ጽልእን ቅርሕንትን ኢዩ 

ዝፈጠር እምበር ፍቕርን ሕያውነትን ኣይዕድምን ኢዩ። ዘገርም ግን ናይቶም ኤርትራውያን 

ብጉዳይ ሃገሮም ክማጎቱ እኹል ተረፍ መቃለሲ ከለዎም ተመጢጦም ጉዳይ ትግርይ 

ቀሪብዎም ነቲ ፍንጫል መሰንገሌኦም ዝኾነ ሃገራዊ ሰራዊትና ተምሳሉን ተግባሩን 

ኣድዕዲዖም እንዳፈለጡ ከም ሰራዊት ኢሳያስ፣ ከም ወራሪ፣ ከም ኣራዊት ገይሮም 

ክጽውዕዎ ከለዉ ምስ ወያነ እንታይ ማሕላ ስለ ዘለዎም ኮን ይኸውን ኢልካ ናይ ሕቶ 

ምልክት ተቐምጥ? 

ተሃንዲዱ ዝመጽኣካ ናይ ጽላኢ ሐይሊ ተዓጥቕካ ጸኒሕካ ኣኽቢድካ ጽዓኖ ኢዩ`ሞ ዝተባህለ 

ይብሃል ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ንጸላእቱ ከም ቀደሙ ንኽብሩን ንልዕላውነት 

ሃገሩን ምስ ሐይልታት ሰራዊት ሐቢሩ ክምክት ዘኽእሎ ዘይፈላለ ምስጢር ሃገራዊ ልቦናን 



ሞራልን ክፍጽም ሐላፍነት ኣለዎ። ብውግእ ፍታሕ ከም ዘይመጽእ ብኽልቲኡ ወገን ዘሎ 

ህዝብትት ኣጸቢቑ ይፈልጥ ኢዩ፣ ከም ጐረባብቲ ሰላም ኮይኑ ዝምድና ክፍጠር እንተተደልዩ 

ተሐዋዊሹ ዘይኮነስ ብኽልቲኡ ውገን ኣብ ሃሃገሩ ኮይኑ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ጻህያይ ምሕዩ 

ምስ ነቐሎ ኣብ ወወሽጡ ሰላም ምስ ኣረጋገጸ ጥራይ ኢዩ ብዛዕባ ዝምድና ክዝረብ ዕድል 

ክህሉ ዝኽእል`ሞ ብወገን ኩሉ ምትንዃል ገዲፉ ገገዝኡ ከጽሪ ይግባእ። 

ሕልሚ ኤርትራዊ መንእሰይ ይተዓወት፣ 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና፣ 

ገብረዝጊ ኣፍወርቂ 

 


