
ዕንደራ ንርእን ንሰምዕን ኣሎና 

ሃገርና ካብቲ ዝነበረቶ ናይ ባዕዲ ኣደራዕ መግዛእቲ ብደም ዳቃ ነጻ ወጺኣ ልዕላዊት ሃገር ምስ ኮነት 

ብዓቕሚ ህዝባ ቀስ ብቐስ ሰላም ከተውሕስ ዕብየት ምጣኔ ሃብቲ ከተዕቢ ማሕበረሰብኣዊ ጉዳያት 

ክትልውጥ ዝነበራ ነቲ ኩሉ እተደኽመሉን እተጻዕረሉን ነገር ኢደ ሰባራ ኢሳያስ ጽቡቕ መዛዘሚ ከም 

ዘይህልዎ ገይሩ ከበላሽዎ፣ ሰባት ክኣስር፣ ካብ ሃገር ከውጽእ ከሳድድ ከሎ ንሕና ድማ ኣብ 

ነንሕድሕድና ምትእምማን ስኢንና ኣብ ውሽጥ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ግፍዒ 

ክፍጸም ከሎ ንዓይ ኣብ ነብሰይ ኣይምጻእ እምበር እንታይገደሸኒ ብምባል ዓገብ ስለ ዘይተባህለ ትም 

ስለተመርጸ ይውዓል ይሕደር እቲ ግፍዕስ በልማማ ኣብ ኩሉ በጽሑ ኢዩ። እቲ ኣቐዲሙ ኣብ ስደት 

ዝጸንሔን እቲ ዲሒሩ ኣብ ስደት ዝተወሰኸን ህዝቢ ድማ ተቓዋሚን ደጋፊን ስርዓት ህግደፍ ኮይኑ 

ተኸፋፊሉ ተጠማሚቱ ይነብር ኣሎ። ብፍላይ እቶም ተቓወምቲ ሐድነት ፈጢርና ነቶም ደገፍቲ ኣብ 

ጎንና ከም ዝጽግዑ ዝገብር ሐድነት ስለዘየጥሬና ኢሳያስ ሰጋእ ከይበለ ደፊሩ ብንዕቀት ድላዩ ይፍጽም 

ኣሎ። ካብዚ ዝኸፍእ የለን፣ ንሕና እቶም ኣብ ስደት ዘሎና ኢና ደፊርና ቁምነገር ዘለዎ ስራሕ 

ክንሰርሕ ዘሎና። ተቓወምቲ ሐይልታት ንዓማጺ ስርዓት ስዒርና ህዝባዊ ስርዓት ክንተክል እንተኾና 

እቲ ቀሊልን ሐጺርን ከርብሐና ዝኽእል ተረዲእና ካብቲ ዘለናዮ ምፍልላይ ወጺእና ከካብ ውድብና 

ዘዝውክሉና ሰባት ሊኢኽና ኣብ መኣዲ ዘተ ኣቲና ንዘራረብ። ዘተ ምስ ጽቡቕ ድልየት ደሞክራሲ 

ኢዩ። ተዛቲና ሐድነትና ተረጋጊጹ ዓወትና ይረጋገጽ ውድቀት ድክታቶር ድማ ይቕልጥፍ። 

እንብኣርከስ ነዞም ኣብ ዘተ ከእትዉና ዝኽእሉ ሐገዝቲ ነገራትሞ ኣብ ቦታ ጽምዋ ተቐሚጥና 

ብህዳአት ሐሲብና ንዘክሮም። 

ሀ) ዝኽሪ ስዉኣትና ዝኽሪ መተዕብይትና ኣብ ውሽጢ ልብና ኮይኑ በብጊዚኡ እንዳገንፈለ 

ዘንድደናሞ ንሕሰበሉ። 

ለ) ኣብ ጊዜ ንእስነትና ተጻዊትና ተዓዊትና ነንሕድሕድና ምንኩብ ንሙንኩብ ተተሐሒዝና ክንዘልል 

ከሎናሞ ንዘክሮ፣ ተፈልዮሙና ዘለዉ። 

ሐ) ካብ ስድራና ካብ ኣሕዋትናን ካብ መሳቱናን ተፋላሊና ኔርና ምስተራኸብና ክሳድንኽሳድ 

ተሐናኒቕና ክንሰዓዓም ከሎና ይዝከረናዶ፣ 

መ) ኣረገውቲ ወለዲ ስዉአት ተኾርምዮም/ተጨቢጦም መንከሶም ኣብ ማእከል ክልቲኡ ብርኮም 

ኣእትዮም ክትክዙ ክሐዝኑ 

ከለዉ ብምስልን ብኣካልን ዝርኣዩና እንተኾይኖም እንታይ ከነርእዮም ኣሎና። ሐድነት፣ ስራሕ 

ለውሃት...........ወዘት። 

ሰ) ቀደም ዘጽለልናሉ ጥዑም ፍረታት ዝበላዕናሉ ዓቦይቲ ኣግራብ በሪሹ፣ ዘጽለልናሉ በዓትታት 

ተሰባቢሩ፣ ዝሐንበስናሉ ቀላያት/ሩባታት ማዩ ነጺፉ፣ ዘጓሰናሉ ለሰታት ዳሕሲሱ፣ ዘዕለልናሉ መዕረፊ 

ቦታታት ፈሪሱ፣ ዝተዛወርናሉ ጎደናታት ተኾዓዒቱ ናይ ከተማ ህንጻታት ዓንዩ ርኢና ነቲ ናይ ቀደም 

ቕርጾም እንዳዘከርና እንተ ዘቲና ኣብ ዝተረጋገጸ ውሳነ ክመርሑና ኢዮም፣ ነቶም ሕድሪ ሰማእታት 

ኣብ ጊዜኦም ከይፍጸሙ ዓበይቲ ዓንቀፍቲ ምኽንያታት ኮይኖም ዘለዉ ፈሊና ኣለሊና ጸሪግና ኣድላይ 

ስራሕ ክስራሕ ይከኣልዩ ዝብል እምንቶ ኣብ ልብና ኣቐሚጥና ኣንፈትና ከይሰሐትና ምእንቲ ኩሉ 



ክብርታትና ብድልየትን እምነትን፣ ብተስፋን ብፍቕርን ሐሳባትና ሐደ ኮይኑ ንቃለስሞ ዝተለምናዮ 

ስራሕ ክዕወት ከሎ ክንርእዮ ኢና። 

ክሕግዘና መታን፣ ኣቐዲምና ብቕንዕና አተኩርና ምስ ኩሉ ኣነጻጺርና ክንርእዮ ዘሎና ክንሃድመሉ 

ዘይንኽእል ሐቂ ነገር ድማ ኣሎ። ኣብ ስደት ዘሎና በብውልቕና ነዚ ኣብ ስደትና ዘሎናዮ መነባብሮ 

ምስቲ ኩሉ ኣብ ዓድና ከሎና ዝነበረና ማሕበራዊ ጉዳያትና ከነነጻጽሮ ክሎና ብዙሕን በብዓይነቱን 

ፍልልያት ከም ዘለዎ ኣብ ናይ ኩልና ልብን ኣእምሮን ሰፊሩ ኣሎ ንፈልጦ ድማ ኢና። እቲ ሐቂ 

ድም ንሱ ኢዩ። ስለዚ ምናልባት ኣዝዮም ውሑዳትሰባት ካብ ስደት ጠቕሊሎም ዓዶም ተመሊሾም 

ክቕመጡ ይኽእሉ ይኾኑ። እቲ ዝበዝሕ ግን ኣብ ክልቲኡ ኣብ ስደትን ኣብ ዓድን እንዳተመላለሰ 

ክነብር ይደሊ ይኸውን፣ ከም ካልኦት ስደተኛታት ዓለም፣ ዓቦይቲ ተመሊሾም ደቆም ተመሊሾም 

ማለት ኣይኮነን። ሕጂ ግን ዓድና ሰላም ኮይኑስ ብድግ ኢልና ተላዒልና ናብቲ ናብራ ቀደምና 

ክንምለስ እሞ ኣብቲ ዝትከል ምምሕዳር ሃገር ተኻፈልቲ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ማሕበራዊ ጉዳያትን 

ክንከወን ክእለት ሃልዩና ዕላማና ከነተግብር ንኽእል ንመስል ኣሎና። ከመይሲ ከምቲ ኣብ ሃገርና 

ኣብዝሐ ስልፍታት ክህልዋ ኣለወን ሐንቲ ሰልፊ ከም ህግደፍ ናይ ዲክታቶር መሳሪሒት 

ኣይንፍቕድን ኢና እንብሎ፣ ኣብዚ ኣብ ስደት ዅንና ፖለቲካውያን ውድባት ምንቕስቃሳት ወኪልና 

እቲ ካባና ካብ ስደተኛታት ዝድለ ሐገዝ ብሐደ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ህዝብና ኣጆኻ ኢልና 

ጥራይ ነተባብዓዮ እምበር ድሕሪ ውድቐት እዚ ዘሎ ስርዓት ተወዲቡ ዘሎ መራሕ ውድብ ወይ 

ኣባል ውድብ ካብ ስደት ናብ ዓዲ ዝኣቱ ፖለቲካዊ ሐይሊ የለን። ምኽንያቱ ከምዚ ዘሎናዮ 

ተፈላሊኻ ስለዘይፍጠር፣ ተፈላሊና ንባዕልና ዕንቕፋት ንኸውን ኣሎና ብኣንጻሩ ድማ ንጸላኢ ሰናይን 

መሐጎሲን ዅንና ኣሎና። ቕድም ዘሎ ጉድለታትና ንኣርም እሞ ደሐር ኣብ ኩሉ ክንበጽሕ። 

ኩሉ ብጸገም ህዝቢ ዝግደስ ኣብ ፖለቲካውያን ውድባት ምንቕስቓስ ይኣክል ኣብ ማስመዲያ 

ማዕከናት ተወዲቡ ወይ ብውልቁ ኣንጻር ሐደ ዲክታቶር ይቃለስ ይሃሉ እምበር ኣብ ነንሕድሕዱ 

ተዘራሪቡ ኣብ ሐደ ከብጽሖ ዘኽእል መደብ ዕዮ የብሉን። እቲ ዝገደደ ድማ ኣብ ዘይጉዳዮም ኣብ 

ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ውግእ ኢሳያስ ምስ 

ኣምሐራ ውጊኑ ኢሎም ናይ ህልኽ ምኽንያት ድዩ ካልእ ኣበር ሃልይዎም ኣብ ስደት ገለ እኩባት 

ናይ ማስመድያን ውልቀ ሰባትን ምስ ክልል ትግራይ ወጊኖም ክሰርሑ ንርኢ ኣሎና። እቲ ጉዳይ 

ሃገርናኽ እንታይ ክኸውን ይደልይዎ ኣለዉ? በብፍታውካን ድልየትካን እትገብሮ ነገራት ውልቃዊ 

እምበር ምስ ጉዳይ ሃገር ዘተሐሕዝ ከም ዘይብሉ ዝኾነ ሰብ ካብ ደገፍቲ ወይ ቲቓወምቲ ኣቐዲሙ 

ነቲ ዝገብሮ እንታይ እገብር ኣሎኹ ኢሉ ተረዲኡ ፈላሊዩ ክርኢ ሐላፍነት ኣለዎ። ካብ ናይ ደገ 

ሐይልታት ዝፍኖ ፕሮፖጋንዳ ጽቡቕ ይኹን ሒማቕ ነቶም ዘርጋሕቱ ይምልከት ናብ ኤርትራን 

ህዝባን ዘቕንዔ ድፍረት ግን ተሐተቲ ኢዮም። ሰራዊት ኤርትራ ዋልታ ሃገርና ኢዩ። ሰራዊትና 

ክብረት ሃገርና ኢዩ ንሕና ድማ ነኽብሮ። ሐደ ሰብ ብዓይኑ ዝረኣዮ ጽቡቕ ይፈርድ፣ ዓይኑ ዓሚቱ 

ገበን ክግበር ከሎ ከምዘይርኣየ ስቕ ክብል ይኽእልዩ። እዝንና ንሰምዓሉ ሰሚዕና ድማ ግቡእ መልሲ 

ንህበሉ፣ ሰሚዕና`ውን ከበር ዘይንወስደሉ ኣሎ። ነዚ ኣብ ሃገርናን ህዝብናን ዝወርድ ዘሎ ገበናት 

ከምህዝቢ እንዳሰማዕናን እንዳረኤናን ስቕ ክንብል ወይ ከበር ዘይብልና ክንከውን ናይ ባዕሉ ገበን 

ኢዩ። ሰብ ናብ ሰቡ ዝብኢ ናብ ገረቡ ከምዝብሃል ካብ ናትና ህዝቢ ሐሊፍና ምስ ካልኦት ህዝብታት 

ሕስይስይ ምባል ግን በዚ ይኹን በቲ ውርደት እምበር ፋይዳ የብሉን ሐደራ ሕድሪ ንሐሉ። 

  

ክቡር ሰራዊትና ዋልታ ሃገርና፣ 



ሰራውትና ናብ ዶብና ክምለስ ኣለዎ፣ 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና፣ 

ገብረዝጊ ኣፍወርቂ 

  

 


