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1. መግቢያ  
 

ይህ ፅሁፌ በ1990 ዓ/ም የተጀመረው የኢትዮዽያና ኤርትራ የዴንበር ጦርነት እና ሇአስራ 

ስምንት ዓመት የዘሇቀው ያሌተነገረሇት ቀዝቃዛ ጦርነት በሁሇቱም ሀገሮች ዴንበር 

በሚኖሩት የትግራይ እና ዓፊር ህዝቦች ሊይ ያሳዯረው ተፅእኖን ሇመዲሰስ በተዯረገ የዲሰሳ 

ጥናት መሰረት በማዴረግ የተዘጋጀ ፅሁፌ ነው። 

ሇጥናቱ መነሻ የሆነው ነባራዊ ሁኔታ፣ የጥናቱ አሊማ፣ የጥናቱ ወሰን፣ የአጠናን ዘዳ እና 

የጥናቱ ግኝትን በማካተተት ተዘጋጅቷሌ። 

2. ነባራዊ ሁኔታ  
 

የሰሜኑ የሀገራችን ክፌሌ ሇዘመናት ኢትዮጵያን ሇማጥቃት በሚመጡ ሀይልች እና 

ወራሪዎች ቅዴምያ ተጠቂ ነው፡፡ የወራሪዎች ጥቃት ሰሇባ ብቻም ሳይሆን ጥቃትን 

በማስቆም እና በመመከት ረገዴም ቢሆን ምትክ የላሇው አኩሪ ተግባር መስራቱ የታሪክ 

እውነታ ነው፡፡ በዚህ ረገዴ የሰሜኑ የሀገራችን ክፌሌ አጥር የሆኑት የትግራይ እና የዓፊር 

ክሌልች ሊይ የሚዯርሰው መከራ ከፌተኛ ነው፡፡ የነዚህ የሀገራችን አከባቢ ነዋሪ ህዝብ 

ሀገራችን በየግዜው የገጠምዋትን ጦርነቶች በመመከት ረገዴ የፉት ሀይሌ በመሆን ሇመሊው 

የሀገራችን ህዝቦች ዘብ መሆን ብቻ ሳይሆን በሚዯርስ ጥቃት እና ጥፊት ዋና ተጠቂም 

ነው፡፡ በየግዜው በአከባቢው በሚዯረጉ ጦርነቶች ከሚዯርስበት ግዴያ እና የጅምሊ 

ጭፌጨፊ በተጨማሪ የሀብትና ንብረት ውዴመት ሰሇባም ነው፡፡ አከባቢው የጦርነት 

ቀጠና በመሆኑም በሰሊም የመኖር፣ ሰርቶ የመሌማት እና የማዯግ ህሌሙ ሲዯናቀፌበት 

የኖረ ህዝብና አከባቢ ነው፡፡ 
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ላሊ ቀርቶ ሀገራችን አሁን ሇዯረሰችበት ምእራፌ እንዴትዯርስ ያስቻሇው እና ሇ አስራ 

ሰባት አመታት የተዯረገው የትጥቅ ትግሌ አብዛኛው የተካሄዯው በዚሁ የሀገራችን ሰሜናዊ 

ክፌሌ ሊይ ነው፡፡ አከባቢው ሇ 17 አመታት የጦርነት ቀጠና ሆኖ ከቆየ በኃሊ ከ1983 እስከ 

1990 ዓ/ም ዴረስ አንፃራዊ ሰሊም የሰፇነበት ሁኔታ እንዯነበር ይታወቃሌ፡፡ ከ1990 ዓ/ም 

ጀምሮ በዴንበር ይገባኛሌ ምክንያት የኤርትራ መንግስት በሇኮሰው እና ሇሁሇት አመታት 

የተካሄዯውን ጦርነት ተከትል እስከአሁን ዴረስ የዘሇቀው ብዙ ያሌተነገረሇት የቀዝቃዛ 

ጦርነት ምክንያት አከባበቢው የተረሳ እና ትኩረት ያጣ የጦርነት ቀጠና ከሆነ እንሆ 20 

አመት ሞሌቶታሌ፡፡ 

ይህ አከባቢውን የጦርነት ቀጠና ያዯረገው የኢትዮጵያ እና የኤርትራ ግጭት በተሇይ 

የሁሇቱም ሀገሮች አዋሳኝ በሆኑት የትግራይ እና የዓፊር ህዝቦችን የችግሩ ተሸካሚ 

እንዱሆኑ ያዯረገ ጉዲይ ነው፡፡  

በዚሁ ሇ20 አመታት የጦርነት ቀጠና ሆኖ በቆየው የሀገራችን ክፌሌ ከኤርትራ ጋር አዋሳኝ 

በሆነው የትግራይ እና የዓፊር አከባቢዎች ብቻ በዴምሩ ወዯ ሁሇት ሚሌየን የሚጠጋ 

ህዝብ ይኖራሌ፡፡ ይህ ህዝብ በሁሇቱም ሀገሮች የተካሄዯው የሁሇት አመት ጦርነት ወቅት 

ሇከፌተኛ ውዴመት፣ ሞት፣ ጉዲት እና ስዯት ተዲርጓሌ፡፡ በሁሇቱ የጦርነት ዓመታት ብቻ 

ከነዚህ አከባቢዎች ከግማሽ ሚሌየን በሊይ ህዝብ ቀያቸውን ጥሇው ተፇናቅሇዋሌ፡፡ ብዙ 

ሂይወት ጠፌቷሌ፣ ሀብትና ንብረታቸው ወዴሟሌ፣ ተዘርፎሌ፡፡  

ጦርነቱ በይፊ ካበቃ በኃሊ ባለት 18 አመታትም በመቶ ሺዎች የሚቆጠር የነዚህ 

አከባቢዎች ህዝብ በሁሇቱ ሀገር የጦር ሀይልች ፌጥጫ ስር ተቀርቅሮ እየማቀቀ እንዱኖር 

የተገዯዯበት፣ በየቀኑ በሚያጋጥም የቶክስ ሌውውጥ ሂወቱ እያጣ፣ የእንስሳ ሀብቱ እያጣ፣ 

ከሌማት እና የአብዛኛው መተዲዯርያ ከሆነው የግብርና ስራ ተስተጓጉል፣ በሚሰጠው እዚህ 
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ግባ የማይባሌ የስንዳ ምፅዋት በሂይወት እና ሞት ማሀሌ በሰቆቃ እንዱኖር ተገድ 

አማራጭ አጥቶ የኖረና ከባዴ ችግር ውስጥ የሚገኝ ህዝብ ነው፡፡ 

የዚህ መከራ እና ሲቃይ ሰሇባ መሆኑ ሳያንሰው ዯግሞ፣ የሀገሪቱም ይሁን የሁሇቱም 

ክሌልች መንግስት ትኩረት አጥቶ እና ተረስቶ፣ ማግኘት የነበረበትን የኢኮኖሚያዊና 

ማህበራዊ አገሌግልቶች፣ ጥቅም እና ዴጋፌ ከማጣቱም በሊይ፣ ዴምፁን የሚያሰማበት 

መሰረታዊ ሰብአዊ መብቶችንም ጭምር ተነጥቆ፣ በሌማት ወዯኃሊ እንዱቀር እና በሰሊም፣ 

መረጋጋት እና ፀጥታ እጦት በከፌተኛ የአእምሮ እና ስነሌቦና ችግር ትራውማ (Trauma) 

ውስጥ ሆኖ እየኖረ ያሇ ህዝብ ነው፡፡  

እነዚህ ከሊይ የተገሇፁት ነባራዎ ሁኔታዎችን መሰረት በማዴረግ ነው ታዴያ የጥናት ቡዴኑ 

ሊሇፈት 18 አመታት የጦርነት ቀጠና ሆኖ በቆየው የትግራይ እና የዓፊር ክሌሌ ህዝቦች 

ችግሩን ተሸክመዉትና፣ ከፌተኛ ጉዲት እያስተናገደ እንዯቆዩ እና እንዲለ ግምት ውስጥ 

በማስገባት፣ ሁኔታውን ሇመዲሰስ ጥረት የተዯረገው፡፡ 

3. የጥናቱ ዓሊማ  
 

የጥናቱ ዋና ዓሊማ ከ1990 ዓ/ም ጀምሮ ሇሁሇት አመታት የተካሄዯው የኢትዮጵና 

የኤርትራ ጦርነትና ከዝያም ቀጥል ሇ18 ዓመታት የዘሇቀው በአካባቢው ብዙ ጉዲት 

ያስከተሇውን ቀዝቃዛ ጦርነት በሁሇቱም ሀገሮች ዴንበር በሚገኙ የትግራይ እና ዓፊር 

ክሌሌ ህዝቦች የሳዯረው ተፅእኖ ሇመዲሰስ እና የመፌትሄ ሀሳብ ሇማስቀመጥ ነው። 
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4. የጥናቱ ወሰን  
 

ጥናቱ የኤርትራ አዋሳኝ በሁኑትና በጦርነቱ በቀጥታ ተጠቂ በሆኑት የትግራይ እና የዓፊር 

ክሌሌ ህዝብ እና አከባቢ የሚያቶኩር ነው።  በነዚህ ሁሇት ክሌልች የተዯረገው ዲሰሳም 

በክሌልቹ በተሇይም ከኤርትራ ጋር በቀጥታ በሚዋሰኑት ዞኖችና ወረዲዎች ሊይ በማተኮር 

የተካሄዯ የዲሰሳ ጥናት ነው።   

5. የአጠናን ዘዳ አና የመረጃ ምንጭ  
 

ጥናቱ ዋና የመረጃ ምንጭ አዴርጎ የተጠቀመው የጦርነቱ ቀጠና ውስጥ የሚኖሩና 

በተሇይም በቀጥታ ከኤርትራ ጋር በሚዋሰኑ የትግራይ ወረዲዎች በኣካሌ በመገኘት 

የተዯረገ ቅኝትን፣ የአከባቢው ነዋሪዎች፣ የአስተዲዯር አካሊት፣ የክሌለ የምሌሻና የፀጥታ 

ሀይሌ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ከጉዲዩ ጋር ግንኝነት ያሊቸው  ወይም ስሇሁኔታው 

የሚያውቁ ወይም የሚጠቅሱ ምንጮችም ጥቅም ሊይ ውሎሌ። 

6. ጥናቱ ትኩረት ያዯረገባቸው አከባቢዎች አጠቃሊይ መረጃ 
 

ይህ ጥናት እና የጥናት ውጤት በኢትዮጵያ እና ኤርትራ አዋሳኝ በሆኑት እና በጦርነት 

ቀጠናው ውስጥ የሚገኙት የትግራይ እና ዓፊር ክሌሌ ትኩረት በማዴረግ የተዘጋጀ ነው። 

6.1. ትግራይ 
 

የትግራይ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት በሰሜናዊው የኢትዮጵያ ጫፌ የሚገኝ ሲሆን ክሌለ 

በሰሜን ከኤርትራ፣ በምስራቅ ከዓፊር ክሌሌ፣ በዯቡብ ከአማራ ክሌሌ እንዱሁም በምእራብ 

ከሱዲን ሪፏብሉክ ጋር የሚዋሰን ክሌሌ ነው፡፡ የክሌለ መንግስት በ5 አሰተዲዯራዊ ዞኖች፣ 

በአንዴ ሌዩ ዞን፣ በ35 ወረዲዎች እና በ74 ከተማዎች የተዋቀረ ነው፡፡ መቀላን የክሌለ 
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መንግስት ርእሰ ከተማ ያዯረገው የትግራይ ክሌሌ 80,000 ስኩ.ኪ.ሜ የሚገመት የቆዲ 

ስፊት ይሸፌናሌ፡፡ 

የኢትዮጵያ ስታስቲክስ ባሇስሌጣን ትንበያ መሰረት የትግራይ ህዝብ ብዛት ሀምላ 2009 

ዓ/ም ሊይ 5,247,005 ዯርሷሌ፡፡ 

በክሌለ ከሚገኘው ህዝብ 83% የሚሆነው በግብርና ስራ ሊይ የተሰማራ ነው፡፡ ጤፌ፣ ስንዳ 

እና ገብስ ዋነኛ የክሌለ ምርቶች ናቸው፡፡ የክሌለ የኢኮኖሚ መሰረት የሆነው እርሻ ስራ 

በሺዎች የሚቆጠር እዴሜ ያስቆጠረ ቢሆንም አሁንም ዴርስ በአብዛኛው ከኃሊቀር እና 

ባህሊዊ አሰራር አሌተሊቀቀም፡፡ በዚህም ሊይ በክሌለ በተዯጋጋሚ የሚያጋጥሙ ሰው ሰራሽ 

እና የተፇጥሮ አዯጋዎች ተጋሊጭ በመሆኑ፣ ዴርቅ እና ጦርነት፣ ሇዘመናት ሲፇራረቅበት 

የቆየ በመሆኑ፣ የመሬት መሸርሸር፣ የዯን መጨፌጨፌ እና ከመጠን በሊይ የሆነ የግጦሽ 

መሬት አጠቃቀም የተጋሇጠም ስሇሆነ የክሌለን መሬት ተራቁቶ ዛፌ-አሌባ ሜዲዎች፣ 

ኮረብታዎችና ተራሮች በመፌጠሩ ሇከፌተኛ ችግር አጋሌጦታሌ፡፡  

6.2. ዓፊር 
 

ሰመራን የክሌለ ርዕሰ ከተማ ያዯረገው የዓፊር ብሔራዊ ክሌሌ በሰሜን ምስራቅ ከኤርትራ፣ 

በሰሜን - ምዕራብ ከትግራይ ክሌሌ፣ በዯቡብ ምዕራብ ከአማራ ክሌሌ፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ 

ክሌሌ፣ በዯቡብ - ምስራቅ ከሶማላ ክሌሌ እንዱሁም በምስራቅ ከጂቡቲ ጋር ይዋሰናሌ፡፡ 

የዓፊር ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት 95,265.67 ስኩየር ኪል ሜትር የቆዲ ስፊት 

ይሸፌናሌ፡፡ 
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ክሌለ በ5 ዞኖች እና አርጏባ ሌዩ ወረዲን ጨምሮ በ32 ወረዲዎች እና በ37ዏ ቀበላዎች 

የተዋቀረ ሲሆን የኢትዮጵያ ስታስቲክስ ባሇስሌጣን ሀምላ 2009 ዓ/ም ባስቀመጠው ትንበያ 

መሰረት 1.8 ሚሌየን ህዝብ አሇው፡፡ ከነዚህም 89.5 ከመቶ የሚሆነው ህዝብ በገጠራማው 

የክሌለ ቦታዎች ይኖራሌ፡፡  

በዓፊር ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ከሚገኘው ህዝብ 90 ከመቶ የሚሆነው አርብቶ አዯር 

ሲሆን፤ ግመልችን፣ የቀንዴ ከብቶችን፣ ፌየሌና በግ እንዱሁም አህያዎችን ያረባሌ፡፡ 

በክሌለ ጥጥ፣ በቆል፣ ባቄሊ፣ ማሽሊ፣ ፓፓዬ፣ ሙዝ እና ብርቱካን በስፊት ይመረታለ፡፡ 

ጨው የማውጣት ስራም በክሌለ በስፊት ይከናወናሌ፡፡ 

7. የጦርነቱ አጀማመር እና አንዃር ሂዯቶች  
 

ሚያዚያ 28/1990 ዓ.ም. የተወሰኑ የኤርትራ የጦር ኃይሌ አባሊት በሰሜን ኢትዮጵያ ጫፌ  

በትግራይ ክሌሌ ሥር ወዯሚገኘው የባዴመ ከተማ ሳይፇቀዴሊቸው ከነትጥቃቸው 

ሇመግባት  

ሙከራ ማዴረጋቸውና በዚህ አጋጣሚ፤ በቦታው የነበሩ የኢትዮጵያ ምሌሻዎችና የፖሉስ 

አባሊት ትጥቃቸውን አውርዯው እንዱገቡ ቢጠይቁዋቸውም ፌቃዯኛ ሳይሆኑ ሲቀሩ 

በተፇጠረው የተኩስ ሌውውጥ የመጀመርያው ግጭት መጀመሩ ብዙዎች ይስማሙበታሌ። 

የኤርትራ ጦር ከስዴስት ቀን በኃሊ በታንክና በከባዴ መሣርያ ታግዞ ግንቦት 4 ቀን 1990 

ዓ/ም ባዴመንና አከባቢውን ከተቆጣጠረ በኃሊ አከታትልም ኢትዮጵያ ወስዲብኛሇች 

የሚሊቸውን ቦታዎች ሁለ አስመሌሳሇሁ በማሇት በተሇያዩ ግንባሮች ሰፉ ወታዯራዊ ዘመቻ 

በማካሄዴ በሰኔ ወር 1990 ዓ.ም.  በትግራይ በኩሌ ዛሊ  አንበሳን፣  ዓይጋን፣  ጉል-

መኸዲን፣ እንዱሁም ዓሉቴናንና  በጠቅሊሊው  ኢሮብን፣ በዓፊር  አቅጣጫ  የቡሬ  አካባቢ 
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መሬቶችን በመቆጣጠሩ እና በወቅቱም የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት በይፊ 

ኤርትራ ወረራ መፇፀምዋ ካሳወቀበት ቀን ጀምሮ ነበር ሁሇቱ ሀገሮች ወዯ ይፊዊ ጦርነት 

የገቡት። 

የኢትዮጵያ መንግስት ኤርትራ ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ በሀይሌ ከያዘቻቸው ቦታዎች ሇቃ 

እንዴትወጣ ሲጠይቅ የኤርትራ መንግስት በበኩለ ጉዲዩ በነፃና ገሇሌተኛ አካሌ እንዱታይ 

ነበር ጥሪ ያቀረበው። ይህንን ተከትልም የአሜሪካና ሩዋንዲ መንግሥታት በጥምረት 

ግጭቱ ሇማርገብ ግንቦት 22 ቀን 1990 ዓ/ም የሰሊም  ሀሳብ  አቅርበዋሌ። የሰሊም  ሀሳቡ 

በኢትዮጵያ በኩሌ ተቀባይነት አግኝቶ የነበረ ቢሆንም በኤርትራ በኩሌ ግን የአመሪካና 

የሩዋንዲ የሰሊም ሀሳብን ጨምሮ የአፌሪካ አንዴነት ዴርጅት እና የተባበሩት መንግስታት 

ተከታትሇው ያቀረቡዋቸውን ጥሪዎችንም ጭምር መቀበሌ ባሇ መቻለ ነበር ግጭቱ 

ወዯሇየሇት ጦርነት የተቀየረው። 

በዚህ ሇሁሇት አመታት በተካሄዯው ጦርነት የተሇያዩ ምንጮች እነዯሚጠቅሱት ከ 80 ሺ 

በሊይ ሰዎች ሂወት ተቀጥፇዋሌ። ቦጦርነቱ ምክንያትም በበርካታ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች 

ቤት ንብረታቸውን ጥሇው ተሰዯዋሌ፣ ተፇናቅሇዋሌ፣ ንብረትም ወዴሟሌ። 

የተሇያዩ ጥናቶች እንዯሚያመሇክቱት በጦርነቱ ምክንያት የተፇናቀለ ሶዎች ቁጥር በመቶ 

ሺዎች የሚቆጠር ነው። የኢትዮጵያ መንግስት እአአ ህዲር 17 2000 ሊይ ባወጣው መረጃ 

መሰረት ጦርነቱ በተጀመረ በአንዴ ወር ብቻ አንዴ መቶ ሰባ ሰባት ሺህ (177,000) ዜጎች 

ከቀያቸው ተፇናቅሇዋሌ። በአጠቃሊይ በሁሇቱ የጦርነት አመታት አዋሳኝ ከሆኑት 

የትግራይ እና ዓፊር አከባቢዎች ሶስት መቶ ስዴሳ ሺህ (360,000) ሰዎች ተፇናቅሇዋሌ። 

ከነዚህ ሶስት መቶ ሀያ አራት ሺህ (324,000) የሚሆኑት ከትግራይ ሲሆኑ ሰሊሳ ሺህ 



10 
 

(30,000) የሚሆኑት ዯግሞ ከዓፊር የኤርትራ አዋሳኝ አከባቢዎች የተፇናቀለ መሆናቸው 

ምንጩ ይጠቅሳሌ። 

እነዚህ ከትግራይ የኤርትራ አዋሳኝ አከባቢዎች የተፇናቀለት ዜጎች ከጦርነቱ በኃሊ 

በነበሩት ሁሇት ተከታታይ አመታት ሲሰጥ የነበረው የማቛቛምያ ገንዘብ 134,675 

የሚሆኑት በተመሳሳይም ከዓፊር አከባቢ ከተፇናቀለትም 41 በመቶ የሚሆኑት ተጠቃሚ 

ያሊዯረገ እንዯነበር በወቅቱ UN OCHA-EUE አሳውቆ ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት 

በወቅቱ የተፇናቃዮች ብዛትን አስመሌክቶ ያወጣው መረጃም የሚከተሇውን ይመስሊሌ። 

ተፇናቃይ ትግራይ ዓፊር ዴምር 

ብዛት በሰው ቁጥር 330,000 33,901 363,901 

ብዛት በአባወራ 

ቁጥር 

82,500 8,475 90,975 

 ምንጭ የኢ/ያ.መ  

ከዚህም በተጨማሪ በሁሇቱ የጦርነት አመታት ብቻ በኤርትራ ይኖሩ የነበሩ 70,000 

ዜጎችም ጦሩነቱን ተከትል የኤርትራ መንግስት በወሰዯው እርምጃ ወዯ ኢትዮጵያ በግዲጅ 

እንዱመሇሱ አዴርጓሌ። ከነዚህም ዩኒሴፌ እ.አ.አ. መጋቢት  2003 እንዲስታወቀው 85 

በመቶ የሚሆኑት ወዯ ትግራይ ክሌሌ የተመሇሱ ናቸው። እነዚህ በጦሩነቱ ምክንያት 

የተባረሩት ዜጎች ወዯ ሀገራቸው ሲመሇሱ የተወሰኑት ዘመዴ አዝማዴ በማፇሊሇግ 

ከህብረተሰቡ ጋር በመቀሊቀሌ ህዝቡ ካሇው የዴህነት ኑሮ በመካፇሌ ሇመኖር የተገዯደ 

ሲሆን በየዋሻው እና ዴሌዴዮች ስር ሇመኖር የተገዯደም በርካቶች ናቸው። 
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ሰንጠረዥ 1፣ አንዃር ሂዯቶች 

ሂዯት ቀን 

ሇጦሩነቱ መነሻ የሆነው ግጭት የተጀመረበት ቀን ሚያዝያ 28 ቀን 

1990 ዓ/ም 

የኢትዮጵያ ፓርሊማ ኤርትራ ወረራ መፇፀማ አስታወቀ ግንቦት 4 ቀን 1990 

ዓ/ም 

የኢትዮጵያ መንግስት ኤርትራ ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ ሇቃ 

እንዴትወጣ ጠየቀ 

ግንቦት 5 ቀን 1990 

ዓ/ም 

የኤርትራ መንግስቲ ጉዲዩ በነፃና ገሇሌተኛ አካሌ እንዱታይ ጥሪ 

አቀረበ 

ግንቦት 6 ቀን 1990 

ዓ/ም 

አመሪካና ሩዋንዲ የሰሊም ሀሳብ አቀረቡ ግንቦት 22 ቀን 1990 

ዓ/ም 

አመሪካና ሩዋንዲ ያቀረቡት የሰሊም ሀሳብ ኢትዮጵያ ተቀበሇች ግንቦት 27-28 1990 

ዓ/ም 

አመሪካና ሩዋንዲ ያቀረቡት የሰሊም ሀሳብ በአፌሪካ አንዴነት 

ዴርጅት ተቀባይነት አገኘ 

ሰኔ 1-3 1990 ዓ/ም 

ከሰሊም ሀሳቡ በመነሳት የአፌሪካ አንዴነት ዴርጅት ባሇ 11 ነጥብ 

የሰሊም ሀሳብ አቀረበ 

ሰኔ 11 ቀን 1990 

ዓ/ም 

የተባበሩት መንግስታት ዴርጅትና የአፌሪካ አንዴነት ዴርጅት ባሇ 

11 ነጥቡን የሰሊም ሀሳብን ዯገፇ 

ሰኔ 19 ቀን 1990 

ዓ/ም 

ባሇ 11 ነጥቡ የሰሊም ሀሳብ በኢትዮጵያ ጠቀባይነት አገኘ ህዲር 3 ቀን 1991 
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ዓ/ም 

ባዴመ ሊይ የማጥቃት ውግያ በኢትዮጵያ ተጀመረ ጥር 29 ቀን 1991 

ዓ/ም 

ኤርትራ የአፌሪካ አንዴት ዴርጅት የሰሊም ሀሳብን እቀበሊልህ 

አሇች ኢትዮጵያ በበኩሌዋ አሜኔታ የሇኝም በማሇት ውዴቅ 

አዯረገችው  

የካቲት 20 ቀን 1991 

ዓ/ም 

ኢትዮጵያ ከፌተኛ የማጥቃት ዘመቻ አካሄዯች ግንቦት 4 ቀን 1992 

ዓ/ም 

ኤርትራ ከያዘችው ቦታ ሇቃ እንዯምትወጣ አስታወቀች ግንቦት 17 ቀን 1992 

ዓ/ም 

ሁሇቱም ወገኖች አሌጀርያ አሌጀርስ ሊይ ንግግር ጀመሩ ግንቦት 22 ቀን 1992 

ዓ/ም 

ኢትዮጵያና ኤርትራ የቶክስ አቁም ስምምነት አዯረጉ ሰኔ 11 ቀን 1992 

ዓ/ም 

ኢትዮጵያና ኤርትራ የአሌጀርሱ የሰሊም ስምምነት ተፇራረሙ ታህሳስ 3 ቀን 1993 

ዓ/ም 

ሄግ የተሰየመው የቦርዯር ኮምሽን ብይን አስተሊሇፇ ሚያዝያ 5 ቀን 1994 

ዓ/ም 
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8.  የሀያ አመቱ የጦርነት ቀጠናው ሁኔታ እና ህዝቡ 
 

በዚህ ሇሃያ አመታት በዘሇቀው እና ሰሊም በላሇበት ሁኔታ ዋና ተጠቂ የሆኑት የዓፊርና 

የትግራይ ክሌሌ ህዝቦች በተሇይ የኤርትራ አዋሳኝ አከባቢዎች ሰፉ ቦታ የሚሸፌን እና 

ወዯ ሁሇት ሚሌዮን (2,000,000) የሚሆን ህዝብ የሚኖርበት አከባቢ ነው።  

8.1. በትግራይ በኩሌ የሚገኘው በጦርነቱ ጊዜና ከዛ በኃሊ ተጠቂ የሆነው 
ቀጠና  

 

 

በትግራይ ክሌሌ ካለት 36 ወረዲዎች 12 ወረዲዎች በቀጥታ ከኤርትራ ጋር የሚዋሰኑ 

ሲሆኑ በዚሁ የጦርነት ቀጠና ውስጥ ያለ ናቸው (ከሊይ በካርታው ሊይ በቀይ ቀሇም 
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የተቀባው)። እነዚህም ከማእከሊዊ ዞን የኣሕፇሮም እና መረብሇኸ ወረዲ፣ ከምስራቃዊ ዞን 

የጉል-መኸዲ፣ ጋንታ-አፇሹም፣ ኢሮብ እና ሳዕስዕ ፃዕዲ እምባ ወረዲዎች፣ ከሰሜን ምዕራብ 

ዞን የመዯባይ ዛና፣ ሊዕሊይ አዴያቦ እና ታህታይ አዴያቦ ወረዲዎች እንዱሁም ከምዕራብ 

ዞን የወሌቃይት፣ ቃፌታ ሐመራ እና ሰቲት ሐመራ ወረዲዎች በዚሁ የጦርነት ቀጠና 

ውስጥ የሚገኙ ወረዲዎች ናቸው። 

በእነዚህ ሊሇፈት ሃያ አመታት ሙለ የጦርነት ቀጠና ሆነው የቆዩት የክሌለ ወረዲዎች 

ውስጥ የኢትዮጵያ ስታስቲክስ ባሇስሌጣን ሀምላ 2009 ዓ/ም ይኖራሌ በሚሌ ባስቀመጠው 

ትንበያ መሰረት 1,534,365 ህዝብ ይኖራሌ። 

ሰንጠረዥ 2 ፤ በትግራይ ክሌሌ በቀጥታ ከኤርትራ ጋር የሚዋሰኑ ወረዲዎች እና የህዝብ 

ብዛት 

ዞን ወረዲ የህዝብ ብዛት 

ማእከሌ ኣሕፇሮም 205,321 

መረብሇኸ 123,100 

ዴምር 328,421 

ምዕራብ ወሌቃይት 159,806 

ቃፌታ ሐመራ 118,895 

ከተማ ሰቲት 36,074 

ዴምር 434,879 

ምስራቅ ኢሮብ 29,374 
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ጉል መኸዲ 98,857 

ጋንታ-ኣፇሹም 100,222 

ሳዕስዕ ፃዕዲ እምባ (ማርዋ ሳውነ) 164,582 

ዴምር 393,035 

ሰሜናዊ ምስራቅ መዯባይ ዛና 144,246 

ሊዕሊይ አዴያቦ 130,474 

ታህታይ አዴያቦ 103,310 

ዴምር 378,030 

ጠቅሊሊ ዴምር 1,534,365 

አጠቃሊይ የክሌለ ህዝብ ብዛት 5,247,005 

ምንጭ CSA Populaion projection values of 2017 at zonal and wereda levels 

ቻርት፤ በጦርነት ቀጠና ውስጥ የሚኖረው ህዝብ ከአጠቃሊይ የክሌለ ህዝብ አንፃር 

 

አጠቃላይ የክልሉ 
ህዝብ  
77% 

በጦርነት ቀጠና 
የሚገኘው የክልሉ 

ህዝብ ብዛት 
23% 

አጠቃላይ የክልሉ ህዝብ  በጦርነት ቀጠና የሚገኘው የክልሉ ህዝብ ብዛት 
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ከሊይ ያሇው ቻርት እንዯሚያመሇክተው 23 በመቶ የሚሆነው የትግራይ ህዝብ ባሇፇው 20 

አመታት በሰሊም እጦት እየኖረ ያሇው በዚሁ የጦርነት ቀጠና ውስጥ ነው 

8.2. በዓፊር በኩሌ የሚገኘው በጦርነቱ ጊዜና ከዛ በኃሊ ተጠቂ የሆነ ቀጠና  
 

 

በዓፊር ክሌሌም በተመሳሳይ ከኤርትራ ጋር በቀጥታ የሚዋሰነው የክሌለ ቦታ ሰፉ ነው። 

በክሌለ ካለት ወረዲዎች አራቱ ማሇትም በራህሇ፣ ዲለሌ፣ አፌዳራ እና ኤሉዲር የኤርትራ 

አዋሳኝ ናቸው። የኢትዮጵያ ስታስቲክስ ባሇስሌጣን ሀምላ 2009 ዓ/ም ባስቀመጠው ትንበያ 
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መሰረት 1.8 ሚሌየን ከሚሆነው የክሌለ ህዝብ 342,467 የሚሆነው ህዝብ በዚሁ ሇአስራ 

ስምንት አመት የጦርነት ቀጠና ሆኖ በቆየው የክሌለ ክፊይ ውሰጥ የሚኖር ነው። 

ሰንጠረዥ 3 በዓፊር ክሌሌ በቀጥታ ከኤርትራ ጋር የሚዋሰኑ ወረዲዎች እና የህዝብ ብዛት 

ወረዲ የህዝብ ብዛት 

በራህሇ 98,345 

ዲለሌ 101,524 

አፌዳራ 40,960 

ኤሉዲር 101638 

ዴምር 342,467 

ምንጭ CSA Populaion projection values of 2017 at zonal and wereda levels 

ቻርት፤ በጦርነት ቀጠና ውስጥ የሚኖረው የዓፊር ህዝብ ከአጠቃሊይ የክሌለ ህዝብ አንፃር 

 

 

84% 

16% 

ዓፋር የጦርነት ቀጠና ነዋሪ ህዝብ በመቶኛ 

አጠቃላይ የክልሉ ህዝብ  በጦርነት ቀጠና የሚገኘው የክልሉ ህዝብ ብዛት 
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ከሊይ በቻርቱ ሊይ ማየት እንዯሚቻሇው በዓፊር ክሌሌ ከሚኖረው አጠቃሊይ ህዝብ 16 

በመቶ የሚሆነው የሚኖረው በዚሁ የጦርነት ቀጠና ውስጥ ነው። 

9. ህዝቡ እና የሁሇቱ ሀገሮች የሰራዊት አሰፊፇር  
 

አንዴ ሺህ ሳሊሳ ሶስት ኪ/ሜ (ከሱዲን እስከ ጅቡቲ ወሰን) በሚዯርሰው የሁሇቱ  ሃገሮች 

ዴንበር የኤርትራ ሰራዊት በሁለም  ቦታዎች ማሇት በሚያስችሌ መሌኩ ህዝቡን ወዯኃሊ 

በማዴርግ ነው የመሸገው። በተፃራሪው የኢትዮጵያ የመከሊከያ ሰራዊት በሚበዛው የዴንበሩ 

አከባቢዎች መሽጎ የሚገኘው ብዙ ቁጥር ያሇው ህዝብ ከፉት እና ከጎን በመተው ነው፡፡ 

ይህ ማሇት በነዚህ የኤርትራ አዋሳኝ በሆኑት የገጠር ቀበላዎች የሚኖረው ህዝብ የሁሇቱ 

ተቀናቃኝ ሀገር ወታዯሮች መሃሌ አስከፉ ሁኔታ ውስጥ ነው ማሇት ነው፡፡ የጥናት ቡዴኑ 

በበርካታ አካባቢዎች ማየት እንዯቻሇው እና የአከባቢው ነዋሪዎችም እንዯሚያረጋግጡት 

በርካታ ህዝብ የሚኖሩባቸው ቀበላዎችና ህዝቡ የኢትዮጵያ የመከሊከያ ሰራዊት እና 

የኤርትራ የመከሊከያ ሰራዊት ምሽጎች መሀሌ ሊይ ሆኖ አዯገኛ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ሇብዙ 

አመታት የሂወት፣ ንብረት እና ስነሌቦና ጉዲት የዯረሰበት ነው፡፡  

ሇምሳላ በትግራይ ክሌሌ ማእከሊዊ ዞን ውስጥ ካለት የኤርትራ አዋሳኝ ከሆኑት የመረብሇኸ 

እና የአሕፇሮም ወረዲዎች ውስጥ ካለት ቀበላዎች አሕፍሮም የሚገኙት 6ቱ የገጠር 

ቀበላዎች እና መረብሇኸ የሚገኙት 8ቱ ቀበላዎችን ጨምሮ 14ቱ ቀበላዎች በኤርትራና 

በኢትዮጵያ ኃይልች ምሸግ መሀሌ ሊይ የሚገኙ ናቸው፡፡ በዚህም የኤርትራ ወታዯሮች 

ብዙ ጊዜ ዜጋቸዉ ኮብሌል ወዯ ኢትዮጵያ ሲመጣ ወይም ወታዯሮቻቸው ሲኮበሌለ 

በተዯጋጋሚ ቶኮስ ስሇሚከፌቱ ሇእነዚህ የተተኮሰ ጥይት ቀዴሞ የሚያገኘው እና 

የሚያርፇው ከፉት በሰፇረው ህዝብ እና ንብረት ሊይ መሆኑንና በዚህም ምክንያት ብዙ 

ጉዲት የዯረሰ መሆኑን ህብረተሰቡ በአንዯበቱና በምሬት የሚገሌፀው ነው፡፡  
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በየጊዜው በኤርትራ ሰራዊትም ሆነ በኢትዮጵያ ሰራዊት ተነሳሽነት በሚወስዶቸው 

የማጥቃትና የትንኮሳ ግጭቶች ባካባቢው ያለ ህዝቦች የግጭቱ ሰሇባ በመሆን ብዙ ጉዲት 

ዯርሶባቸዋሌ። ሇዚሁ ጥሩ ማሳያ በፆሮና ግንባር በኢሮብ አከባቢ የተዯረጉ ግጭቶች 

በኗሪው ህዝብ ብዙ ጠባሳና ኪሳራ አስከትሎሌ። በላልች አከባቢዎችም በተመሳሳይና ከዚህ 

በተጨማሪም በሁሇቱም በኩሌ ሲሰራበት የነበረው የተሇያዩ ታጣቂ ተቃዋሚ ሀይልች 

የሚያካሂደትን የውክሌና ጦርነት (ግጭት) ሰሇባ በመሆን ህዝቡ ማቋራጫ በላሇው መሌኩ 

ጉዲት ዯርሶቦታሌ። በዚህም ህዝቡ የበርካታ ሂወት፣ ንብረት እና የስነሌቦና ጉዲት ሰሇባ 

ሆኗሌ። 

በጠረፌ አከባቢ ያሇው ከሁሇት ሚሌዮን የማያንሰው የትግራይና የዓፊር ህዝብ በሁሇቱም 

ሀገራት ማሇትም በኢትዮጵያና በኤርትራ መዯበኛ ሰራዊት ፌጥጫና ሁሇቱም ሀገሮች 

በተከተለት የውክሌና ጦርነት (ግጭቶች) ህዝቡ በዚህ ሁኔታ መሀከሌ ተቀርቅሮ፣ የችግሩ 

ሰሇባ ሆኖ፣ በመንግስትና በክሌልቹ መስተዲዴሮችም ሇተሸከመው ዘርፇ ብዙ ችግር ግምት 

ተነፌጎት የችግሩ ሰሇባ ሆኖ፣ ብዙ የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊ፣ የሞራሌ፣ የሂወት እና ስነ-ሌቦና 

ውዴ ዋጋ ከፌል፣ አሁን ባሇበት ሁኔታ ሲታይ በርሷሌ ማሇት ይቻሊሌ። 

በነዚህ በኢትዮጵያ የመከሊከያ ሰራዊት እና በኤርትራ የመከሊከያ ሰራዊት ምሽጎች መሀሌ 

ውስጥ ሇጥቃት ተጋሌጦ ሊሇፈት 18 አመታት ሙለ እየኖረ ያሇው ህዝብ ብዛትም እጅግ 

በርካታ ነው፡፡  

በክለለ ማእከሊዊ ዞን በመረብ-ሇኸ እና አሕፇሮም ወረዲዎች ብቻ 328,421 የሚሆን ህዝብ 

በእንዯዚህ አይነት አዯገኛ ሁኔታ ውስጥ ሇመኖር ተገዶሌ፡፡ 
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ሰንጠረዥ 4 በቶክስ ቀጠና ውስጥ የሚኖር ህዝብ ትግራይ ማእከሊዊ ዞን 

ወረዲ 
በኢትዮጵያ እና በኤርትራ ኃይልች መሀሌና በቶክስ 

ቀጠና ውስጥ የሚኖር ህዝብ በዛት 

ኣሕፇሮም 205,321 

መረብሇኸ 123,100 

ዴምር 328,421 

ምንጭ CIC ሇ2007 ዓ/ም ያስቀመጠው የህዝብ ብዛት ትንበያ 

ከነዚህ ሁሇት ወረዲዎች በቀበላ ዯረጃ ያሇውን ተጨባጭ ሁኔታ ሇማሳየትም ሇምሳላ፡- 

መረብ-ሇኸ ወረዲ ውስጥ አዱ ሹምብሩክ ማይወዱ-ዓምበራይ እና ጠራውር የሚባለት 

ቀበላዋችን መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ በነዚህ ቀበላዎች ምንም የመከሊከያ ኃይሌ የላሊቸው 

እንዯሚገኙም ሇማወቅ ችሇናሌ፡፡ ከእነዚህ ሇምሳላ፡ ዓዱ-ጋባት፣ ዯብረ-ሓርማዝ፣ ሀፌተ-

ማርያም ተጠቃሽ ናቸው፡፡ በእነዚህ አካባቢዎች የሚኖረው የህዝብ ብዛት በሚከተሇው 

ሰንጠረዥ ሊይ ማየት ይቻሊሌ፡፡  

ሰንጠረዥ 5 መረብ-ሇኸ ወረዲ በቶክስ ቀጠና ውስጥ የሚኖር ህዝብ 

ተ.ቁ ቀበላ የህዝብ ብዛት 

1.  ማይ-ወዱ-ዓሞበራይ 4,000 

2.  ዓዱ-ሹም-ብሩክ 3,000 

3.  ጠራውር 3,500 

4.  ዓዱ-ገባት 5,000 

5.  ዯብረ-ሏርማዝ 4,000 

6.  ሃፌተ-ማርያም 2,500 

 ዴምር 16,500 

ምንጭ የትግራይ ክሌሌ ማእከሊዊ ዞን የፀጥታ ፅ/ቤት 
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እነዚህ ምንም የመከሊከያ ኃይሌ የላሇባቸውና በወረዲው ውስጥ የሚገኙት ምሌሻ 

የሚጠብቃቸው ቀበላዎች ሰፉ ቦታ የሚሸፌኑ ናቸው፡፡ ሇምሳላ፡- ዓዱ-ፌታው ከሚባሇው 

አንዴ የወረዲው ጫፌ ወዯ ምዕራብ በኩሌ ወዯ ምትገኘው ተባይ ቀበላ የአራት ሰዓት 

ተኩሌ የእግር ጉዞ ይሆናሌ፡፡ በተመሳሳይ ከጠራውር እስከ ማይ-ወዱ-ዓምበራይ ያሇው እና 

በምሌሻ የሚጠበቀው አካባቢ የ5 ሰዓት የእግር ጉዞ ይሆናሌ፡፡ 

በትግራይ ክሌሌ የምስራቃዊ ዞን አከባቢ ያሇው ሁኔታም ተመሳሳይ ነው፡፡ በዚህ ዞን 

በጦርነት ቀጠናው የሚገኙት ወረዲዎች ኢሮብ፣ ጉል-መኸዲ እና ጋንታ-አፇሹም ናቸው፡፡ 

ከጉል-መኸዲ ወረዲ  የሚበዙት ቀበላዎች እና ህዝቡ ወዯ ኤርትራ ጦር ምሽግ ተጠግቶ 

የሚኖር ነው፡፡ ይህንን በምሳላ ሇመጥቀስ ኪሉንቶ ከሚበሇው የወረዲው ቀበላ ሰቦያ 

እስከሚበሇው ቀበላ ዴረስ ያሇው ህዝብ ማየት ይቻሊሌ፡፡ 

በኢሮብ ወረዲም እንዯ ወረዲ በሙለ በእንዯዚህ አይነት አዯገኛ ሁኔታ ውስጥ የሚገኝ 

ህዝብ ነው፡፡ ሇምሳላ በኢሮብ ወረዲ ውስጥ ከሚገኙት ዓውጋ፣ ዩንጋ እና ዒንዲላ 

ከሚባለት አከባቢዎች ጫፌ ጀምሮ እስከ ጉንዲጉንድና አራዕ (ሌዩ ስሙ ዯምሓሇ) 

እስከሚባሇው አከባቢ ዴረስ ያሇው ህዝብ በኤርትራ ጦር ምሽግ ስር እና በቶክስ ርቀት 

የሚኖር ህዝብ ነው፡፡ በነዚህ በተጠቀሱት አከባቢዎች በተሇይ ዲሌጌዲ፣ ወርዓትሇ፣ 

አገርልኮማ እና ኣራዕ የሚባለት ቀበላዎች ነዋሪ ህዝብ ሙለ በሙለ በኤርትራ ምሽግ 

ጥግ በመሆን ሲማቅቅ የኖረና ያሇ ህዝብ ነው፡፡ ይባስ ብልም ችግሩን የሚናገርሇትና 

የሚሞግትሇት ያጣም ህዝብ ነው። 

ላሊው የክሌለ ምስራቃዊ ዞን የሚገኘው የጉልመኸዲ ወረዲ ህዝብ እና የሰራዊቱ አሰፊፇር 

ያየን እንዯሆነም ተመሳሳይ ነው፡፡ የዴንበር ግጭቱ ቀዲሚ ሰሇባ ከሆኑት አከባቢዎች 

አንዴዋ የሆነችው ዛሊአምበሳን (ንኡስ ወረዲ) ጨምሮ ሰቦያ፣ ማርታ፣ አዱስ-ተስፊ እና ዲሞ 
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አከባቢ ያሇው መዛብር ቀበላ ነዋሪ ህዝብ ሙለ በሙለ ወዯ የኤርትራ ምሽግ ተጠግቶ 

ሇመኖር የተገዯዯ ህዝብ ነው፡፡ በዞኑ የጋንታ አፇሹም ወረዲ ውስጥ የሚገኘውና ከመዛብር 

ጋር አዋሳኝ የሆነው  የውህዯት ቀበላ ህዝብ አሰፊፇርም በተመሳሳይ ሁኔታ የተጎዲ ህዝብ 

ነው፡፡ 

በእነዚህ ከሊይ በተጠቀሱት እና ላልች በጦርነት ቀጠናው ውስጥ ያለት አከባቢዎች ያሇው 

ህዝብ በኤርትራ ምሽግ በቅርብ ርቀት እየኖረ ነው ብቻም ሳይሆን በአንዲንዴ አከባቢዎች 

ህዝቡ የሚኖርባቸው መንዯሮች ከኤርትራ ጦር ምሽግ ያሊቸው ርቀት ከ50 ሜትር 

አይበሌጥም፡፡ ይህም የሚያሳየው በኤርትራ ሰራዊት ይሁንታ ውስጥ ሆኖ በሞትና በሂወት 

መሀከሌ ሲማቅቅ የኖረ ህዝብ መሆኑ ነው። ሇአዯጋ ከመጋሇጥ ውጭ ላሊ አማራጭ 

ያሊገኘና ከሇሊ ያሊገኘ ህብረተሰብ ነው። 

ሇምሳላ ኢሮብ ወረዲ የሚገኘው ማይጫዓ ቀበላ የወሰዴን እንዯሆነ የቀበላው ህዝብ 

የሰፇረበት ቦታ ከኤርትራ ጦር ምሽግ ያሇው ርቀቱ በጣም አጭር እና በጠሊት ቶክስ ርቀት 

ውስጥ ነው፡፡ በሁሇቱም ሀገሮች ሀይልች ምሽግ ማሃሌ ሊይ ያለና የኤርትራ ምሽግ 

አፌንጫ ስር የሚገኙት አዱስ-ተስፊ፣ ጉሌትና-ዓዴና፣ ኪኒንቅሉንቶ፣ አያሓና መከታ 

የተባለት አከባቢዎች ያሇው ርቀትም ተመሳሳይ ነው ፡፡ የዛሊአምበሳ ከተማ ከኤርትራ 

ምሽግ ያሊት ርቀት ያየን እንዯሆነም በጠሊት የተከበበች ከመሆንዋ በተጨማሪ እንዯ ከተማ 

በኤርትራ ጦር የቶክስ ርቀት ሆና ህዝቡ የሰው ኑሮ እየኖረ ነው ሇማሇት የማይቻሌ ነው፡፡ 

በአጠቃሊይ በብዙ የዴንበሩ አከባቢ የሚገኘው የኢትዮጵያ የመከሊከያ ሀይሌ አሰፊፇር 

ሲታይ ህዝቡን ከፉት በማዴረግ እና ሙለ በሙለ ከታጠቀው መዯበኛ የኤርትራ ጦር ጋር 

በማጋፇጥ ሇስትራቴጂ ያመቸኛሌ ባሇው ባብዛኛው ጉቡታ ቦታዎች ሊይ ነው ሰፌሮ 

የሚገኘው፡፡ በብዙ ቦታዎች የህዝቡን (መንዯሮች፣ ቀበላዎች) ኗሪ የሆነውን ህዝብ 
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ዯህንነትና ቅኝት የላሇው ስሇሆነ ብዙ ህዝብ ሇአዯጋ የተጋሇጠበት፣ ይባስ ብልም የህዝቡን 

ዯህንነት በብዙ አከባቢ ሇአከባቢው ምሌሻ እንዱሆን በማዴረግ ህዝቡ ከባዴ ችግር ውስጥ 

እንዱወዴቅ ያዯረገና ብዙ ዋጋ ህዝቡ እንዱከፌሌ ያስገዯዯ ነው። በላሊ በኩሌ በመግብያው 

ሊይ እንዯተገሇፀው በአብዛኛው የኤርትራ ጦር አሰፊፇር ሲታይ ግን ከኪኒን ቅሉንቶ ከፉሌ 

አከባቢ በስተቀር ህዝብ ከፉት በመተው የመሸገበት ቦታ የሇም ማሇት ይቻሊሌ፡፡ 

10. የምሌሻ ተሳትፍና ተግዲሮቶቹ 

የዚህ አከባቢ ህዝብ ሊሇፈት 18 አመታት የተሸከማቸው ማህበራዊ፣ ኢኮኖምያዊ፣ ፖሇቲካዊ 

እና ስነሌቦናዊ ችግሮች ሰፉ እና በርካታ ናቸው። በተሇይ በዚህ አከባቢ ያለት የምሌሻ 

ሀይልች ሊይ ያሇው ጫና እና የሶቆቃ ኑሮ ዯግሞ እጅግ የከፊ ነው። 

የክሌለ ምሌሻ ህጋዊ አዯረጃጀት እና ሀሊፉነትን በሚመሇከት ስራ ሊይ ያሇው አዋጅ 

የትግራይ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት የሚሉሽያ ጽህፇት ቤት እንዯገና ሇማቋቋም የወጣ 

አዋጅ ቁጥር 194/2003 ነው። በዚህ አዋጅ መሰረት ‘”ምሌሻ” ማሇት በህዝብ ተመሌምል 

የአከባቢው ሰሊምና ፀጥታ ሇማስከበር በመንግስት እውቅና የተሰጠው ታጣቂ ሀይሌ መሆኑን 

ይገሌፃሌ፡፡ በአዋጁ ቁጥር 10 ሊይ እንዯተዯነገገውም፤  

በዚህ ሁኔታ የተዯራጀው የምሌሻ ሀይሌ ሇብዙ ግዜ ከኑሮውና ከምርት ስራ የሚነጥሌ 

የፀጥታና የላልች መንግስታዊ ስራዎች ሉሰጠው ኣይገባም፡፡ ሇመፇፀምም አይገዯዴም። 

በሚሌ በግሌፅ የተቀመጠ ቢሆንም በተግባር ሊይ ያሇው ነባራዊ ሁኔታ ያየን እንዯሆነ ግን 

አዋጁን የሚፃረር እና ምንም አይነት ህጋዊ መሰረት የላሇው ነው። 

ሇምሳላ በትግራይ ክሌሌ በዚሁ የጦርነት ቀጠና ውስጥ ባለት ወረዲዎች ብቻ በበርካታ 

አስር ሺዎች የሚቆጠሩ የምሌሻ አባሊት ይገኛለ። እነዚህ ታጣቂዎች መዯበኛ እና ፀረ 
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ሽፌታ ምሌሻ የሚሌ ሁሇት አይነት ስያሜ ይዘው የተዯራጁ ናቸው። ከነዚህም በተሇይ ፀረ 

ሽፌታ የሚሌ ስያሜ የተሰጣቸው የምሌሻ አባሊት፣ የምሌሻ ማቋቆምያ አዋጁን ወይም ላሊን 

ህግ መሰረት ያሊዯረገ ስያሜ፣ አዯረጃጀት እና ተሌእኮ የተሰጣቸው ናቸው። እነዚህ 

በማንኛውም የህግ ማእቀፌ ያሌተዯራጁ ነገር ግን በከፉሌ በምሌሻ አዋጁ የሚተዲዯሩ 

ታጣቂዎች ሊሇፈት 18 አመታት በምሽግ፣ ቋሚ የመዯበኛ ሰራዊትና ማቋረጫ በላሇው 

የተንቀሳቃሽ የፀጥታ ግዲጅ ያሇምንም ክፌያ፣ ጥቅማጥቅም እና ምንም አይነት እውቅና 

ሳይሰጣቸው የመዯበኛ የመከሊከያ ሰራዊት ስራን ሸፌነው የሀገራቸውን ዴንበር ሲጠብቁ ነው 

የኖሩት።  

ሰንጠረዥ 6፤ በትግራይ የኤርትራ አዋሳኝ ወረዲዎች ሊይ የተሰማራው የምሌሻ ብዛት 

ዞን ወረዲ የምሌሻ ብዛት የፀረ ሽፌታ 
ብዛት 

የሁሇቱም ዴምር  

ማእከሌ ኣሕፇሮም  450 10936 
መረብሇኸ  486 
ዴምር 10000 936 

ምዕራብ ወሌቃይት   11018 
ቃፌታ ሐመራ   

ከተማ ሰቲት   
 ዴምር 10938 

 
523 ተጠባባቂ 

80 

ምስራቅ ኢሮብ 876 58 4341 
ጉል መኸዲ 1008 61 
ጋንታ ኣፇሹም 1900 8 
ሳዕስዕ ፃዕዲ እምባ 
(ማርዋ ሰውነ) 

340 92 

ዴምር 4122 217 
ሰሜን ምዕራብ 
 

መዯባይ ዛና    

 ሊዕሊይ አዴያቦ    
 ታህታይ አዴያቦ    
 ዴምር 17233 120 17353 
ዴምር በ4 
ዞኖች 

 42413 1353 43766 

ምንጭ  የክሌለ የዞንና ወረዲ እንዱሁም የፀጥታ ፅ/ቤቶች 
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ከሊይ በሰንጠረዡ ሊይ የተቀመጠው ይህ የምሌሻ ሀይሌ በማያቋርጥ ግዲጅ ሇ18 አመታት 

ከእርሻውና ከኑሮው እየተፇናቀሇ ከአቅሙ በሊይ በሆነ መሌኩ፣ ህጋዊ መሰረትም ሳይኖረው 

በተሳሳተ አጠቃቀምና ስምሪት እንዱማስን የተዯረገ ነው። 

እነዚህ የምሌሻ ታጣቂዎች የሚሰጣቸው ወጥነት ያሇው መዯበኛ ዯሞዝ ወይም ላሊ 

ጥቅማጥቅም የሇም ብቻም ሳይሆን ከኑሯቸው እና ከምርት ስራ ርቀው ምሽግ ውስጥ 

ገብተው የመዯበኛ የመከሊከያ ሰራዊት ስራ በሰሩባቸው 18 አመታት ሙለ የሚቀርብሊቸው 

ቀሇብ፣ አሌባሳት፣ ጫማ፣ የህክምና መስጫ ቁሳቁስ፣ የህክምና አግሌግልት ይሁን ላሊ 

ምንም አይነት አቅርቦትም ይሁን አገሌግልት የላሊቸው ሆነው፣ ያሳሇፈት የሰቆቃ እና 

የባርነት ሂወት የከፊ ነው።  

በምሌሻ መተዲዯርያ ዯንቡ መሰረት ምሌሻው ከቀበላው ውጭ እንዱንቀሳቀስ የማይፇቀዴ 

ቢሆንም የኤርትራ አዋሳኝ በሆኑት ወረዲዎች ሊይ ያለት እና ፀረ ሽፌታ በሚሌ 

የሚታወቁት ታጣቂዎች፣ ከመከሊከያ ሰራዊቱ ጋር ምሽግ ውስጥ ገብተው ከሚያከናውኑት 

የመዯበኛ ወታዯር ስራ በተጨማሪ እስከ 6 ሰዓት የሚዯርስ የእግር ጉዞ እየተጓዙ ዲሰሳ 

ያካሂዲለ ይጠብቃለ፡፡  

በተሇይ በትግራይ ክሌሌ ማእከሊዊ ዞን ውስጥ ባለት ሁሇቱ የኤርትራ አዋሳኝ ወረዲዎች 

የኤርትራ ሰሊዮችና የዯፇጣ አጥቂዎች በብዛት ይንቀሳቀሳለ፡፡ ምሌሻው ከእነዚህ ኃይልች 

ጋር እየተጋፇጠ ሰሊይ እና ኮብሊይ የኤትርራ ወታዯሮችን እየያዘ ያስረክባሌ፡፡ ታዴያ 

ሇዚህ ስራ የሚሆን መጓጓዣ መኪና እንኳን የሇውም፡፡ ይህንን ስራ ሇማከናወን ምሌሻው 

እስከ 4 እና 5 ሰዓት በእግር ተጉዞ ምርኮኞችንና እስረኞችን በማስረከብ በእግር ተመሌሶ 

ምሽግ ውስጥ ገብቶ ይጠብቃሌ፡፡ የምሌሻው ስራ የሙለ ጊዜ ስራ ነው። አንዴ ምሌሻ ወዯ 



26 
 

ስራ ሲሰማራ ስንቅ፣ ማብሰያ፣ ደቄት ከቤቱ ይዞ ቢያንስ  ከ 8 እስከ 10 ቀን ሳይመሇስ 

በግዲጅ እንዱቆይ የሚዯረግ መሆኑ ምሌሻዎቹ በራሳቸው የሚገሌፁት ነው። 

የትግራይ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት የተሻሻሇው የሚሌሻ አባሊት መተዲዯርያ ዯንብ ቁጥር 

70/2004 መሰረት ግን ምሌሻው ወዯ ተሌእኮ ሲሰማራ ስንቅ፣ ቀሇብና የህክምና አገሌግልት 

ካሰመራው አካሌ ያገኛሌ በሚሌ ተዯንግጓሌ። 

እነዚህ የክሌለ የምሌሻ ታጣቂዎች በኤርትራ ወታዯሮችና በታጠቁ ተቃዋሚዎች 

ከሚዯርስባቸው ጥቃት ባሻገር በእባብና ላልች መርዛማ ተህዋስያን የሚገጥማቸው ችግርም 

በብዛት እንዯሆነና መፌትሄም ያጡሇት ችግር እንዯሆነ ምሌሻዎቹ በምሬት የሚገሌፁት 

ነው። ምሌሻው በእንዯዚህ አይነት ሁኔታ ሲጠቃ ወይም ሲታመም የህክምና አገሌግልት 

ወይም ካሣ ማግኘት የሚችሇው በሀኪም ማረጋገጥ ሲችሌ በመሆኑ እና ሇማረጋገጥም ቀሊሌ 

ስሇማይሆን ጥቃት ወይም ጉዲት የዯረሰበት ሰው ሉያገኝ የሚገባው የህክምና አገሌግልት 

ወይም ካሣ ማግኘት አይችሌም፡፡ ወይም ከባዴና ብዙ የቢሮክራሲ ውጣ ውረዴ እንዲሇው 

ምሌሻዎቹ ያረጋገጡት ጉዲይ ነው። 

ይሄም አንዴ ምሌሻ ተሌእኮውን በመፇፀም ሊይ እያሇ ሇዯረሰበት ጉዲት ወይም ህመም 

አስፇሊጊውን የህክምና ወጪ ባሰማራው አካሌ የሚሸፇን ይሆናሌ፣ በሚሌ የተዯነገገውን 

የሚፃረርና በትግበራ ሊይ ከፌተኛ ችግር ያሇበት መሆኑን ነው እንዯ ምሌሻዎቹ አገሊሇፅ። 

ላሊው በማቋቋምያ አዋጁ ሊይ የምሌሻው መብትን የስምሪት ስራን እና የህግ ከሇሊን 

አስመሌክቶ የሚከተሇውን ይሊሌ። 

ከስምሪት ስራ ጋር በተያያዘ በፇፀመው ተግባር ምክንያት በሶስተኛ ወገን ሇሚቀርብበት 

ክስ ባሰማራው አካሌ ወጪ የጥብቅና አገሌግልት ያገኛሌ። 
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ይህ በዯንቡ ሊይ የተጠቀሰ መብት ቢሆንም በተግባር ሊይ ያሇው እውነታ ግን ከዚህ 

በእጅጉ የሚርቅ ነው። ላሊ ቀርቶ ምሌሻው ሽፌታን እና ሰሊይን እያጠቃ ባሇበት ሁኔታ 

እንኳን ተኩሶ ሲገዴሌ የህግ ከሇሊ የሚያገኝበት አሰራር የሇም፡፡ ሇምሳላ፡- አንዴ ሽፌታ 

ከአንዴ የምሌሻ አባሌ መሣሪያ ቀምቶ በቦታው ሊይ በነበሩ 6 የምሌሻ አባሊት ሊይ 

እየተኮሰ ወዯ ኤርትራ ሲያመሌጥ የነበረን ሽፌታ ተኩሰው በመግዯሊቸው ምክንያት ሰው 

ገዴሊችኋሌ በሚሌ ተጠያቂ የሆኑና የተከሰሱ የትግራይ ማእከሊዊ ዞን የምሌሻ አባሊት 

እንዲለ ማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡  

ከተሇያዩ የምሌሻ አባሊት እና አመራሮች ያገኘነው መረጃ እንዯሚያሳየው አንዴ ምሌሻ 

ተረኛ ሆኖ ባሌተመዯበበት ቀን ሾሌከው ከሚገቡ የኤርትራ ሰሊዮች ጋር እየተዋጋ ሲቆስሌ 

ወይም ሲሞት በእሇቱ ተረኛ ጠባቂ ነህ ተብል ባሇመመዯቡ ምክንያት ካሣ 

አይከፇሇውም፡፡ ይህ በተጨባጭ ወሌቃይት ወረዲ ሊይ ያገጠመ ሀቅ እንዯሆነ ምሌሻዎቹ 

ይናገራለ፡፡ 

 

ትግራይ ከሚገኙ የተወሰኑ የምሌሻ አባሊት ጋር የተዯረግ ውይይት (ገርሁ-ስርናይ) 
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በክሌለ ሰሜን ምዕራብ ዞን ወስጥ ካለት የኤርትራ አዋሳኝ ወረዲዎች ማሇትም መዯባይ-

ዛና፣ ሊዕሊይ-አዱያቦ እና ታሕታይ-አዱያቦ ሊይ ዯግሞ ከላሊው ሇየት በሚሌ መሌኩ 

ባካባቢው ያለት ፀረ ሽፌታ በሚሌ የተዯራጁት ኃይልች ብቻ ሳይሆኑ ምሌሻ በሚሌ 

የተዯራጁት ታጣቂዎችም ጭምር ናቸው የመዯበኛ ወታዯር ስራ እየሰሩ የሚገኙት፡፡ በዚሁ 

ዞን ውስጥ የሚገኘው የቃፌታ ሐመራ ብሄራዊ ፓርክን የመጠበቅ ስራም ሇምሌሻው 

የተተወ ነው፡፡ የክሌለ የምዕራብ ዞን ዯግሞ የሚዋሰነው ከኤርትራ ብቻ ሳይሆን ከሱዲንም 

ጋር ነው፡፡ ስሇዚህ በሱዲን በኩሌ ሉገቡ የሚችለ አሸባሪዎችን የመጠበቅ እና 

የኮንትሮባንዴ ንግዴ የመቆጣጠር ስራም በዋናነት የሚከናወነው በዞኑ የምሌሻ አባሊት 

ነው፡፡ ይህንን ከባዴ ግዲጅ ሲፇፅሙ ግን እዚህ ሊይም ነፃ ግሌጋልት እንጂ ምንም አይነት 

ዴጋፌና አቅርቦት የሊቸውም። 

ላሊው እዚህ ሊይ ሳይጠቀስ የማይታሇፇው ጉዲይ በተሻሻሇው የክሌለ የሚሌሻ ኣባሊት 

መተዲዯርያ ዯንብ ቁጥር 70/2004 ሊይ በተጠቀሰው መሰረት የምሌሻ አባሌ መሆን 

ያሇባቸው እዴሜው ከ18 እስከ 45 ዓመት የሆነ ነው በሚሌ ቢዯነግግም ከፌተኛ ቁጥር ያሊቸው 

በእዴሜ የገፈ ምሌሻዎች እንዲለ ምሌሻዎቹ ይገሌፃለ።  

እነዚህ ከኑሯቸው እና ከስራዎቻቸው ርቀው በዴህነት እና ችግር ውስጥ ሆነው የሀገሪቱን 

ተሌእኮ የሚፇፅሙት ታጣቂዎች ታዴያ በአንዴ በኩሌ በመተዲዯርያ ዯንቡ ሊይ 

የተቀመጠሊቸውን መብቶችንም ጭምር የተነፇጉ ሲሆኑ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ዯንቡ ሊይ 

የተጠቀሱት አስገዲጅ ሁኔታዎች እና ቅጣቶች ግን ተግባራዊ ስሇሚዯረጉባቸው የቅጣቱ 

ሰሇባ ናቸው። በዯንቡ መሰረት እያንዲንደ የምሌሻ አባሌ ሊጠፊው ወይም ሊባከነው ንብረት 

ወይም ትጥቅ እስከ ብር 18,000 (አስራ ስምንት ሺ ብር) እንዱከፌሌ ይገዯዲሌ። ይባስ 

ብልም ሇመብታቸው ምንም ግምት ሳይሰጣቸው በጣም ከባዴና ጥብቅ የአፇፃፀም መመርያ 
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ስር የወዯቁ ናቸው። ሙለ ይዘቱን መረዲት የሚፇሌግ የአተገባበር መመርያው ከክሌለ 

የፀጥታ ዘርፌ ወስድ በማንበብ መረዲት ይቻሊሌ። የቃፌታ ሐመራ ብሄራዊ ፓርክ ሌክ 

እንዯላልች ፓርኮች መንግስት በሚመዴበው በጀትና የጥበቃ ሀይሌ ከማስጠበቅ ይሌቅ 

ክሌለ በነፃ ጉሌበት በምሌሻው እንዱጠበቅ ሇምን እንዯተዯረገ ግራ የሚያጋባ ነው፡፡ 

11. የአካባቢው ኗሪ ህዝብ አስከፉ ኑሮ 

የጥናት ቡዴኑ በዚህ የጦርነት ቀጠና ውስጥ ያሇውን ሁኔታ ሇመቃኘት ሲንቀሳቀስ 

በቅዴምያ ያቀናው ወዯ ዛሊአምበሳ ከተማ ነው፡፡ 

በታታሪነቱ የሚታወቅ ህዝብ የሚኖርባት ዛሊአምበሳ ከተማ ከጦርነቱ በፊት ዯህና የሚባሌ 

የንግዴ እንቅስቃሴ የነበረበት አካባቢ ነው፡፡ ባሇፉት 20 አመታት ግን ሁኔታው ኩፉኛ 

ተቀይሯሌ ንግዴም ይሁን ላሊ ማንኛውም ማህበራዊ ሂወትና እንቅስቃሴ ኩፍኛ ተጎዴቷሌ፡፡ 

የከተማው ህዝብ ከመንግስት ሰራተኛው በስተቀር ጎስቃሊ ኑሮውን እየመራ የሚገኘው 

በሚሇገስሇት ሇ20 ዓመት የዘሇቀ የስንዳ ምፅዋት ነው፡፡ 

ሁለም የዛሊአምበሳ ህዝብ ጦርነቱ ሲጀመር ቀየውን ጥል ወጥቶ እንዯነበር ይታወሳሌ፡፡ ህዝቡ 

ሲወጣ አንዴ ቅያሪ ሌብስ እንኳን ሳይዝ ነው ባድ እጁ ወዯ አዱግራት ተፈናቅል የወጣው፡፡  

የሰሊም አስከባሪው በስፍራው ሲሰማራ ነዋሪው ወዯ ፈራረሰችው ከተማው እንዱመሇስ የተዯረገ 

ሲሆን የሰሊም አስከባሪው ከስፍራው ከወጣ በኋሊ ዯግሞ ችግሩ የተባባሰበት ሁኔታ ነው ያሇው፡፡ 

የሰሊም አስከባሪው በቦታው በነበሩበት ጊዜ ጀምሮ ነዋሪው ወዯ ከተማ የተመሇሰ ቢሆንም በዛን 

ወቅት የተኩስ ሌውውጥ አሌነበረም ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ከዚያ በኋሊ እና የኤርትራ ሰራዊት ምሽግ 

ወዯ ከተማው ከተጠጋ በኋሊ በየጊዜው የሚነሳ የቶኩስ ሌውውጥ ስሊሇ ሁላም አካባቢው 

በስጋት የሚኖር ከመሆኑም በሊይ በሚቶኮስ ጥይት የከተማዋ ነዋሪዎች ሊይ በተዯጋጋሚ 

የሂወትና የንብረት አዯጋ መዴረሱ ነዋሪዎች ይገሌፃለ፡፡ የዛሊአንበሳ ህዝብ በኤርትራ ሰራዊት 
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ምሽግ ተከቦ ጠባብ መግቢያ ያሇው የከብት በረት ውስጥ ገብቶ የተዘጋ ህዝብ ነው የሆነው፡፡ 

ወዯ ከተማው ከሚያስገባው ጠባብ መንገዴ በስተቀር ከተማዋ ግራና ቀኙ ከኋሊም በኤርትራ 

ወታዯሮች ምሽግ የተከበበች መንዯር ሆና ከአስር ሺ የማያንስ ህዝብ እየተሰቃዬባት የነበረችና 

ያሇች የወዯመች ከተማ ነች፡፡  

በዚህ ምክንያትም ህዝቡ ዘወትር በችግር፣ በፍርሀትና በጭንቀት የሚኖር ቢሆንም ሀገሬ ነው 

በሚሌ እና መሄጃ ስሇላሇው ቀየውን አሌሇቀቀም፣ በከባዴ ሁኔታ ውስጥ ከባዴ ዋጋ እየከፈሇ 

መኖርን መርጧሌ፡፡  

የመንግስት ትኩረት አጥተናሌ የሚለት የአከባቢው ነዋሪዎች መጀመሪያ አካባቢ የዞኑ 

አስተዲዲሪዎች በተወሰነ መሌኩ በስፍራው እየተገኙ ህዝቡን ይጠይቁና ያረጋጉ እንዯነበር፣ 

ቢገሌፅም ሊሇፉት 18 አመታት ግን የፌዯራሌ መንግስት ከፍተኛ አመራሮች አንዴም ቀን 

በቦታው ተገኝተው አያውቁም በሚሌ በአፅንኦ ይገሌፃለ፡፡ ከዚህም በሊይ ህዝቡንም ሰብስበው 

አናግረው አያውቁም፡፡ የክሌለ መንግስት አመራሮችም ቢሆን ባሇፉት 18 አመታት በአከባቢው 

የተገኙት ከሁሇት እና ከሶስት ጊዜ እንዯማይዘሌ ነው ነዋሪዎች የሚገሌፁት፡፡ 

ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት የወረዲው ማእከሌ ዛሊንበሳ ነበር፡፡ ከጦርነቱ በኋሊ ህዝቡ ወዯ 

ከተማው ሲመሇስ የወረዲው አስተዲዯርና የወረዲው ጽ/ቤት ግን ከህዝቡ ጋር አሌተመሇሱም፡፡ 

የፀጥታ ስጋት አሇ በሚሌ ወረዲው ፋፂ እንዱሆን በማዴረግ ዛሊአንበሳ ከተማና በዙሩያዋ ያለ 

ሁሇት ቀበላዎች አንዴ ሊይ በማዴረግ ንኡስ ወረዲ እንዴትሆን ነው የተዯረገው ይሊለ 

የከተማው ነዋሪዎች፡፡ ሇምን እንዯዚህ ሆነ ተብሇው ሲጠየቁ ታዴያ፣ እንዯኛ ሇምን በቶክስ 

ስርና አዯገኛ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ይቀመጣለ ይሊለ ነዋሪዎቹ።  

ነዋሪው በእርዲታ መሌክ የሚሰጠው የስንዳ ምፅዋት በመጠኑ ትንሽ ከመሆኑም በሊይ ወቅቱን 

ጠብቆም አይገኝም፡፡ አንዲንዳ በሁሇት ወር እና በሶስት ወር የሚዯርስበት ጊዜ እንዲሇ ነዋሪዎች 

ይገሌፃለ፡፡ እንዯዚህ ዘግይቶ የሚዯርሰው የእህሌ እርዲታ ሇአንዴ ሰው በ15 ኪ/ግ ስም የሚሰጥ 
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ቢሆንም በትክክሌ ሲሇካ ግን ከ13 ኪ/ግ በሌጦ አያውቅም ነው የሚሇው የአከባቢው ነዋሪ፡፡ 

እያንዲንደ ግን 15 ኪ/ግ ወስጃሇሁ ብል እንዱፈርም ይዯረጋሌም ይሊለ፡፡  

በጦርነቱ ምክንያት ሙለ በሙለ የወዯመችው የዛሊንበሳ ከተማ ነዋሪዎች ሇፈራረሰው ቤታቸው 

ሉቋቁሙበት ከብር 39,500 እስከ ብር 50,700 እንዱሰጣቸው የተዯረገ ቢሆንም ነዋሪዎቹ 

እንዯሚገሌፁት ግን ገንዘቡ መሌሶ ሇመቋቋም በፍፁም የማይበቃ ነበር ይሊለ፡፡ የጥናት ቡዴኑ 

በአካሌ ተገኝቶ ሇማየት የቻሇው የሚያረጋግጠውም ይህንን ነው፡፡ በከተማው መሀሌ ሊይ 

የሚገኙ ቤቶችም ሳይቀር ፊት ሇፊት የሚታየው ብቻ ውሱን ጥገና የተዯረገሇት ቢሆንም 

ከተማው እንዯ ከተማ ሲታይ እንዯወዯመ ነው፡፡ 

በወቅቱ የተሰጠው የመቋቋሚያ ገንዘብ ሇጊዜው እንዯሆነና በቂ እንዲሌሆነ በቀጣይ ግን መሌሶ 

ሇመቋቋም የሚያስችሌ ገንዘብ እንዯሚሰጥ ተነግሮን ነበር ይለና ያም ቢሆን የውሀ ሽታ ሆኖ 

ነው የቀረው ይሊለ ነዋሪዎች፡፡ 

በአካባቢው የነበሩ የሌማት ተቋማት ሇምሳላ የወረዲ ፍ/ቤት፣ ማርታ በሚሌ ሲታወቅ የነበረው 

የከተማው አዲራሽ፣ በከተማው የነበረው አንዴ የደቄት ፋብሪካን ጨምሮ ላልች የመንግስት 

ቢሮዎች በሙለ በወረራው ጊዜ ከወዯሙ በኋሊ ተመሌሰው አሌተገነቡም፡፡ ፈራርሰው ነው 

የቀሩት፡፡ 

 

የዛሊአንበሳ ከተማ ከፊሌ ገፅታ 
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ዴሮ የዛሊንበሳ ከተማ ሲባሌ የነበረው አሁን ስም ብቻ ነው ይዞ የቀረው ይሊለ ነዋሪዎቹ፡፡ እንዯ 

ላሊ የህብረተሰብ ክፍሌ ሁለ የከተማው ወጣቶች ችግር ዯግሞ የከፋ ነው፡፡ ሇወጣቶች የሚሆን 

የስራ እዴሌ ምንም ነገር የሇም፡፡ እንዯ ነዋሪዎቹ አባባሌ ወጣቱ ያሇው አማራጭ ስዯት ብቻ 

ነው። ከዚህ ውጭ ላሊ ሰርቶ ሇመኖር የሚያስችሇው አማራጭ በጭራሽ የሇም፡፡ የፋይናንስ 

ተቋማት የሚሰጡት የብዴር አገሌግልት እንኳን መጠቀም አይችለም፡፡ የብዴር ተቋማቱ 

የሚጠይቁት የወሇዴ መጠን ሰሊምና የተሻሇ የስራ እንቅስቃሴ ባሇባቸው አካባቢዎች ካሇው 

የወሇዴ መጠን ጋር እኩሌ ነው፡፡ በዚህ ምክንያት ብዴር መውሰዴ የማያዋጣ እና ሇከፍተኛ 

ኪሳራ ስሇሚያጋሌጥ መጠቀም አሌቻሌንም ይሊለ፡፡     

ነዋሪዎቹ ብዴር አንወስዴም፣ ምን ሰርተን ሌንከፍሇው፣ ሇኪሳራ እንዲረጋሇን ይሊለ፡፡ 

እንሞክረው  ብሇው ብዴር የወሰደት የሚበዙት ሇኪሣራ ስሇተዲረጉ እና መመሇስ ስሊሌቻለ 

ተከሰው ፍ/ቤት ሲመሊሇሱ ነው የሚውለት፡፡ አንዲንዴ ወጣቶች ብዴር ወስዯው መመሇስ 

ሲያቅታቸዉ ሰግተው ወዯ ኤርትራ ሄዯው የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ታጣቂ ሀይልች መጠቀሚያ 

የሆኑ አለ፡፡ በባህር ወዯ አረብ ሀገሮች የሚሻገሩና ሇመሻገር ሲሞክሩ ቀሌጠው የሚቀሩ 

ወጣቶችም በርካታ ናቸው፡፡ ሇምሳላ ከዛሊምበሳ በቅርብ ርቀት በሚገኘው ኢሮብ የሚባሌ ወረዲ 

መሰረት በማዴረግ አንዴ በመቀላ ዩንቨርሲቲ የተዯረገ የዴህረ ምረቃ ማሟያ ጥናት 

እንዯሚያሳየው በወረዲው ከያንዲንደ ቤት ብያንስ አንዴ የቤተሰብ አባሌ ሇስዯት ተዲርጓሌ፡፡ 

(ብስራት ወ/ስሊሴ 2014)  

በአከባቢው በምግብ እጦት፣ እጥረትና ችግር ምክንያት ትምህርት የሚያቋርጡ ተማሪዎችን 

ብዙ ናቸው፡፡ 

በአጠቃሊይ ባሊጠፋነው ጥፋት የጦርነት ሰሇባ በመሆናችን  መሞታችን፣ መቁሰሊችን እና 

መውዯማችን ሳያንስ መንግስትም ረስቶናሌ፡፡ (ነዋሪዎች) 

ህዝቡ በየአከባቢው ስሊሇው ችግር መምከር እና መወያየት የሚያስችሌ እዴሌ እያገኘም 

አይዯሇም፡፡  በተሇያየ ምክንያት በማፈጠሩ የቀበላ ስብሰባዎች የህዝቡን ሀሳብ የሚያነሳ ሰው 
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ሲኖር ዯግሞ ከአስተዲዲሪዎቹ ምንም አይነት መፍትሄ አግኝቶ አያውቅም በሚሌ ነው 

የሚገሌፁት፡፡  

በዚህም ህዝቡ ሰግቶና ተሳቆ ነው እንዱኖር የተገዯዯው፡፡ የአከባቢው አስተዲዲሪዎች የህዝቡን 

ችግር ሇመቅረፍ ወይም ሇማቃሇሌ የሚያዯርጉት ጥረት አሇ ወይ በሚሌ ሇአከባቢው ነዋሪዎች 

የቀረበ ጥያቄ በሚከተሇው መሌኩ ገሌፀውታሌ፡፡ 

"ጉዲያቸውም አይዯሇም፣ ሇራሳቸው የሚሆን ጥሩ ቤት አሊቸው፣ የመንግስት መኪናም 

አሊቸው፣ ከዚህ ውጭ ስሌጣን እንዲይቀሙ ያስቡ እንዯሆነ እንጂ ስሇህዝቡ ችግር አይ 

ጨነቁም ወረዲውም ሇነሱ በሚመች ወዯ ፋፂ ወስዯው ከኛ በተሻሇ የፀጥታ ሁኔታ 

መኖርን ነው የተመረጠው" (ከኗሪዎች አንዯበት) 

ነዋሪዎች እንዯሚለት የወረዲው አስተዲዲሪዎች ዘሊቂ የመፍትሄ ሀሳብ ሊይ አያተኩርም፡፡ ወዯ 

ስሌጣን ሲመጡ የሚሯሯጡት የግሌ ጥቅማቸው ማሳዯዴ ሊይ ነው፡፡ በዚህም የህዝቡን ሮሮ 

ማዲመጥም አይችለም፡፡ የወረዲው ምክር ቤት በሚየዯርጋቸው ስብሰባዎት የህዝቡ ችግርና 

የሌማት ጥያቄ አሌፎ አሌፎ የሚነሳ ቢሆንም ችግሩ የሚፈታው በሀገር ዯረጃ በመንግስት ነው 

የሚሌ ምሊሽ ከመስጠት ወጭ ምንም አይነት መፍትሄ አግኝቶ አያውቅም፡፡ የሚነሱት 

ጥያቄዎች ወዯ ክሌሌም ይሁን ወዯ ፌዳራሌ መንግስት ይዴረስ አይዴረስ ራሱ የሚያውቀው 

ነገር እንዯላሇ ነው ህዝቡ የሚናገረው፡፡ በሰሊማዊ ሰሌፍ መሌክ የፀጥታና ላልች ችግሮቻችሁ 

አሰምታችሁ ታውቃሊችሁ ወይ ተብሇው ሲጠየቁ፣ ይህማ፣ ጭራሹ የሚሰጠን ስንዳ 

ሉያስቀርብን ስሇሚችሌና ስሇምንሰጋ አናስበውም፣ ነው የኗሪዎች ምሊሽ። 

የጉዙአችን መጀመርያ የዛሊአንበሳ ከተማ ስሇነበረች ዛሊአንበሳን እንዯ መግብያ እና እንዯማሳያ 

ነው እንጂ በዚህ የጦርነት ቀጠና ውስጥ ያሇው የትግራይ እና የዓፋር ህዝብ ሊሇፉት 18 

አመታት ተሸክሞት እየኖረ ያሇው የሀገር ችግር ግን ከዚህም በሊይ የሰፋ እና የከፋ ነው፡፡ 

የተወሰኑትን በሚከተለት ርእሰ ጉዲዮች ከፋፍል ማየት ይቻሊሌ፡፡  
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11.1. ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ  
 

በነዚህ በጦርነቱ ቀጣና ውስጥ የሚገኙት አከባቢዎች ሊይ የሚኖረው ህዝብ አብዛኛው 

ኑሮው በግብርና ስራ ሊይ የተመሰረተ ነው፡፡ አርሶ አዯሩና አርብቶ አዯሩ ዋና 

መተዲዯርያው የሆነው የእርሻ እና የእንስሳት እርባታ ስራው መከወን የሚችሇው 

በአከባቢው ሰሊም እና መረጋጋት ሲኖር ነው፡፡ ነዋሪው የእርሻ መሬቱ በሁሇት ባሊንጣ 

ሀገር የጦር ሀይልች ፌጥጫ ውስጥ ሆኖ፣ በየግዜው በሚዯረግ የቶክስ ሌውውጥ እና 

በተቀበረ ፇንጂ እየሞተ እና እየቆሰሇ፣ የሚያረባቸው የእንስሳት ሀብቱ እየተዘረፇ፣ በውሀ 

እና ግጦሽ እጦት እያሇቁበት አርሶ እና አርብቶ ማሌማት እና ማዯግ አይችሌም ብቻም 

ሳይሆን፣ እያንዲንደ ቀንና ሇሉት ሰሊም አጥቶ በጭንቅና መከራ ከመኖር ውጭ ላሊ 

አማራጭ የላሇው ሆኖ ወዯ ሰማይ ከመፀሇይ ያሊሇፇ ኑሮ እንዱገፊ የተገዯዯ ነው። ህዝቡ 

ሰርቶ እና በሌቶ ማዯር የሚችሌበት በሰሊም የሚያሳሌፈት አንዴም ቀን እንዯላሇች መሬት 

ሊይ ቁሌጭ ብል የሚታይ ነው፡፡ ኑሮው የብርሰትና በኑሮ ችግር አዙሪት ውስጥ የገባ ነው። 

በዚሁ የጦርነት ቀጠና ውስጥ ያሇው ሁኔታም ይህንኑ የሚያረጋግጥ ነው፡፡ የጥናት ቡዴኑ 

ተዘዋውሮ ባየባቸው ቦታዎች የታዘበው፣ ከአከባቢው ነዋሪዎች፣ ከአስተዲዲሪዎች፣ ከፀጥታ 

እና ከምሌሻ አባሊት የተገኘው መረጃ የሚያሳየውም ይህንኑ ሀቅ ነው፡፡ ሇምሳላ የኤርትራ 

አዋሳኝ እና በዚሁ የጦርነት ቀጠና ውስጥ የሚገኙት ከሊይ በሰንጠረዥ 2 ሊይ የተዘረዘሩት 

12 የትግራይ ክሌሌ ወረዲዎች የሚኖረው 1.5 ሚሌየን የሚሆነው ህዝብ አብዛኛው ኑሮው 

በእርሻ ሊይ የተመሰረተ ነው፡፡ በነዚህ ወረዲዎች የሚኖረው ህዝብ የእርሻ መሬቱ የሚበዛው 

ወዯ ኤርትራ ጦር ምሽግ በቅርብ ርቀት ያሇ፣ በአንዲንዴ አከባቢ ወዯ ምሽጉ የተጠጋ 

በመሆኑ ሇኑሮው መሰረት የሆነውን የእርሻ ስራውን በእግባቡ መስራት፣ ማሌማት እና 
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ማምረት ያሌቻሇበት ሁኔታ እንዯሆነ በተግባር የሚታይ ነው፡፡ የቤት እንስሳዎችም ጥዋት 

ወጥተው ማታ ሉመሇሱ መሆናቸው ምንም ዋስትና የላሇው ነው።  

ይህንን ሀቅ በትግራይ ክሌሌ ምስራቃዊ ዞን ሊይ በጦርነቱ ቀጠና ውስጥ ካለት ወረዲዎች 

የሁሇቱም ማሇትም የጉልመኸዲ እና የኢሮብን ብቻ በመውሰዴ በምሳላነት ማየት 

ይቻሊሌ፡፡ ጉልመኸዲ የኢትዮጵያ ስታስቲክስ ባሇስሌጣና በ2009 ዓ/ም ባስቀመጠው 

ትንበያ መሰረት 98,857 ህዝብ የሚኖርበት ወረዲ ነው፡፡ በዚህ ወረዲ ውስጥ ከሚገኙት 7 

ቀበላዎች (የዛሊአንበሳ ከተማን ጨምሮ) ወዯ 40,000 ህዝብ ይኖርባቸዋሌ፡፡  

ሰንጠረዥ 7፤ በጉልመኸዲ ወረዲ መሌማት ያሌቻለና በእርዲታ የሚኖሩ ቀበላዎችና 

የህዝብ ብዛት 

ተቁ ቀበላ የህዝብ ብዛት 

1.  ሶበያ 7,958 

2.  ማርታ 5,504 

3.  አዱስ-አሇም 4,923 

4.  አዱስ-ተስፊ 4,480 

5.  ሸዊተ-ሇምሇም 4,911 

6.  መዛብር 3,328 

7.  ዛሊአምበሳ 9,034 

ዴምር 40,138 
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እነዚህ አከባቢዎች እና ነዋሪው ህዝብ በዚሁ ሰሊም ጨርሶ በላሇበት አዯገኛ ቀጠና ውስጥ 

የሚገኙ በመሆናቸው የሚበዙት መዯበኛው የእርሻ እና ላልች ገቢ ማስገኛ ስራዎች 

መስራት ስሇማይችለ ሊሇፈት ሀያ አመታት በእርዲታ እህሌ ሇመኖር የተገዯደ ናቸው፡፡ 

በዚሁ ዞን በኢሮብ ወረዲ ያሇው ሁኔታም ተመሳሳይ ነው፡፡ በወረዲው የኢትዮጵያ 

ስታስቲክስ ባሇስሌጣና በ2009ዓ/ም ባስቀመጠው ትንበያ መሰረት 29,374 ህዝብ ይኖራሌ፡፡ 

በዚህ ወረዲ ውስጥ ከሚገኙት ቀበላዎች በ አምስቱ ወዯ 24,702 ህዝብ ይኖርባቸዋሌ፡፡  

ሰንጠረዥ 8፤ ኢሮብ ወረዲ ማሌማት ያሌቻለና በእርዲታ የሚኖሩ ቀበላዎችና የህዝብ 

ብዛት 

ተቁ ቀበላ ህዝብ ብዛት 

1.  አርዓ 4705 

2.  ዓሉተና 5331 

3.  ሀገረኮማ 3988 

4.  ወርዓትሇ 4631 

5.  ዲሌጌዲ 6047 

ዴምር 24702 

 

ከሊይ በሰንጠረዡ ሊይ ማየት እንዯሚቻሇው በነዚህ 5 የወረዲው ቀበላዎች የሚኖረው 

24,702 ህዝብ ሇአስርት አመታት ሴፌቲ ኔት በሚሌ ሽፊንና በስንዳ ምፅዋት ሲማቅቁ 

የኖሩ ህዝቦች ናቸው፡፡ ሴፌቲ ኔት እንዯ የአጭር ጊዜ መሸጋገርያ እንጂ እንዯ ያንዴን 

አከባቢ ህብረተሰብ ቋሚ የኑሮ አማራጭ ተዯርጎ ሇአንዴ ህብረተሰብ ሲቀርብሇት ሳይጋነን 

ይህ በትግራይ የታየ በጣም መጥፍና ህዝቡን ተመፅዋች ያዯረገ፣ በስራ ራሱን ከመቻሌ 
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ያራቀ፣ ህብረተሰቡ ራሱ እንዱችሌና እንዱሇማ ፇፅሞ ያሊዯረገ በመሆኑ ፀረ ህዝብና 

ሌማትን ወዯ ጎን እንዱተው በማዴረግ ከፌተኛ ጉዲት ያዯረሰና እያዯረሰ ያሇ፣ ጥገኛ 

ማህበረሰብ የፇጠረና እየፇጠረ ያሇ ነው።  

ሁለም ሰብአዊና ዳሞክርያስያዊ መብቶቹ ተመፅዋች በመሆኑ ምክንያት የተነፇገና 

የተነጠቀ ህብረተሰብ አማራጭ የላሇው መሆኑ አውቆ ራሱን ዯፌቶ እንዱኖር ያስገዯዯ 

መሆኑ ህሉና ያሇው በቀሊለ ሉገነዘበው የሚችሌ ጉዲይ ነው። 

በዚህ ትኩረት ባጣው የጦርነቱ ቀጣና ውስጥ የሚኖረው ህዝብ ሊይ እያጋጠመ ያሇው ላሊው 

ኢኮኖምያዊ ችግር የከአካባቢው ነዋሪ ሀብት የሆኑት እንስሳት ወዯ ኤርትራ በተዯጋጋሚ ውሀ 

እና ግጦሽ ፍሇጋ ተሻግረው ስሇሚሂደ እና ቀሌጠው የሚቀሩ መሆናቸው ነው፡፡  

በበርካታ አከባቢዎች የነዋሪው የእንስሳ ሀብት ግጦሽ መሬት በዚሁ አዯገኛ የጦርነት ቀጠና ሊይ 

የሚገኝ ነው፡፡ ከብቶች ውሀ የሚጠጡባቸው ኩሬዎችና ወንዞች በተመሳሳይ ሁኔታ በአብዛኛው 

ወዯ ኤርትራ ጦር ምሽግ የተጠጉ በመሆናቸው እና ላሊ አማራጭ ውሀ የሚያጠጡበት 

የሌማት አውታር ያሌተሰራሊቸው በመሆኑ ሇከፍተኛ አዯጋ የተጋሇጡ ናቸው፡፡  ሇምሳላ 

በመረብሇኸ ወረዲ የአካባቢ እንስሳ ውሃ የሚጠጡበት ጉዴጓዴም ይሁን ላሊ የውሃ ምንጭ 

ስሇላሇ ወዯ ኤርትራ ምሽግ ተጠግተው መረብ ሊይ ነው የሚጠቀሙት፡፡ 

በዚህ አይነት ሁኔታ የነዋሪው የእንስሳ ሀብት ሇግጦሽ እና ውሀ ሇመጠጣት ወጥተው በተቀበረ 

ፈንጂ ያሌቃለ፣ ሊይመሇሱ ወዯ ኤርትራ ይሻገራለ፣ በኤርትራ ሀይልች በሚዯረግ ዘረፋም 

ሰሇባ ይሆናለ፡፡  

የኤርትራ ወታዯሮች ግመሌን ጨምሮ የተሇያየ የነዋሪው የእንስሳት ሀብት ዘርፈው ወስዯው 

የሚያረቡበት እና የሚጠቀሙበት ሁኔታ ያሇ መሆኑንም ማወቅ ተችሎሌ፡፡ ሇምሳላ፡- መረብሇኸ 
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ወረዲ በምትገኘው አዱቡረይ ከሚባሇው ቦታ አንዴ ጊዜ ብቻ 160 በጎችና ፍየልች፣ 10 

አህዮች፣ 12 ከብቶች እና 50 ግመልች በኤርትራ ወታዯሮች ተዘርፈው መወሰዲቸውና 

ቀሌጠው መቅረታቸው ኗሪዎች ይገሌፃለ፡፡ በታጠቀው የኤርትራ ኃይሌ የተዘረፈ ሁብት፣ 

እንስሶች ወዯ ኤርትራ መሬት ተሻግረው ሲሄደ ንብረቱ ያጣው አርሶ አዯር የሚያገኘው ምንም 

አይነት ካሣ የሇም፡፡ ይባስ ብልም ንብረቶቻችሁን መጠበቅ ነበረባችሁ በሚሌ ተወቃሽ 

እንሆናሇንም ይሊለ፡፡  

ነዋሪው በዚህ ሁኔታ ከብቶቹ ሲሻገሩበት የአስተዲዯር አካሊት ተጠያቂ ስሇሚያዯርጋቸው ሄዯው 

ማምጣት አይሞኩሩም። ምክንያቱም ከሻዕቢያ ጋር ትገናኛሇህ በሚሌ ተጠያቂ ስሇሚሆኑ 

እንዲይሰማባቸው እና እንዲይታወቅባቸው ዝም በማሇት ቀሌጠው እንዯሚቀሩ ይናገራለ፡፡  

በአካባቢው ያሇው የተሇያዩ የእንስሳት ዋጋ ሇግንዛቤ ያህሌ እንዯሚከተሇው ማየት ይቻሊሌ፡፡  

ሰንጠረዥ 9 በአካባቢው ያሇው የተሇያዩ እንስሳት ዋጋ 

ተቁ የእንስሳው አይነት የአካባቢው አማካኝ ዋጋ በብር 

1.  ግመሌ 16,000 

2.  በግና ፍየሌ ከ1,000 እስከ 3,000 

3.  አህያ 2,000 

4.  በሬ 15,000  

5.  ሊም 4,000  

ምንጭ፤  ከአከባቢ ኗሪዎች 
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ከ1990 ዓ/ም እስከ 1994 ዓ/ም ዴረስ ሲጠፉ የነበሩት የእንስሳት ቁጥር የመመዝገብ ሂዯት 

ነበር፡፡ ይሄም ሉሆን የቻሇው በጦርነቱ ምክንያት የወዯመ ንብረትና ሀብት ካሣ ሉከፈሌ ይችሊሌ 

የሚሌ ተስፋ ስሇነበር ነው በሚሌ ነዋሪዎች ይገሌፃለ፡፡  

የኢ.ፌ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት ሇህዝብ ጥቅም ሲባሌ የመሬት ይዞታን ስሇማስሇቀቅ አስመሌክቶ 

አንቀፅ 40(8) ሊይ፤  

‘’የግሌ ንብረት ባሇቤትነት መብት እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ መንግስት ሇህዝብ  ጥቅም  አስፈሊጊ 

ሆኖ  ሲያገኘዉ ተመጣጣኝ  ካሳ በቅዴምያ በመክፈሌ  የግሌ  ንብረትን መወስዴ ይችሊሌ፡፡’’ 

በማሇት  ይዯነግጋሌ፡፡ ከዚህ  ህገ መንግስታዊ ዴንጋጌ ሇመረዲት የሚቻሇው ማንኛውም ዜጋ 

ንብረት የማፍራት፣ ተጠቃሚ የመሆን መብት እንዲሇውና ይህ የግሌ ሆነ የጋራ ባሇንብረትነት 

መብት በህግ ሇህዝብ ጥቅም ሲባሌ የሚወሰዴበት ሰው በቅዴምያ ካሳ የማግኝት  መብት  

እንዲሇው የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ይህም መሬት የመንግስትና የህዝብ ነው የሚሇውን ህገ-

መንግስታዊ መርህ መሰረት በማዴረግ ዜጎች በመሬት ሊይ በገንዘባቸውና በጉሌበታቸው 

ስሇሚሰሩት ቤት ወይም ስሇሚያፈሱት ሃብት የሚኖራቸው መብት የባሇቤትነት መብት 

በመሆኑ ሇዚህ የግሌም ሆነ የጋራ ንብረት ካሳ የማግኘት መብታቸውን በማስመሌከት 

የሚዯነግግ ህግ ነው፡፡ ካሳ ይከፈሇኝ ብሇው በሌበ ሙለነት እንዱከራከሩ የሚያስችሊቸውም 

ነው፡፡ የአቅማቸውን ያህሌ በመሬቱ ሊይ ኢንቨስት እንዲያዯርጉ፡ ጉሌበታቸውን፤ ጥረታቸውንና 

እውቀታቸውን እንዲያፊሱ፣ ከሚኖር ሰጋት ተሊቀው ህግ-መንግስትና እሱን መስረት  በማዴረግ 

የወጡ  ሕጎች  ዋስትና ሰጪነታቸውን ተገንዝበው  የሌማቱ  ተሳታፊ እንዱሆኑ 

የሚያስችሊቸው ነው፡፡   

በተመሳሳይም ሇህዝብ ጥቅም ሲባሌ ከመሬት ባሇይዞታነት ማስሇቀቅን በሚመሇከት በገጠር 

መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 456/97 በአንቀፅ 7(3) ሊይ፡- 
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‘’የገጠር መሬት በሊይዞታነት ሇህዝብ ጥቅም ሲባሌ መሬቱን በመንግስት እንዱሇቅ ሲዯረግ 

በመሬቱ ሊይ ሊዯረገው ማሻሻያና ሊፈራው ንብረት ተመጣጣኝ ካሳ ይከፈሇዋሌ፡፡ ወይም 

ሇሇቀቀው  መሬት ምትክ በታቻሇ መጠን ላሊ ተሇዋጭ  መሬት እንዱያገኝ  ያዯረጋሌ’’ ይሊሌ፡፡ 

በዚህ የጦርነት ቀጠና አከባቢ በርካታ የአከባቢው አርሶ አዯሮች መሬት፣ እና ህብረተሰቡ በጋራ 

ይጠቀምባቸው የነበሩ የግጦሽ መሬት ምሽግ ተሰርቶባቸዋሌ፣ የጦር ካምፕ ሆነዋሌ፡፡ በዚህም 

ምክንያት አንዲንዴ አከባቢዎች ሊይ ሇተነሺ አርሶ አዯሮች መጠኑ አጥጋቢ ባይሆንም ካሳ 

የተከፈሇበት ሁኔታ ቢኖርም ወጥነት ባሇው መሌኩ በሁለም አከባቢ ሇሁለም ተነሺዎች ካሳ 

ያሌተከፈሇ መሆኑን ግን የአከባቢው ነዋሪዎች ይናገራለ፡፡ 

ሇምሳላ፡- በትግራይ ማእከሊዊ ዞን አሕፈሮም ወረዲ ሊይ ዓዱጨጓር በሚሌ በሚታወቀው አካባቢ 

ያለ ተነሺ ነዋሪዎች እንዯሚገሌፁት በአካባቢው ካሣ የሚባሌ ነገር አሌተሰጠም፡፡  

ካምፕ የሚሰራባቸው አካባቢዎች የሚመርጠው መከሊከያ ነው፡፡ በዚህ ሁኔታ የግጦች ቦታዎች 

በብዛት ይያዛለ፡፡ እነዚህ ቦታዎች የመንግስት ነው ተብል ስሇሚታሰብ ካሳ አይታሰብም፡፡ 

ምሽግና ካምፕ ሇመገንባት ግብአት ሊይ የሚውሇው ዴንጋይ፣ እንጨት፣ አሸዋና ላልች 

የአካባቢው ነዋሪዎች ሀብቶች ቢሆኑም ከሰማይ እንዯተሰጠ መና ይቆጠራሌ እንጂ ያካባቢው 

ህብረተሰብ የጋራ ንብረት እንዯሆነ ታሳቢ አይዯረግም፣ ማካካሻም አሌተዯረገሇትም እንዯ 

ያካባቢው አርሶ አዯሮች አገሊሇፅ። ሰራዊቱ በየግዜው ሲሇማመዴ በታንክ እንቅስቃሴና በቶክስ 

የሚፈጀው እፀዋት፣ሳርና ግጦሽ በጋራ ባካባቢው ሇሚኖረው ህብረተሰብ የሚፈጥረው ጫና 

ምንም ግምት የሚሰጠው ጉዲይ እንዲሌሆነ መረዲት ተችሎሌ። 

በመሰረቱ ይህ በጦርነት ቀጠናው የሚኖረው የህብረተሰብ ክፍሌ የዯረሰበት የኢኮኖሚ የከፋ 

መጎሳቀሌ ባከባቢው ካሇው የኢትዮጵያ እና ኤርትራ ወታዯራዊ ፍጥጫ ከአስርት አመታት የጊዜ 

ሁኔታ ጋር አያይዞ ሇማየት የዲሰሳው የትኩረት አከባቢ ስሇሆነ ካሌሆነ በስተቀር በመሰረቱ 
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በትግራይ ዯረጃ ያሇውን የእዴገት ሁኔታ ጋር ሲታይም ከነጭራሹ ተነጥል ሊይታይ ይችሊሌ። 

በሀገር ዯረጃ ካሇው ሁኔታና ሇውጥ በማገናዘብ ትግራይ ሊይ ከዯርግ ውዴቀት በኃሊ ያሇፉት 5 

እና 6  መርሀ ግብሮችና ውጤቱ ሲታይ አሁንም ዴህነቱ ስር የሰዯዯ እንዯሆነ ከተሇያዩ 

የስታስቲክስ መረጃዎች መገንዘብ ይቻሊሌ። 

ከ 27 ዓመት የዯርግ ውዴቀት በኃሊ አሁንም ከላሊው የሀገራችን አከባቢ በተሇዬ ትግራይ ከ 

27% ህዝብ ከዴህነት ወሇሌ በታች ነው። ትግራይን በብቸኝነት የተቆጣጠረው ዴርጅት ህወሓት 

ግን፣ ጀርመኖች ከሁሇተኛው የዓሇም ጦርነት ማብቃት በኃሊ በአስር አመት ውስጥ በጦርነቱ 

ምክንያት ጭራሹን ወዴሞ የነበረው ኢኮኖሚያቸውን ተአምር በሚያስብሌና ከጀርመን በተናነሰ 

ወዴመው ከነበሩት ከነ እንግሉዝ እና ፈረንሳይ ከኃሊ ተነስተው አሌፈው ሀገራቸውን መገንባት 

ችሎሌ። ይህንን እውነታ ህወሓት በሰነዴ ዘግቦ ሲያበቃ ከ 27 አመታት በኃሊ ትግራይ ሊይ 

ካሇው ነባራዊ ሁኔታ ጋር ሲታይ ግን የውሀ ሽታ ሆኖ የቀረ በመሆኑ ሇምን ታዴያ የጀርመንን 

ሌምዴ መቀመርና መዘገብ አስፈሇገ ያስብሊሌ። 

ዯርግ እንዯተዯመሰሰ ከጥቂት አመታት በኃሊ ትግራይ ሊይ ሳርት የሚባሌ ዴርጅት ተመስርቶ 

እንዯነበር የሚታወቅ ነው። የሳርት ዋና ስራም ከውሀ እና መስኖ ሌማት የተያያዘ ሆኖ፣ 

በጊዜው በትግራይ ብቻ ከ 500 የማያንሱ ግዴቦችን ይሰራለ ተብል ስሇነበር ተስፋ የተዯረገበት 

ጉዲይ ነበር። በኃሊ ግን ግዴቦቹ የት ገቡ ሲባሌ ትግራይን የማሌማት የህወሓት ቁርጠኝነት 

ያጣው ከጥዋቱ ነው፣ ብል እውነታውን ግሌፅ ከማዴረግ ይሌቅ፣ ከዚህ ግባ የማይባሌና፣ 

ከዯርግ ውዴቀት በኃሊ የትግራይ ህዝብ ህሌም ምን እንዯነበረና እንዯሆነ፣ ያ ሁለ ዋጋም ህዝቡ 

ሇምን እንዯከፈሇ ጆሮ ዲባ ብል፣ የሆነ ያሌሆነ መሌስ ሇመስጠት፣ አውቃሇሁ የሚሌ ሁለ 

ትክክሇኛውን መሌስ ከመስጠት ይሌቅ ዲር ዲር ሲሌ ይታያሌ። 
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11.2. ማሕበራዊ ሁኔታ  

በቀጠናው ያሇው የማህበራዊ አገሌግልቶች ያየን እንዯሆነም በሁሇት አመቱ የሇየሇት 

የጦርነት ወቅት በርካታ የጤና ተቋማት፣ ትምህርት ቤቶች መንገድች እና ላልች የሌማት 

አውታሮች ገና መሌማት ሳይጀምሩ በጦርነቱ ምክንያት ወዴመዋሌ። በዚህም አከባቢው 

ቀዴሞም ቢሆን በትጥቅ ትግለ እና ከዝያም በፉት የተጎዲ እና በሌማቱ ወዯኃሊ የቀረ 

በመሆኑ ሇከፊ ችግር አጋሌጦታሌ። ከሁሇቱ የጦርነት አመታት በኃሊ እና በአስራ ስምንት 

የቀዝቃዛ ጦርነት ጊዜ ውስጥ ምንም የሚታይ ወይም ትርጉም ባሇው ግሌጋልት የሚሰጥ 

ተቋም አይታይም። ያለትም በሰሊም እጦት ምክንያት የችግሩ ሰሇባ የሆኑ ናቸው። 

በነዚህ የኤርትራ አዋሳኝ በሆኑት አከባቢዎች የሚኖረው ህዝብ በማህበራዊ አገሌግልቶች 

ሊይ የሚነሳው ላሊው ችግር በአከባቢው የሚመዯቡት የጤና፣ ትምህርት፣ እርሻ እና ላልች 

ባሇሙያዎች ብቃት እና ሌምዴ የላሊቸው መሆናቸው እና አንዲንዳም ከላልች 

አከባቢዎች በቅጣት ተዛውረው የሚመጡ ስሇሆኑ ባለት የሌማት አውታሮች የሚሰጠው 

አገሌግልትም ከነጭራሹ የሰው ጥራት የጎዯሇው መሆኑን ነው ህብረተሰቡ በምሬት 

የሚገሌፀው። ይህንን ጉዲይ አስመሌክተን በየቦታው ሊለ የአስተዲዯር አካሊትን ጠይቀን 

ባገኘነው መረጃ መሰረት ያረጋገጥነውም የህዝቡ ጥያቄ ትክክሇኛ እና እውነታውን 

የሚያንፀባርቅ መሆኑ ነው። ያነጋገርናቸው የአስተዲዯር አካሊት የችግሩ ምንጭ፣ በነዚህ 

የኤርትራ አዋሳኝ በሆኑት ወረዲዎች እና አከባቢዎች እንዯ መንገዴ፣ የትራንስፖርት 

አገሌግልት፣ መብራት፣ ውሃ እና ላልች መሰረታዊ የሌማት አውታሮች የላለ በመሆናቸው 

እና ባሇው የፀጥታ ችግር ምክንያት ብቃት ያሇቸው የመንግስት ሰራተኞች ወዯ እነዚህ 

አከባቢዎች ሄዯው ሇመስራት ፌቃዯኛ ስሇማይሆኑ ነው የሚሌ ነው። በላሊ በኩሌ ግን 

መንግስት እንዯዚህ አይነት ችግር ባሇባቸው አከባቢዎች ሇሚመዯብ የመንግስት ሰራተኛ 
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ትኩረት ሰጥቶ ሌዩ ዴጋፌ እና ማበራተቻ ባሇማዴረጉም ጭምር የተከሰተ ችግር እንዯሆነ 

መገንዘብ ይቻሊሌ። ሁኔታውን የሚመጥን ፖሉሲ መከተሌን ይጠይቅ ነበር ማሇት ነው፣ 

መስተዲዴሩ የህዝቡን ችግር የማቃሇሌ ዓሊማ ቢኖረው። 

በላሊ መሌኩም እነዚህ አከባቢዎች የነበሩት የሌማት አውታሮች ሙለ በሙለ ሇማሇት 

በሚያስችሌ መሌኩ በጦርነቱ ምክንያት ወዴመዋሌ። ሇምሳላ መንገዴን የወሰዴን እንዯሆነ 

ወረዲን ከወረዲ ቀበላን ከቀበላ የሚያገናኙ አዲዱስ መንገድች አሌተሰሩም ከጦርነቱ በፉት 

የነበሩት የተወሰኑት ዯግሞ ተቆፊፌረው ከጥቅም ውጭ ሆኖዋሌ። በዚህም ወዯሚበዙት 

የኤርትራ አዋሳኝ አከባቢዎች ገብተው የሚሰሩ እና ህዝቡን የሚያገሇግለ የመጓጓዣ 

አግሌግልት የሚሰጡ ተሸከርካሪዎች የለም። እዚህ ሊይ በተሇይ በትግራይ ክሌሌ 

ምስራቃዊ ዞን የምትገኘውን የኢሮብ ወረዲ ሊይ ያሇውን የመንገዴ ችግር ሳይጠቀስ 

አይታሇፌም። ወረዲዋን ከዋናው የአዴግራት መስመር ማገናኘት የሚችሇውን መንገዴ 

ያሌተሰራ እና ያሌተጠገነ በመሆኑ የወረዲው ህዝብ ሃያ አመት ሙለ ሇብቻው ተነጥል 

የጦርነት ቀጠና ዯሴት ውስጥ እንዱኖር እና መዯበኛ የትራንስፖርት አገሌግልት በላሇበት 

ሁኔታ ሆኖ ከባዴ ፇተና ሊይ እንዱወዴቅ ተዯርጓሌ።  

ህብረተሰቡ የሰሊም እጦት ችግር ከሚፇጥርበት ከባዴ የሂወት ፇተና በተጨማሪ 

በኢኮኖሚው ክፈኛ የተጎዲ፣ ከፌተኛ ቁጥር ያሇውም በስንዳ ምፅዋት የሚኖር፣ ሂወቱ 

በሞትና በመኖር የተቀረቀረች፣ ኑሮው ከሰራዊትና ከቶክስ ጋር ሆኖ እያሇ፣ ይባስ ብልም 

ከዚህ ግባ የሚባሌ ማህበራዊ ግሌጋልት፣ ሇምሳላ የትምህርትና የጤና አገሌግልት የላሇው 

ወይም ፌፁም ጥራት የጎዯሇው ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ሲታይ የህዝብ ችግርን መፌታት 

በሚጠየፌ አመራር ስር ወዴቆ ሇመገመት የሚያስቸግር ዋጋ እየከፇሇ እንዱኖር የተገዯዯ 

እንዯሆነ፣ በሁለም ዘርፌ አፌ አውጥቶ ህብረተሰቡ የሚናገረው ጉዲይ ሆኖ ይገኛሌ። 
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ሇምሳላ ባካባቢው ያለት ህፃናት (ወጣቶች) እና የትምህርት ሁኔታ ሲታይ፣ ሌጆች ስሇ 

ትምህርት ዯረጃቸው አንዯኛ - ሁሇተኛ- ሶስተኛ ወዘተ ከማሇት ባካባቢው ስሊለ የክፌሇ 

ጦሮች መጠርያ፣ ሀያኛ - ሀያ ሁሇተኛ - ሳሊሳ አንዯኛ ወዘተ እንዱሁም የብርጌድች፣ 

ሻሇቃዎች መጠርያ ቁጥርና ታንከኛ፣ መዴፇኛ፣ ሻሇቃ፣ ብርጌዴ ወዘተ እያለ መጥራት 

ይቀሊቸዋሌ። አከባቢው የጦር ካምፕ እስከሆነና ሰሊም በላሇበት መስተዲዴሩ ይህ ሁኔታ 

ሇህብረተሰቡ የሚፇጥርበት ጫና ታሳቢ አዴርጎ፣ ጫናውን የሚቀንስ ፖሉሲና ተግባር 

በላሇበት፣ ህፃናትና ወጣቶች ቀሇም ሳይሆን የሚያጠኑት የክፌሇ ጦሮችና የብርጌድች 

መጠርያ፣ ታንክና መዴፌ ወዘተ የሚሇው በጭንቅሊታቸው እየፃፈ ባክነው ይቀራለ። ከቀን 

ተቀን ሂወታቸው ጋር ሇሀያ አመታት የዘሇቀው የተሇያዬ የወታዯር ጠመንጃ፣ ወታዯራዊ 

ተሽከርካሪ፣ የወታዯር ዩኒፍርም ወዘተ ነው። ላሊ ነገር የሇም። 

11.3. ስነሌበናዊ ሁኔታ  

ትራውማ (Trauma) የሚሇው የእንግሉዝኛ ቃሌ ከግሪክ የመጣ ሲሆን የውስጥ የስነ ሌቦና 

ስብራት ወይም የመንፇስ ቁስሌ የሚሌ ፅንሰ ሀሳብ የያዘ ቃሌ ነው። ትራውማ በእጅ 

የማይዲሰስ በአይን የማይታይ የውስጥ ህመም ነው። ትራውማ በአንዴ ጊዜ ወይም ሇአጭር 

ጊዜ በዯረሰ አዯገኛ ክስተት ወይም ሁኔታ ምክናያት ህመሙ ሉጀምር ይችሊሌ። 

በአንዲንድች ሊይ በተዯጋጋሚ እንዯዚህ አይነት ጉዲት ሲዯርስባቸው በዚያ የስሜት 

ስብራት ሉመጣባቸው ይችሊሌ፣ ሇምሳላ ጦርነት በሚካሄዴበት ቦታ የሚኖሩ ሰዎች የህሉና 

ቁስሌ ሉፇጠርባቸው እንዯሚችሌ የስነሌቦና ምሁራን ይገሌፃለ። በግጭት፣ ውግያዎች 

ማቋረጫ በላሇበት የሰሊም እጦት ምክንያት በሂዯትና በሂወት ጉዟቸው ውስጥ 

በሚገጥማቸው ህሉናን፣ ስብእናንና ሞራሌን በሚጎደ ክስተቶች ጭንቅሊታቸው ይጎዲሌ፣ 

ሙለ ሰው ሳይሆኑ ጎድልነት ያሊቸው ይሆናለ። 
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በዚህ የኤርትራ አዋሳኝ አከባቢዎች የሚኖረው ህዝብ በየጊዜው በሚያጋጥመው የተኩስ 

ሌውውጥ ሊሇፈት ሀያ አመታት ሙለ በከፌተኛ የስነሌቦና ጫና ሊይ ሆኖ ነው የኖረው፡፡ 

ተማሪዎችም ተረጋግተው መማር የሚችለበት ሁኔታ የሇም፡፡ በየጊዜው በሚከሰት የቶክስ 

ሌውውጥ የአካባቢው ነዋሪዎች ይሞታለ ይቆስሊለ። ይህም ህዝቡ ሇማያቋርጥ የአእምሮ 

ጭንቀት እንዱዲረግ አዴርጎታሌ። በተሇይ በዚህ አከባቢ በሚኖሩ ህፃናት፣ ሴቶች እና 

አዛውንቶች ሊይ ያዯረሰው ተጽኖ ዯግሞ የከፊ ነው፡፡ 

በጦርነቱ ምክንያት ሇበርካታ አመታት በእንዯዚህ አይነት የስነሌቦና ጫና ሊይ የሚኖር 

ህዝብ ታዴያ፣ በዚህ ዙርያ የሚዯረግ ራሱን የቻሇ ሌዩ የስነሌቦና ሙያዊ ጥናት ማዴረግ 

የሚጠይቅ ቢሆንም፣ ሇከፌተኛ የውስጥ የስነ ሌቦና ስብራት ወይም የመንፇስ ቁስሇት 

ትራውማ (Trauma) የተዲረገ ህብረተሰብ እንዯሆነ ግን መሬት ሊይ ያሇውን ሀቅና ሇአስርት 

አመታት ህዝቡ ያሳሇፇውና ተሸክሞት ያሇ ሶቆቃ በማየት መገንዘብ ይቻሊሌ። 

11.4. ፖሇቲካው ሁኔታ  
 

ሰሊም ካሇ ሌማት፣ ሰርቶ መብሊት እና እዴገት አሇ። ሰሊም ሲኖር ህዝቡ በሰሊም ወጥቶ 

እንዯሚገባ ስሇሚያውቅ ያሇስጋት የመንግስት ሌዩ ትኩረት እና ዴጋፌ ሳይሻም በጥረቱ 

ኑሮውን ማሸነፌ ይችሊሌ።  

በትግራይ ክሌሌ ምስራቃዊ ዞን የምትገኘው እንዲ አብርሃ ወአፅብሃ ቀበላ ከጦርነት 

ቀጠናው ርቀው ከሚገኙ የክሌለ ጣብያዎች አንዴዋ ነች። በዚህ ቀበላ የተሰራው ተፇጥሮን 

የማዲን ስራ አመርቂ ውጤት አስገኝተዋሌ። ክረምት በገባ ቁጥር ከጋራ እና ሸንተረር 

የሚወረዴ ጎርፌ ከተራራው በታች ሊለ ማሳዎች ከጥቅም ውጭ ሲያዯርግ ሇዘመናት 

ቆይቷሌ። አሁን ግን በዚሁ ሰሊም በሰፇነበት ቀበላ ኖዋሪዎች ተፇጥሮን አሸንፇው 
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ተፇጥሮን የማዲን ስራ በመስራታቸው ማሳው  በመስኖ ሇምቷሌ፣ ተራሮች የደር እንስሳት 

ጥሊ ሆኖዋሌ። 

በዚህ አከባቢ የሚኖረው ህዝብ ባሇፈት ሀያ አመታት ከጦርነት ቀጠናው በተነፃፃሪ ራቅ 

ብል የሚገኝ በመሆኑ፣ ያገኘውን አንፃራዊ ሰሊም ተጠቅሞ መሌማቱ የሚያስዯስት ነው። 

በዚህም ምክንያት ብዛት ያሊቸው ጎብኝዎች ዯርሰውባታሌ። በሀገር በቀሌ እና ዓሇም አቀፌ 

የእርዲታ እና የሌማት ዴርጅት ተወካዮች እና በአሇም አቀፌ የመገናኛ ብዙሀን 

ተጎብኝታሇች። ጎብኝዎች ይህችን ጣብያ ብቻ ጎብኝተው ስሇሚመሇሱ ግን ትግራይ በሞሊ 

እንዯ አብርሀ አፅብሀ አይነት ሁኔታ ያሊት ይመስሊቸዋሌ። 

በጣብያዋ ያሇው ሌማት በቅን ሌቦና ሲታይ፣ እሰዮው የሚያስብሌ ነው። በላሊ በኩሌ ግን 

በኤርትራ እና ኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት ሊሇፈት ሀያ አመታት የጦርነት ቀጠና ሆነው 

በቆዩት አከባቢዎች እና ህዝቡ ግን የዚህ ሀገራዊ ችግር ሰሇባ መሆኑ፣ በሰሊም እና 

መረጋጋት እጦት፣ መሞቱ መቁሰለ እና በዴህነት መሰቃየቱ ሳያንሰው፣ ሉዯገፌ ሉድጎም 

እና ችግሩ ከሚገባ በሊይ እንዲይሆን ማዴረግ ሲገባ በፋዯራሌ እና በክሌለ መንግስት 

ተረስቶ ጠያቂ እና አይዞህ ባይ ያጣ መሆኑ ነው እጅግ አሳዛኝና አጠያያቂ የሚያዯርገው። 

እንዯ የአከባቢው ኗሪዎች አባባሌ፣ የመገናኛ ብዙሀን ወዯ አካባቢው እንዲይሄደና 

እንዲይዘግቡ የተከሇከለ እስኪመስሌ፣ መዘገብ ይቅር ህብረተሰቡም አያውቃቸውም። ሳት 

ብሇው ከመጡም በቴላቪዥን ይሁን በሬዴዮ እንዲይተሊሇፌ ይዯረጋሌ ይሊለ። 

በነዚህ የጦርነት ቀጠና ውስጥ የሚኖረው ህዝብ የመንግስት ትኩረት ከማጣቱ በተጨማሪ 

የበርካታ የመሌካም አስተዲዯር ችግርና የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ሰሇባም ነው። 

የኢትዮጵያ ሕገመንግስት አንቀጽ 29 ሊይ የአመሇካከት እና ሀሳብን በነፃ የመያዝና 

የመግሇጽ መብት ሊይ እንዯተዯነገገው፤  
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ማንኛውም ሰው ያሇማንም ጣሌቃ ገብነት ሀሳቡን የመግሇጽ ነፃነት አሇው። ይህ ነፃነት 

ወሰን ሳይዯረግበት በቃሌም ሆነ በጽሐፌ ወይም በሕትመት፣ በሥነ ጥበብ መሌክ ወይም 

በመረጠው በማንኛውም የማሰራጫ ዘዳ፣ ማንኛውንም ዓይነት መረጃና ሀሳብ የመሰብሰብ፣ 

የመቀበሌና የማሰራጨት ነፃነቶችን ያካትታሌ፡፡ 

በዚሁ የጦርነት ቀጠና ውስጥ የሚኖረው ህዝብ ታዴያ ባሇፈት 18 ዓመታት የተሸከመውን 

ዘርፇ ብዙ ችግሮች እንዱታወቅሇት እና እንዱፇቱሇት ሀሳቡን የሚገሌፅባቸው የመገናኛ 

ብዙሀን ማግኘት የሚችሌበት እዴሌም ጭምር ነው የተነፇገው። 

ጥናት በተካሄዯባቸው አከባቢዎች የተገኘ መረጃ እንዯሚያሳየው ከጦርነቱ በኃሊ ማንኛውም 

የመንግስት ወይም የግሌ (የፋዯራሌም ይሁን የክሌሌ) የመገናኛ ብዙሃን በዚህ የጦርነት 

ቀጠና ተገኝተው የህዝቡን ችግሮች የዲሰሱበት እና የዘገቡበት ሁኔታ የሇም። በማወቅ 

ይሁን ባሇማወቅ፣ ወይም ችግሩ የፇጠጠና ዘርፇ ብዙ እና አስጠያቂም ሉሆን ስሇሚችሌ 

እንዱዲፇን ሇማዴረግ፣ ምክንያቱ ሇመረዲት በሚያስቸግር መሌኩ መገናኛ ብዙሃን 

ከአከባቢው የራቁ ናቸው። ይህንን ጉዲይ አስመሌክተን ሇትግራይ ክሌሌ የመገናኛ ብዙሀን 

አጀንሲ የስራ ሀሊፉዎች ጠይቀን ያገኘነው መረጃ እንዯሚያረጋግጠውም፣ የክሌለ ሚዴያ 

በዚህ የጦርነት ቀጠና ውስጥ ስሊሇው ህዝብ እና ስሊሇው ችግር ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራበት 

ሁኔታ እንዲሌነበረ ነው። ሇዚሁ የሚሆን የውስጥ የአሰራር ዯንብና የዘጋቢዎች ስምሪት 

እንዯላሇ፣ ይህ ባሇመዯረጉም ህብረተሰቡ ስሇችግሩ የሚዘግብሇት አጥቶ እንዯተጎዲ መረዲት 

ተችሎሌ። ሚዱያው ያሇውን ክፌተት እና የህዝቡን ችግር ተገንዝቦ ችግሮች እንዱፇቱ 

ዴምፅ መሆን ሲገባው ችግሩ የሚፇታው መንግስት በሚያወጣው ፖሉሲ ስሇሆነ ከመንግስት 

የተሰጠን አቅጣጫ ዯግሞ ስሇላሇ ሽፊን መስጠት አሌቻሌንም በማሇት ህዝቡ በነዚህ 

በህዝብ እና በመንግስት ገንዘብ የሚንቀሳቀሱት የመገናኛ ብዙሃንም እንዲይገሇገሌ፣ 
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እየዯረሰበት የነበረና ያሇ ከባዴ ከሰሊም እጦት ጋር የተያያዙ ውስብስብ ችግሮች ባካባቢው 

ብቻ ታጥረው እንዱቀሩ የሚያዯርግ ከባዴ ጥፊት በህዝቡ ሊይ እንዱፇፀም ያዯረገ አካሄዴ 

ነው።  

በዚሁ የጦርነት ቀጠና ውስጥ የሚኖረው ህዝብ ያለበት ችግሮች እንዲይታወቁ እና ታፌነው 

እንዱቆዩ ካዯረጉት ጉዲዮች ሕገ-መንግስታዊ መብት የሆነው ሀሳቡን በመገናኛ ብዙሀን 

የመግሇጽ ነፃነት መነፇጉ ብቻ ሳይሆን ላልች ሀሳቡን በነፃነት የሚገሌፅባቸው መንገድችም 

ስሇተዘጉበት ጭምርም እንዯሆነ ያካባቢው ህብረተሰብ በቁጭት የሚገሌፀው ጉዲይ ነው። 

በኢ.ፋ.ዳ.ሪ. ህገ መንግስት አንቀጽ 30 ሊይ የመሰብሰብ፣ ሰሊማዊ ሰሌፌ የማዴረግ ነፃነትና 

አቤቱታ የማቅረብ መብትን አስመሌክቶ እንዯተዯነገገው፤ 

ማንኛውም ሰው ከላልች ጋር በመሆን መሣሪያ ሳይዝ በሰሊም የመሰብሰብ፣ ሰሊማዊ ሰሌፌ 

የማዴረግ ነፃነትና፣ አቤቱታ የማቅረብ መብት አሇው። ይሊሌ 

ይህ መሰረታዊ ነፃነትንም ቢሆን ነዋሪው ሊይ የተሇያየ ተፅእኖ በመፌጠር ተግባራዊ 

እንዲይዯረግ እና እንዱጣስ የተዯረገበት ሁኔታ ነው ያሇው። ይህንን እውነታ አንዴ 

የዛሊአንበሳ ነዋሪ አዛውንት የገሇፁት እንዯሚከተሇው ቃሌ በቃሌ የተቀመጠውን 

አረፌተነገር በማየት የችግሩ ስፊት ሇመገንዘብ ያስችሊሌ፡፡ 

በምፅዋት የሚኖር ህዝብ ሰሊማዊ ሰሌፌ  ያዯርጋሌ ብል ፌጹም የማይታሰብ ነው፡፡ እንዱህ 

ብናዯርግ የሚሰጡን የእርዲታ እህሌ ይከሇክለናሌ። በዚህም በርሃብ እናሌቃሇን የሚሌ 

ስጋት አሇን፡፡ ሰሇፌ ይቅርና በሀሳብ ዯረጃ እንኳ ስሊሇው ችግር የሚያወራ ሰው ሲገኝ 

አስተዲዲሪዎቹ ጠግቦ ነው፣ የሚሰጠው እርዲታ ይቀነስ ወዯ ሚሌ ጭካኔያዊ ውሳኔ ነው 

የሚዯርሱት፡፡ ስሇዚህ ህዝቡ ሀሳቡን በነፃነት መግሇጽ አይችሌም፡፡ 
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የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ህገመንግስት አንቀጽ 50 ቁጥር 3 ሊይ 

እንዯተዯነገገው የፋዯራለ መንግሥት ከፌተኛ የሥሌጣን አካሌ የፋዳራለ መንግሥት 

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። ተጠሪነቱም ሇሀገሪቱ ሕዝብ ነው። የክሌሌ ከፌተኛ 

የሥሌጣን አካሌ የክሌለ ምክር ቤት ነው፤ ተጠሪነቱም ሇወከሇው ክሌሌ ሕዝብ ነው 

ይሊሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በህገመንግስቱ አንቀጽ 54  ቁጥር 4 ሊይ የሕዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤት አባሊት ተጠሪነትን አስመሌክቶ እንዯተገሇፀው የምክር ቤቱ አባሊት የመሊው 

ሕዝብ ተወካዮች ናቸው፡፡ ተገዥነታቸውም፤ 

ሀ) ሇሕገ መንግሥቱ፤ 

ሇ) ሇሕዝቡ፤ እና 

ሏ) ሇሕሉናቸው፤ ብቻ ይሆናሌ ይሊሌ፡፡ 

በዚህ የጦርነቱ ጦስ ውጤት የሆነውን ችግር 18 ዓመት ሙለ የተሸከመው ህዝብ ጉዲይ 

ታዴያ እነዚህ የሀገሪቱ ከፌተኛ የስሌጣን አካሌ የሆኑት የፋዯራሌ እና የክሌሌ ምክር 

ቤቶችም ጭምር የዘነጉት እና ጭራሽ ጀሮ ዲባ ያለት እንዯሆነ ነው ህብረተሰቡ 

የሚገሌፀው፡፡ 

ከታች በወረዲ እና በዞን ያለት ምክር ቤቶች እና የአስተዲዯር አካሊት ችግሩ ሉፇታ 

የሚችሇው በክሌሌ ብልም በፋዯራሌ መንግስት በኩሌ በሚቀረፅ ፖሉሲ እና በሚቀመጥ 

አቅጣጫ ነው በሚሌ የህብረተሰቡን ችግር ሇመፌታት አሌሞከሩም ከአቅማቸው በሊይ 

እንዯሆነ አስበው ከሊይ መጠበቅ ነው ብሇው የተዉት ጉዲይ እንዯሆነ በያከባቢው 

በታችኛው እርከን ያለ አመራሮች የሚገሌፁት ነው። 
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ከሊይ ያለት የፋዯራሌ እና የክሌሌ የህዝብ ተወካዮች ምክርቤቶችም ቢሆኑ በዚሁ የጦርነት 

ቀጠና ውስጥ ስሇሚገኘው ህዝብ፣ በጦርነቱ ምክንያት እየዯረሰበት ስሊሇው ሶቆቃ አጀንዲ 

ይዘው የመከሩበት እና መፌትሄ የሰጡበት አንዴም ቀን እንዯላሇ የአዯባባይ ሚስጢር 

ነው፡፡ ያነጋገርናቸው የምክርቤት አባሊት ያረጋገጡሌን ሀቅም ነው፡፡  

ሀዝቡም መፌትሄ ሉሰጡት ይገቡ የነበሩ በእነዚህ ከፌተኛ የስሌጣን ባሇቤት የሆኑት 

ምክርቤቶች እና አባሌ የሆኑት የህዝብ ተወካዮች ሊይ ተስፊው ተሟጦ ያበቃበት ሁኔታ 

ነው ያሇው፡፡ ሇዚህ ጥሩ ማሳያ የሚሆነው በህዝብ ተወካዮች የተቋቋመ ነው ሇሚባሇው 

የትግራይ ምክርቤት፣ ህዝቡ በራሱ ተነሳሽነት የያካባቢውን ተወካዮችን በመምረጥ እየሊከ 

ጥያቄ የሚያቀርብበት ሁኔታ እና ጥረት እንዯነበርና ይህም ውጤት እንዲሊመጣ 

ይናገራለ፡፡ በጣም የሚገርመው ዯግሞ ህዝቡ ተወካዮችን በራሱ መንገዴ እየመረጠ 

ይጠይቀናሌ የሚሇው ሀሳብ የነገሩን (ምክርቤቱ ሊይ የተቀመጡት በህዝብ ውክሌና መሆኑን 

በመዘንጋት) ያነጋገርናቸው ተመራጭ እና የምክርቤቱ አባሌ መሆናቸው ነው፡፡ 

ህብረተሰቡ ካሇበት የሰሊም እጦት፣ ሇመገመቱ የሚያስቸግር ዴህነትና የኑሮ ችግር፣ 

ሇአስርት አመታት የዘሇቀ ተመፅዋችነት እና የዚህ ውጤት የሆነው የሞራሌና የስነሌቦና 

ስብራት በተጨማሪ በክሌለ ባሇው እስከ አንዴ ሇአምስት ዯረጃ ሊይ የዯረሰ መዋቅርና 

አዯረጃጀት ተጠፌሮ የተያዘና መፇናፇኛ ያጣ ህብረተሰብ ነው። እንዯ ህብረተሰቡ አገሊሇፅ 

ከሆነ የመስተዲዴር መዋቅሩ ከክሌሌ እስከ ታች ጣብያ የወረዯ ሆኖ በጣብያ በአንዴ 

ሇአምስት ጠፌሮ የያዘ ነው። በከተማም ይሁን በገጠሩ ይህ ነው የሚባሌ ሂወት በላሇውና 

በሰሊም እጦት እየተሰቃዬ ያሇው በኤርትራ አዋሳኝ አከባቢዎች የሚገኘው ህብረተሰብም 

ጭምር ሲሆን መዋቅሩም ከሊይ እስከ አንዴ ሇአምስት ብቻም ሳይሆን ከክሌሌ እስከ ታች 

ጣብያ ዋህዮ ጨንፇር በሚሌ ጎን ሇጎን ከመስተዲዴራዊ መዋቅሩ ጋር ወርዶሌ። በቀበላ 



51 
 

ዯረጃም የህወሓት ጨንፇሮች አለ ይሊለ። የነዚህ የቀን ተቀን ስራቸው ምንዴን ነው 

ተብሇው ሲጠየቁ አንዴ ሇአምስት፣ በየቀኑ የአፇር፣ ግዴብ ይሁን ላሊ ስራ እንዴንሰራ 

ያዘናሌ። ወዯ ግሊችን ስራ ያሇ አንዴ ሇአምስት አዯረጃጀት ሀሊፉ ፌቃዴ መነቃነቅ 

አንችሌም። ከአከባብያችን ወዯ ላሊ ቦታ ሇመንቀሳቀስ እንዃ ማሳወቅና ማስፇቀዴ የግዴ 

ነው። በጣም መፇናፇኛ ያሳጣን አዯረጃጀት ነው ይሊለ። ነዋሪዎቹ ስሇ ዴርጅቱ ዋህዮ፣ 

ጨንፇር ስራና አዯረጃጀት ሲገሌፁ ዯግሞ፣ እነሱ ጀሮ ናቸው፣ ማን ስሇ ዴርጅቱ ምን አሇ? 

ዴርጅቱን በሀሜት የሚያነሰው ማን ነው? እያለ መከታተሌ፣ ማሳዯዴና ማሸማቀቅ ነው 

ስራቸው ይለና ሁሇቱ ጎን ሇጎን ሇአስርት አመታት እየሰራ ያሇው የመስተዲዯርና 

የዴርጅቱ መዋቅር ተቀርቅረንና ታፌነት መፇናፇኛ አጥተናሌ ይሊለ። ሇነፃነት፣ 

ዳሞክራሲና ፌትህ የታገሇ ህዝብ ሇከፇሇው ዋጋ ትርፈ ይህ ሆኗሌ ማሇት ነው። ዴህነት፣ 

ሰሊም ማጣት እና ፌፁም መፇናፇኛ በላሇው አስተዲዯራዊና የዴርጅት መዋቅር አፇና 

ተቀርቅሮ መሰቃዬት። 

12. የፋዯራሌ እና የክሌልቹ መንግስታት ችግሩን ሇመፌታት 

(ሇማቃሇሌ) ያዯረጉት እንቅስቃሴ  

በዚህ የጦርነት ቀጠና ውስጥ የሚኖረው ህዝብ ችግር ዘርፇ ብዙ ቢሆንም ችግሮች 

ሇመፌታት በፋዯራሌ ይሁን በክሌሌ መንግስት በኩሌ የተወሰዯ እርምጃ እና ሇሁኔታው 

የሚመጥን ፖሉሲም ሆነ ላሊ ተግባራዊ ምሊሽ ግን ሊሇፈት አስራ ስምንት አመታት ምንም 

እንዯላሇ ነው። የክሌለ መንግስት ጉዲዩ ሀገራዊ ስሇሆነ መፌትሄውም በፋዯራሌ መንግስት 

ነው የሚመጣው በሚሌ ከመጠበቅ ውጭ ላሊ ያዯረገው የሇም። የፋዯራሌ መንግስትም 

ቢሆን ያስቀመጠው ችግሮችን ሉያቃሌሌ የሚችሌ እንቅስቃሴ ይሁን የፖሉሲ ሀሳብ ምንም 

እንዯላሇና አንዲሌነበረ መሬት ሊይ ወርድ ሀቁን በማየትና ህብረተሰቡን በማነጋገር በቀሊለ 
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መረዲት ይቻሊሌ። በቅንጅት ይሁን በተናጠሌ የህብረተሰቡን ሰቆቃ ሇመረዲትም ሆነ 

ችግሩን በትንሹም ቢሆን ሇማቃሇሌ የተዯረገ ነገር የሇም። 

በአከባቢው ሰሊም እንዱነግስ የሚያስችሌ ፖሉሲን በመከተሌ ችግሩን በዘሇቄታው መፌታት 

እስከሚቻሌ ዴረስ በነበረው ሂዯት፣ የክሌልቹ እና የፇዯራሌ መንግስት የህብረተሰቡን 

ችግሮች ሉያቃሌለ የሚችለ እርምጃዎች መውሰዴ ባሇመቻሊቸው ዯግሞ የህዝቡ ችግር 

ከባዴ እንዱሆን አዴርጎታሌ። 

የፋዯራሌ መንግስት ይህንን በጦርነቱ ምክንያት ኢኮኖሚውና ማህበራዊ አገሌግልቱ 

የዲሸቀውን አከባቢ ሇመዯገፌ እና የሌማቱ እኩሌ ተጠቃሚ እንዱሆን የሚያስችሌ እና 

ችግሩን ግምት ውስጥ ያስገባ የበጀት ዴሌዴሌ እና ቀመር ያሌተከተሇ መሆኑ ላሊው 

ህዝቡን ኩፈኛ እንዱማቅቅ ያዯረገው ጉዲይ ነው። ከክሌለ ፕሊን እና ፊይናንስ ቢሮ  

ያገኘነው መረጃ  እንዯሚያስረዲው ቀዯም ሲሌ የነበረው የፋዯራሌ መንግስት የክሌልች 

የበጀት ቀመር ሊይ ጦርነትን ታሳቢ የሚያዯርግ ራሱን የቻሇ መሇክያ ባይኖርም ክሌልች 

ከአጎራባች ሀገሮች ጋር ያሊቸውን ወሰን ግምት ውስጥ በማስገባት ይፇቅዴ የነበረውን 

በጣም ትንሽ የተጨማሪ በጀት የነበረ ቢሆንም አንዯኛ በነዚህ አከባቢ ያሇው ውዴመትና 

ሰቆቃ ግምት ውስጥ ያስገባ አሌነበረም፣ በሂዯትም ጨርሶ መቅረቱ ነው መረጃው 

የሚጦቁመው። 

ክሌለ በራሱ ያዘጋጀው እና በስራ ሊይ ያሇው የበጀት ቀመርን ያየን እንዯሆነም እነዚህ 

የኤርትራ አዋሳኝ የሆኑት አከባቢዎች የጦርነቱ ሰሇባ በመሆናቸው እና ሌዩ ዴጋፌ 

እንዯሚያስፇሌጋቸው ግምት ውስጥ ያሊስገባ እና የዘነጋ በመሆኑ የህዝቡን ኑሮ የከፊ 

እንዱሆን አዴርጎታሌ።በአፊር ክሌሌ ያሇው ሁኔታም እንዯ መረጃው ከሆነ ተመሳሳይ ነው። 
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በአጠቃሊይ በእንዯዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያሇን ህዝብ ሌዩ ዴገፌ ሉዯረግሇት እና 

ሉድጎም ሲገባው ተረስቶና ትኩረት አጥቶ አስራ ስምንት የሰቆቃ አመታትን እንዱያሳሌፌ 

የተገዯዯ ህዝብ ነው የሆነው። የላልች ሇምሳላ የዯቡብና የሰሜን ኮርያ ሇአመታት የዘሇቀ 

ፌጥጫ እንዱሁም በእስራኤሌና በሶርያ አዋሳኞችም እስከ ቅርብ ጊዜና ሶርያ እስክትፇርስ 

ጊዜ ያሇውን ሁኔታ ሇማነፃፀርያ ማየት ይቻሊሌ፣  

ድቡብ ኮርያ ከሰሜን ኮርያ በምትዋሰንባቸውና የጦርነት አዯጋ ባንዣበበበት አከባቢ 

የሚኖር ህዝቧ የኑሮና የእዴገት ዯረጃ ሲታይ፣ የዯቡብ ኮርያ መንግስት በሚከተሇው 

ፌትሀዊና የጠረፈን እውነታ ግምት ውስጥ ያስገባ ፖሉሲና ተግባር ምክንያት ባካባቢው 

የሚኖረው የህብረተሰብ ክፌሌ በሰሊም እጦት ምክንያት በህብረተሰቡ የሚዯርሰው 

የኢኮኖሚም ሆነ ላልች መሰረተሌማቶችና የህብረተሰቡ ሞራሊዊና ስነሌቦናዊ ሁኔታ 

ከጠረፌ በርቀት ከሚኖረው የህብረተሰብ ክፌሌ ብዙ የተሇየ እንዲይሆን አዴርገዋሌ። 

እስራኤልችም በጎሊን ሀይት ተራሮች ስርና ከሶርያ ጦር የመከሊከያ ወረዲ ብዙም ሳይርቅ 

የሚኖረው ህዝባቸው ተገቢውና ሇሁኔታው የሚመጥን የፖሉሲና የተግባር እርምጃ 

በመውሰዲቸው ምክንያት የህብረተሰቡ እዴገት እና ያከባቢው ሁኔታ የእስራኤሌና የሶርያ 

ጦር ሰራዊቶች ከተፊጠጡበት ራቅ ብል ከሚኖረው የህብረተሰብ ክፌሌ ብዙም ያሌተሇዬ 

እንዱሆን አዴርገዋሌ። ከነዚህ በመማር ባሇፇው የአስራ ስምንት የሰሊም እጦት ጊዜ ውስጥ 

የፋዯራሌ መንግስትና ክሌልች ብዙ መስራት ይችለና ተገቢም እንዯነበረ፣ ችግሩም አሁን 

ካሇበት የተሻሇ ሉሆን ይችሌ እንዯነበር መገንዘብ ከባዴ አይሆንም። 
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13. አጭር ማጠቃሇያና የመፌትሄ ሃሳብ 
 

በዚህ የኤርትራ አዋሳኝ በሆኑት የትግራይ እና የዓፊር አከባቢዎች ሁሇት ሚሌዮን 

(2,000,000) የሚሆን ህዝብ ከሌማቱ ርቆ በሰሊም እጦት እና ጭንቅ ሊይ ሆኖ 

በዴህነት አራንቋ ሇሀያ አመት ዘሌቋሌ። በሁሇቱ ሀገሮች በተፇጠረው ችግር 

ምክንያት የነዚህ የኤርትራ አዋሳኝ አከባቢዎች ነዋሪ ህዝብ የችግሩ ቀዲሚ ሰሇባ 

በመሆኑ ምክንያት ሉዯገፌ እና ትኩረት ሉሰጠው ሲገባ ተረስቶ ቆይተዋሌ። ከባዴ 

ዋጋም ከፌሎሌ። አሁንም ትኩረት አጥቶ ዋጋ እየከፇሇ ይገኛሌ። 

የሀገሪቱን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እዴገትን ሇማረጋገጥ በመንግስት የሚዘረጉ 

የተሇያዩ የሌማት ፕሮግራሞች በሁለም የሀገሪቱ ክፌልች የሚገኙ ህዝቦችን 

ተጠቃሚ ማዴረግ እንዲሇበት የሚታወቅ ነው:: በተሇይ ዯግሞ ጦርነትና ሰሊም 

ማጣትን ጨምሮ በተሇያዩ ሰው ሰራሽ እና የተፇጥሮ አዯጋዎች ምክንያት 

በዴህነትና በተጋሊጭነት ውስጥ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፌልች ሇሚዘረጉ 

አገሌግልቶች ተዯራሽ እንዲይሆኑ የሚያግደዋቸው በርካታ መሰናክልች ያለባቸው 

መሆኑ ዯግሞ በዚሁ የኤርትራ አዋሳኝ በሆኑት አከባቢዎች የሚኖረው ህዝብ እና 

የገባበት የዴህነት እና የሶቆቃ ኑሮ ከሚያሳየው እውነታ ላሊ የተሸሇ መገሇጫ ሉኖር 

አይችሌም:: ስሇሆነም መንግስት፣ ህዝቡ በጦርነቱ ምክንያት የዯረሰበትን ጉዲት ሌዩ 

ትኩረት የሚሻ በመሆኑ ይህንን ሀገራዊ፣ ውስብስበና ሇአስርት አመታት የዘሇቀው 

ችግር የተሸከመውን የህብረተሰብ ክፌሌ ችግሩ እንዱቃሇሌሇና ከባሰ ብርሰት 
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እንዱተርፌ የሚያዯርግ ሌዩ ዴጋፌ እና ትኩረት የመስጠት መንግስትና ክሌልች 

ሀሊፉነትና ግዳታ አሇባቸው:: 

ይህንን የሀገሪቱ ዜጎች እና ህዝቦችን መሰረታዊ መብት በኢፋዱሪ ሕገ-መንግስት 

የተሇያዩ አንቀጾች ሊይ በግሌፅ ሰፌሮ የሚገኝ ሲሆን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ 

መብቶችን አስመሌክቶ በተሇይም በአንቀጽ 41 ሥር በዝርዝር ከተመሇኩቱት 

ዴንጋጌዎች በተጨማሪ በአንቀፅ 90፤ 

“የሀገሪቱ አቅም በፇቀዯ መጠን ሁለም ኢትዮጵያዊ የትምህርት፣ የጤና አገሌግልት፣ 

የንፁህ ውሃ፣ የመኖሪያ፣ የምግብና የማህበራዊ ዋስትና እንዱኖረው ያዯርጋሌ” በሚሌ 

ተዯንግጓሌ:: 

በዚህ እና በዲሰሳ ጥናቱ ግኝቶች መሰረት በአከባቢው ያለት ዘርፇ ብዙ ችግሮችን 

ሇማቃሇሌ ብያንስ የሚከተለትን የመፌትሄ ሀሳባች መውሰዴ ያስፇሌጋሌ። 

ሀ. በኢኮኖሚ መስክ 

በየዲሰሳ ጥናቱ ውጤት እንዯተገሇፀው የህብረተሰቡ ኑሮ በከፌተኛ ሁኔታ ስሇተጎዲ 

ኑሮው የሚሻሻሌበትና የሚያገግምበት ብያንስ የሚከተለትን አፊጣኝ እርምጃዎች 

መውሰዴ የስፇሌጋሌ  

 ሇአስርት አመታት እንዱማቅቅ ካዯረገው የማረት የስንዳ ሌመናና እርዲታ 

የሚያሊቅቅ አፊጣኝ ስራ መስራት። 
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 አንዴ ሇአምስት በሚሌ እስከ ጣብያ ዴረስ ሇሌማት በሚሌ ሽፊን 

የተዘረጋውና ህብረተሰቡን ጠፌሮ የያዘው የአፇናና የጭቆና መሳርያ ከመሆን 

አሌፍ የገጠሩም የከተማውም ህብረተሰብ በነፃነት ሰርቶ ኑሮውን እንዲያሻሽሌ 

ያዯረገ አዯገኛ መዋቅር ከህዝቡ እንዱነሳ በማዴረግ ህዝቡ በመረጠው ሁኔታ 

እንዱንቀሳቀስ ማዴረግ። 

 በሰሊም እጦትና አከባቢው የጦር ካምፕ በመሆኑ ምክንያት የዯረሱ ዘርፇ ብዙ 

ችግሮች ተሇይተውና ተጠንተው፣ የክሌለና የፋዯራሌ መንግስቱ ዴርሻ 

ተሇይቶ ህብረተሰቡን መዯጎምና መዯገፌ። 

 ህብረተሰቡ የዯረሰበት ጉዲት ከባዴና ዘርፇ ብዙ መሆኑና አከባቢው ጭራሽ 

ተረስቶ የነበረ መሆኑ ግምት ውስጥ በማስገባት የመሰረተ ሌማት አውታሮች 

የማስፊት ስራ፣ ሊሇፇው ጥፊት ካሳም መሆኑ ግምት ተሰጥቶት በሌዩ በጀትና 

ትኩረት ባፊጣኝ እንዱሰራሇት ማዴረግ። 

ሇ. ፖሇቲካዊ፣ ሞራሌና ስነሌቦናን በሚመሇከት 

 ከሁለም በፉት ህብረተሰቡን ወዯ ሇማኝነትና ተመፅዋዋችነት ያሸጋገረው የስንዳ 

ምፅዋት (ማረት ሲንዴሮም) አሊቆ የህዝቡን ፖሇቲካዊ ነፃነት በማረጋገጥ መጀመርና 

ህዝባዊና ዘሊቂ መፌትሄ ማዴረግ። 

 ህብረተሰቡን ጠፌረው የያዙት የሰብአዋና ዳሞክርያስያዊ መብት ችግሮች፣ ካሇው 

ዴህነትና የሰሊም እጦት ጋር የፇጠሩት ጫና ተሇይተው፣ ህገመንግስቱ ያጎናፀፇውን 
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መብት መነሻ ተዯርጎ እንዱሻሻለና እንዱስተካከለ ማዴረግ። ይህም በህዝቡና 

በህዝቡ ፌሊጎት ብቻ የተቃኘ፣ ከእኔ አውቅሌሀሇሁ የፀዲ እንዱሆን ማዴረግ። 

ሏ. የመገናኛ ብዙሀንን በሚመሇከት 

 የመገናኛ ብዙሀንና ጋዜጠኞች በህግ የተከሇከለ እስኪመስለ ባሇፈት 18 አመታት 

ወዯ አከባቢውና ወዯ ህብረሰቡ ዞር አሊለም። የህብረተሰቡን ዴምፅ በማስተጋባት 

ረገዴም ይህ ነው የሚባሌ ስራ አሌሰሩም። ይህ መቀጠሌ የላሇበት አዯገኛ 

ሁኔታ ስሇሆነ ህዝብን ማገሌገሌ ነው ስራችን የሚለት መንግስትና ክሌልች 

የህዝቡን ችግር ሇማዲመጥ፣  ሚዴያዎች መሪዎችን የማጀብ ስራ ብቻ 

ከሚሰሩ ወዯ ተመቻቸ ሁኔታና በፖሉሲ በተዯገፇ አሰራርና ስምሪት ችግር 

ወዯ አሇበት አከባቢ እንዱሰማሩ ሉዯረግ ይገባሌ። የሚሰማሩትም ሉበረታቱ 

ይገባሌ። ከምንም በሊይ ፀረ ህዝብ የሆነው ዯግሞ ቅዴመ ምርመራ (ሳንሱር) 

በማዴረግ ይህ የወዲጅ ይህ የጠሊት ነው እያለ የህዝብ መረጃ የማግኘት ህገ 

መንግስታዊ መብት የሚፃረር አካሄዴ መንግስት እና የክሌለ መስተዲዯር 

መፌትሔ ሉያበጁሇት ይገባሌ፡፡  
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መ. ምሌሻዎች በሚመሇከት 

 የትግራይ እና ዓፊር ምሌሻዎች የመዯበኛ ሰራዊት ግዲጅ ያሇምንም ዴጋፌ 

እየተሰጣቸው ግዲጁን ሲወጡ ተጎዴቷሌ። ነፃ ሂወትና ጉሌበት ሉሰጡ 

እየተገዯደ አስከፉ ሂወት እንዱመሩና በዛ ሌክ ቤተሰቦቻቸው እንዱጎደ 

ተዯርጓሌ። ሇዚህ ሁለ ህገ ወጥ አጠቃቀም ባሇቤት እንዱኖረው ተዯርጎ፣ ካሳ 

አግኝተው ወዯ ህጋዊ የምሌሻ ስራ ሉመሇሱ ይገባሌ። 

ሰ. አካባቢው በሁለም መሌኩ በኢኮኖሚ በሞራሌ የተጎዲ መሆኑና ችግሩ መፌታት 

(ማቃሇሌ) ይቅርና ችግሩ እንዱታወቅሇትም ያሌተዯረገ መሆኑ ታሳቢ ተዯርጎና 

አሁን ከኤርትራ ጋር የተዯረሰው የሰሊም ስምምነት በጣም አበረታች ሁኔታ 

መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ ሆኖም ግን በጠረፌ አካባቢ ሲማቅቅ የነበረው 

በሚሌዮኖች የሚቆጠር ህዝብ ከላሊው ከአካባቢው ራቅ ብል ካሇው ህብረተሰብ 

ጋር እኩሌ እንዱራመዴ የሚያስችለ እርምጃዎች ሉወሰደና ሉኖሩ ይገባሌ፡፡ 

ሇዚህም መንግስት ክሌለና ዓሇም አቀፌ ዴርጅቶች በቅንጅት ትኩረት ሉሰጡት 

ይገባሌ ካሌሆነ ከኤርትራ ጋር ሰሊም መሆኑ በጣም ትሌቅ ፊይዲ ያሇው 

ቢሆንም የአካባቢው ነዋሪ ህዝብ በሌማትም ሆነ በላሊ መሌኩ ወዯ ኋሊ መጎተቱ 

አይቀርም፡፡   

ማስታወሻ፡- ይህ ዲሰሳ ወይም ጥናት በአጭር ጊዜ የተከናወነ እና በመነሻነት 
ያገሇግሊሌ በሚሌ መነሻ ያዯረገ እንጂ በቂ ጊዜ እና በጀት በመመዯብ 
ጥናቱ ቢከናወን በዚህ ጽሁፌ ከተገሇጸ በተሻሇ እና የበሇጠ ሁኔታውን 
ሇመረዲት የሚያስችሌ ግኝት ሉኖር እና ሉገኝ እንዯሚችሌ 
ይታመናሌ፡፡  


