
ትጽቢት ሐገዝ መንግስቲ ትግራይ 

ካብ ምዕራባውያን ሃገራት 

መንግስቲ ክልል ትግራይ ነቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ብምኽንያት እብ ምሉኣ ኣፍሪቓ ንሰላም 

ዕንቅፋት ኮይኑ ኣሎ ኢሉ 

ናብ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕረሲደንቲ ሰነጋልን ፕረሲደንት ከንያን ዘቕረቦ ክሲ፣ ሐቂ 

ዘይብሉ ውጹእ ሐሶት ኢዩ። ነቲ ባዕሉ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ሕዳር2020 ዓ.ም. ኣብ ውሽጢ 

ኢትዮጵያ ህዝቢ ኣብ ነንሕድሕዱ ክቃተል ዝጀመሮ ኣሽሐት መንእሰያት ዝቐዘፈ ሃገር ዘዕነወ ውግእ 

ድሕሪ ፍሽለቱ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገርና ብሰላም ክንፈትሖ ተሰማሚዕና 

ንገብሮ ዘሎና ፈተነ፣ መንግስቲ ኤርትራ ዕንቅፋት ኮይኑና ኣሎ ብምባል ብሐሶት ሸፊኑ ተመጻደቕቲ 

ክረክብ ስለዝደለየ ምዃኑ ግልጺ ኢዩ። ዶር ደብረጽዮን ሐገዝ ዩክሬን ካብ ምዕራባውያን ስለ ዝረኣየ፣ 

ውግእ ክልል ትግራይ ምስ ምንግስቲ ኢትዮጵያን ውግእ ዩክሬን ምስ ራሻን ብሐደ ብምዕርራይ፣ 

ኤርትራ ከም ምኽንያት ተጠቒሙ ካብ ምዕራባውያን ሐገዝ ክረክብ ኢዩ ኣብየት ዝብል ዘሎ። ነቲ 

ናይ ሐሶት ክሲ መራጎዲ ክኾኖ ኢሉ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ወጻኢ እተቕርቦ ሰደድ 

ወተሃደራ፣ ናይ ጸጥታ ሐይላን ናይ ስለላ መኳንንታን ስለዝኾነ ነዚ ኣብዚ ጊዜ`ዚ ኣብ ውሽጣዊ 

ጉዳይ ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያን ሱዳንን ዝርኤ ዘሎ ውሽጣዊ ግርጭታት ካብ ፖለቲካዊ ዘይምስምማዕ 

ጥራይ ኣይኮነን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኢድ ምትእተታው ስለ ዘለዎ ኢዩ ኢሉ ኣጥቢቑ ይጸቕጠሉ። 

እንታይ ኢዮም እዞም መራሕቲ ወያነ ምእንቲ ክዋግኡ ደገፍ ካብ ምዕራባውያን ዝጽበዩ፣ ካብ 

ዘይከውን ትኾቡለይ ወጺኦም ህዝቦም ካብቲ ዘለዎ ጸገም ከድሕኑ ናብ ሰላም ዝወስድ ምገዲ 

ዘይደልዩ። መራሕቲ ናይዚ ከባቢ መንግስታት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብዞም ዝሐለፉ 

ዓመታት ህዝቦም ጥራይ ዘይኮነ ምሉእ መንግስታትን ህዝብታትን ዓለም ዝፈልጦ ተኣኪቦም 

ተሰማሚዖም ክፍርሙ ተራእዮም ኢዮም፣ ኮይኑ ግን ብዛዕባ እንታይ ዘትዮም ተሰማሚዖም ዝተሰምዔን 

ዝተገልጸን የለን። ስለዚ እንታይ ስለ ዝደለየ ኢዩ ፕረሲደንት ክልል ትግራይ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ 

ጥራይ ዘተኮረ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ሶማልያን ኣትዩ ሰላም ከይዘፍን ጸገም ይፈጥር ኣሎ ኢሉ 

ዕባራ ምኽንያት ዘቕርብ ዘሎ። መራሕቲ ናይዚ ከባቢ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ኢትዮጵያን ሶማልያን ኩሎም 

ሐደ ባህሪ ዘለዎም ሐቢሮም ኣብ ነንሕድሕዶም ሐሐንሳእ ክተሐጋገዙ ሐሐንሳእ ከኣ ክጠላለሙ 

ኢዮም ዝርአዩ። ኣብ ምምራሕ ውሽጢ ህዝቦም ድማ እቲ ሐደ ካብቲ ሐደ ብዝኽፍኤ፣ ብቕትለት፣ 

ብማእሰርቲ፣ ብስደት፣ ኣብ ነንሕድሕዱ የዋግእዎ፣ ብሕማምን ጥምየትን የሳቕይዎ ኣሎዉ። መሪሕነት 

ወያነ`ውን ከብዚ ዝተፈልየ ተግባር የብሉን። ኩሎም መንግስታት ናይዚ ከባቢ ብሐደ ተግባር ኢዮም 

ዝልለዩ። 

መሪሕነት ወያነ ኣብ ምሉእ ኢትዮጵያ ስልጣን ጨቢጦም ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ከምቲ ናይ መንግስቲ 

ኤርትራ ተምሳሳሊ ተግባር እንዳፈጸሙ ነቲ ወተሃደር ኢትዮጵያ ንሰደድ ከም ልምዲ ኢዮም 

ዝጥቀምሉ ነይሮም። እቲ ኣብ ሰደድ ዝነበረ ወተሃደር ኢትዮጵያ፣ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ተፈጢሩ 

ዘሎ ሕማም ስለ ዝጸለዎ ኣሰር ናይቶም ኣብ ወጻኢ ሃገራት ተዘርጊሖም ሃገሮም ወኪሎም ዝሰርሑ 



ዝነበሩ ኩሎም ዲፕሎማሲታት ኣብተን ዘዝነበርወን ሃገራት ዕቑባ ዝሐተቱ እቶም ኣብ ሰደድ ዝነበሩ 

ወተሃድራት`ውን ብተመሳሰሊ ኣብተን ዝነበርወን ሃገራት ዕቕባ ሐቲቶም ይነብሩ ኣለዉ። እዚ ኩሉ 

ዝፈጠሮ እቲ ን27 ዓመታት ብውሽጢ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብደገ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ሰጊኡ 

ስልጣኑ ክሕሉ ብሐሶት ንሐያላን መንግስታት ክለኣኣኽ ዓሌታዊ ዘይሰብኣዊ ጎነጽ ክፍጽም ዝነበረ 

ወያነ ኢዩ፣ መንእሰይ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝወረዶ ሕሰም ከይተሐለለ ተቓሊሱ 

ሰበስልጣን ወያነ ካብ ምሉእ መሬት ኢትዮጵያ ሃዲሙ ኣብ መቐለ ከም ዝዕቆብ ገይርዎ። ትግራዎት 

ኣብ ኢትዮጵያ ሰሪሖም ብረሃጾም ዘጥረይዎ ንብረት መንበሪ ገዛውቲ፣ ሆቴላት፣ ድኳናት ብሐዊ 

ተቃጺሉ፣ ብዙሐት ትግራዎት ካብ መነባብራኦም ተመዛቢሎም። እዚ ሕጂ ፕረሲደንት ክልል ትግራይ 

ዶር ደብረጽዮን ናብ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕረሲደንት ሰነጋልን ፕረሲደንት ከንያን ዝጸሐፎ 

እኽብካብ መግለጺ ነቲ ኩሉ ኣብ ስልጣን ኢትዮጵያ ከለዉ ዝፈጸምዎ በደል ረሲዒዎ ዘይኮነስ 

ሕያዋይ ክመስል በቲ ልሙድ ሐሶት ባህርያቱ ከጣቑስ ኣብ ኤርትራን ኤረትራዊን ዘለዎ ቀሐር ኢዩ 

ዘብርሃልና ዘሎ። ኣብዚ ክርሳዕ ዘይብሉ ኣብቲ ዝሐለፈ ኢትዮ-ኤርትራ ናይ ዶብ ውግእ መንግስቲ 

ክልል ትግራይ ኢዩ ወተሃደር ኤርትራ ቀቲሉ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውግእ ዘእተዎ። ኣብዚ ናይ 

መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ክልል ትግራይን ውሽጣዊ ውግእ ምስተጀመረ ድማ መንግስቲ 

ክልል ትግራይ ኢዩ ሚሳይላት ኣብ ኤርትራ ተኩሹ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውግእ ክኣቱ 

ዝደፋፍኦ። 

እዚ ካብ መንግስቲ ክልል ትግራይ ናብ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕረሲደንት ሰነጋልን 

ፕረሲደንት ከንያን ዝተላእከ ደብዳበ ነቲ ባዕሎም ዝጀመርዎ ውግእ ብደረጃ ሰበስልጣን ሕብረት 

ኣፍሪቃ ክፍታሕ ኣሚኖም ዘይኮነስ ነቶም ናይቲ ደብዳበ ቅዳሕ ዝለኣኹሎም ማሕበራት፣ ከምቲ ወያነ 

ዝለኣኣኽዎም፣ ክሕጉዙና ኢዮም ብምባል ኣብ ምዕራባውያን መንግስታት ተኣማሚኖም ከይሐፈሩ 

መንግስቲ ኣመሪካ ይሕግዘና ኢዩ፣ ሐብረት ኤውሮጳ ኣብ ጎንና ኢዮም ዘለዉ ኢሎም ንህዝቢ 

ትግራይን ሰራዊቱን ብትዕቢትን ፈኸራን ሐሶት ፕሮፓጋንዳ ብምዝርጋሕ ናይ ስምዑለይ ርኣዩለይ 

ኣውያት ኢዮም ዘእውዩ ዘለዉ። ስለዚ ድማ ኢዮም ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ውግእ ክኸፍቱ 

ዝወሰንዎ ውሳኔ ኣቐዲሞም ጀነራላት ትግራይ በብተራ ንውግእ ተዳሊና ኣሎና ካብ መንግስትና 

ተኩስ ዝብል ትእዛዝ ጥራይ ኢና ንጽበ ዘሎና ክብሉ ከለዉ ዶር ደብረጽዮን ድማ ብኻልእ መልክዑ 

ጉዳይና ብሰላም ኢና ንፈትሖ ዘስምዕ መዳናገሪ ቃላት ዝዝርግሖ ዝነበረ። መንዩ ንመን ከታልል፣ 

መንዩ`ኸ ብመን ክታለል። ጉጅለ ውያነ ነቲ ናብ ኤርትራ ክወሩ ምስሉይ ሕልናኣልቦ ተዳልዮሞ 

ዘለዉ መንግስቲ ኤርትራ ውግእ ክጅምር`ሞ ከም ልማዶም ንመንግስቲ ኤርትራ ተዃቲኾም ኣብ 

ውግእ ኣእትዮም ነቲ መንጸፍ ክኾኖም ኣቕሪቦሞ ዘለዉ ኣቤቱታ ኤርትራ ውግእ ጀሚራትልና 

ኢሎም ከእውዩ ዕድል ኢዮም ዝጽበዩ ዘለዉ። 

ኣብ 2009 ዓ.ም. ናይ ሕቡራት መንግስታት ሰኩሪቲ ኮንሲል ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ እገዳ 

ክውስኑ ተኣኪቦም ኣብ ዝነበሩሉ ጊዜ ጠቕላይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ነበር ሒዳሪናይ መለስ ዜናዊ 

ካብቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ኣፍሪቃውያን ዲፕሎማሲታት ዓዲሙ ኣብ መዕረፊ 

ክፍሊ (Situation Room) ኮፍ ኢሉ ብተለቪዥን ነቲ ናይ ሰኩሪቲ ኮንሲል ውሳነ ክጸድቕ 

እንዳተመልከተ እገዳ ተወሲኑ ክሐልፍ ደንግይዎ ስለ ዝነበረ፣ ዘይከውን ኮይኑዎ እምበር ነታ ኣብ 



ኢዱ ዝነበረት ቢሮ ኣቐቢሉ ከፈርማ ካብታ ኮፍ ኢሉዋ ዝነበረ ኩርሲ ሐፍ – ቑይጥ ክብል ይርኤ 

ነይሩ። ወያነ ካብ ነብሶም ዘይኮነስ ኣብቶም ዝልእክዎም ተኣማሚኖም ኢዮም እንዳኣማሳመሱ ብሐሶት 

ዘይተገብረ ተፈጺሙ እንዳበሉ ንህዝቦም ዘታልልዎ። ቕድሚ ናይ 2020 ዓ. ም. ውግእ ምጅማሩ 

ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኣኼባታት ዝንገሮ ዝነበረ ሐቂ መሲልዎ ብሐባር ሰብኣይ ሰበይቲ ኣጆኹም 

ይብሎም ነይሩ፣ ድሕሪ ሞትን መቕሰልትን ደቆም፣ ድሕሪ ሕማምን ጥምየትን፣ ድሕሪ ዕንወትን 

ምዝንባልን፣ ህዝቢ ኣኪቦም ንኻልኣይ ጊዜ ክንዋጋእ ኢና ተዳለዉ ንውግእ ክብልዎም ከለዉ 

ብፍርሐትን ራዕድን ተዋሒጦም ተጨኒቖም ብኣፎም ተዛሪቦም ዘይኮነስ ገጾም ተጨምዲዱ ዓይኖም 

ሰም ኢሉ ክርእይዎም ኣይደለዩን። ክቡር ዶር ደብረጽዮን ዝኣረገ ናይ ወያነ ድብተር እንዳገናጸልካ 

ዝሕደስ መሲሉካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክስታት ካብ ምምስራት ወጺእካ ብንጹህ ልቢ ኣብ መንጎ 

ክልቲኡ ጎረባብቲ ህዝቢታት ሰላም ክፍጠር ክትጽውዕ ከሎኻ ብናይ ዓለም ደለይቲ ሰላም፣ ብተጋሩ 

ደለይቲ ሰላም ብኤርትራውያን ደለይቲ ሰላም ሰማዕቲ ምረኸብካ። እንተዘይ ገበርካዮ ግን ህዝብኻ 

ባዕሉ ንሰምየን ወይ ንደቡብ ዘዋጽኦ መገዲ ክደሊ ኢዩ። 

ክቡር ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብሰንኪ ሒማቕ መንግስታዊ ምሕደራ ኣብ ውሽጢና ዘይቃዶ ኣብ 

ነንሕድሕዱ መላግቦ ዘይብሉ ጋሕማጥ ፖለቲካ ዝመሰረቱ ጉዕዞ ሒዝና ንብዙሕ ዓመታት ክንጎዓዝ 

ክንብል ሃገርና ካብቲ ክትበጽሖ ዝግብኣ ንድሕሪ ት ገጽና ጎቲትናያ ኢና። እስከ ነቲ ዝሐለፍናዮ 

ዓመታት ንድሕሪት ቁሊሕ ኢልና ብቕኑዕ ኣእምሮ ብምጥማት ንርኣዮን ንዘክሮን። ደጊምና ደጋጊምና 

መርሚርና ዝፈጸምናዮ ጌጋታትና ዘኪርና ንኣርም። 

ኣብ ጎረቤትና ዘላ ኢትዮጵያ ህዝባ ካብ ዝሐለፉ መግዛእትታት ክወጽእ ብዙሕ ተቓሊሱ ኢዩ፣ 

ሐድነት ግን ኣይነበሮን። ብምኽንያት ወያነ ዝፈጠርዎ ፍልልይ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልል፣ ኣብ 

ውሽጦም ተወሊዑ ዘሎ ሐዊ ካብቲ ቀዳማይ ቦታ ናብቲ ዳሕራይ ቦታ እንዳተላብዔ መስኪን ሰብ 

ክጸንት ንብረት ክዓኑ ንርኢ ኣሎና። ሐድነቶም ስለ ዘጥፍኡ ኢዮም ኣብዚ በጽሖም ዘለው። 

ኤርትራውያን ክንጥንቀቕ ኣሎና፣ ናይ ጎረቤትና ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣብዚ ከብጽሖ ዝኸኣለ ጠንቁን 

ሳዕቤኑን ሐድነቱ ስለ ዘጥፍኤ ኢዩ። ኤርትራውያን ኣዳዕዲዕና ንፈልጦ ኢና። ነዚ ናብ ሃገርና 

ዘመልከተ ክሲ፣ ለመና፣ ለበዋን መጠንቀቕታን ዘጠቓለለ መልእኽቲ መንግስቲ ክልል ትግራይ 

ብጽቡቕ ተረዲእና ኩሉ ገዲፍና ጉዳይ ሃገርና ከነቐድም ነፍሲ ወከፍና ሐላፍነት ኣሎና። መንግስቲ 

ኤርትራ ብዕርቂ ወይ ብድፍኢት ደቁ ክሐልፍ ኢዩ፣ ክሳብ ዝሐልፍ ግን ትንፋስ ኢዩ ዘሕልፍ ዘሎ። 

መንግስቲ ከልግስ ተፋላሊና ዘይኮነስ ብሐድነትና ክኸውን ኣለዎ። ህዝብና ክኸብር ነጻነትና ክሕሎ 

ሰላም ክንረክብ ብብዘለናዮ ምስ ዋሕስ ህዝቢ ሐይልታት ሰራዊትና ወጊንና ክንሕግዝ ግቡእና ኢዩ። 

ሃገር ህዝባ ኢዩ ሰሪሑ ብረሃጹ ዘማዕብላ፣ ኣብ ጊዜ ውግእ ድማ ህዝባ ኢዩ ክከላኸል ኣብ ዝሑልን 

ውዑይን ኣትዩ ዘድሕና። መንግስቲ ምስ ካልኦት መንግስታት ኣብ ወፍሪ፣ ኣብ ንግዲ፣ ወተሃደርን 

ጸጥታን ዝተሐጋገዝ ናይ ደገ ተሐጋገዝቲ ክፈጥር ግቡእ ኣለዎ። ናይ ቀደም ኣዘራርባ ካብ ብኣኻ 

ጠፊኡስ ብኣኻ ለሚዑ ኣይበሉኻ ይበሃል ነይሩ፣ ሎሚ ግን ንኽትለምዕ ካብ ጎበጣታት ክትድሕን 

ዘመድን ሐጋዝን ኣድላይ ኢዩ። ሃገራት ዓለም ተሐጋጊዘን ኢየን ዝነብራ ዘለዋ፣ መጻምዲ ምሐዝ 

ንረብሐኻ ኢዩ። ስለዚ ኤርትራ ዱልዱል ጸግዒ ክትሕዝ ኣለዋ። መንግስቲ ካብ ንኣገልግሎት ብግፋ፣ 



ንውግእ ብግፋ ህዝቢ ዝጸልኦ ምምሕዳር ወጺኡ ምምሕዳር መንግስታዊ ትካላት ብግቡእ ኣገልግሎት 

ንህዝቢ ክህቡ፣ ስራሕ ክኸፍት፣ ዜጋታት ክገብርዎ ዝኽእሉ ክገብሩ ዕድል ክኸፍት ኣለዎ። 

ኤርትራ ህዝባን መንግስታን ካብ ምትህልላኽ ወጺኡ ኣብ ልቡ ተመሊሹ ከምቲ ንናይ ደገ ጸላእቲ 

ሰሚሩ ዝምክቶ ኣብ ነንሕድ ሕዱ ብሰላም ተሐቛቑፉ ክነብር ብሐደ ክመክር ኣብ ሰማይን ኣብ 

ምድርን ዝነብር ፈጣሪና ይሐግዘና፣ ኣሜን። 

  

ሕልሚ ኤርትራዊ መንእሰይ ይተዓወት፣ 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና፣ 

ገብረዝጊ ኣፍወርቂ 

 


