
ቃንዛ ወገነይ ቃንዛይ ኢዩ 
 

ሐደ ሰብ ብጸጋም ይኹን ብየማን ወይ ካብ ጸጉሪ-ርእሲ ክሳብ መርገጺ-እግሪ ካብ ኣካላቱ ክትንከፍ 

ከሎ እቲ ማህረምቲ ኣብ ሐደ ሸነኽ ጎኑ ይኹን እምበር ኣፍንጫ-እንተተሃርመት ዓይኒ ስለ ትነብዕ 

ኣብ ዝተሃርመ ይተሃረም ቆርበቱ ተቐንጂሑ ደሙ ክፈስስ ከሎ፣ ዓጽሙ ክሕምሸሽ ክሎ፣ ኣብ ጎኒ 

ናይቲ ህሩም ሰብ እቲ ዝስምዖ ቃንዛ መለሳ የብሉን ሐደ ኢዩ። ናይቲ ህሩም ስጋ ቆንጢይዎም ምስኡ 

ሐቢሮም ዝቕንዘዉን ዝሳቐዩን ወለዲ ኣቦ-ኣደ፣ ሐው-ሐብቲ፣ ኩሉ ቤተ-ሰብ፣ መተዓብይቲ ኣብ ጎኑ 

ኮይኖም ይቕንዘዉ። እዚ ንኹሉ ፍጡር ሰብ ሐደ ኢዩ። ጠንቂ ናይዚ ኩሉ ኣብ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ 

ቃንዛ ሐደ ሰብ ዝፈጠሮን ባዕሉ ዝሕተተሉን ኢዩ። ኤርትራዊ ብምኽንያት ሐደ ዲክታቶር መሰሉ 

ተገፊፉ ሓሲሙዎ ምእንቲ መሱሉ ከኽብር ሐታቲ፡ ተጣባቒ ተኣሲሩ፣ መነባብሮ መሪርዎ ዶብ ክሰግር 

ብጥይት ተሃሪሙ፡ ዘምለጠ ድማ ተሰዲዱ እቲ ቃንዛ ህዝቢ ግን ጌና ብዝኸፍኤ መልክዑ ይቕጽል 

ኣሎ። ደቂ ዓዃይ/ሐረስታይ ደቂ ጓሳ፡ ደቂ ሸቃላይ ወዶም-ጓሎም ብዘይድልየቶም ተገፊፎም ኣብ 

መሳርዕ ሐይልታት ጸጥታ፡ ኣብ ሐይልታት ሰራዊት ተሰሊፎም ካብ መሬቶም ካብ ህዝቦም ተፈልዮም 

ኣብ ናይ ካልእ መሬት ተዋፊሮም፡ ነቑጣታት ሕክምና ኣብ ዘይብሉ ካብ ናይ ህዝቢ ተስፋን ሐገዝን 

ተጨውዮም ብዘይ እኹል ቀረብን ምሕደራን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ 

ክልል ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ውግእ ኣትዮም ኣብ ዘይድሊ ሐደጋ ተሳጢሖም ንርእዮም ኣሎና። 

ኤርትራዊ ዝበልዖ ስኢኑ ክሎ ገንዘብ ሃገር፡ ንብረት ሃገር ኣብ ስንቅን ዕጥቅን ተለዊጡ ኣብ መሬት 

ጸላእትና ብላሽ ይባኽን ኣሎ። ንሕና እቶም ኣብ ስቱር ቦታ እንነብር ዘሎና ብናይ ቤተሰብና ሕሰም 

ዝን ኢልና ክንሐስብ ከሎና ኣብ ሕልናና ዝፈጥረልና ቃንዛ ናይ ኩልና ሐደ ኢዩ። ውግእ ሰብ 

ይቐትል ንብረት የዑኑ እምበር ፍታሕ ኣየምጽእንዩ። እቲ ብዊንታ ሐደ ሰብ ተኣዚዙ ኣብ ዘይምልከቶ 

ውግእ ኣትዩ ዘሎ ሐይልታት ጸጥታ፣ ሐይልታት ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ኣትዩዎ ዘሎ ቦታ ናብ ዓዱ 

ተመሊሹ ብድልየቱ ብወተሃደራዊ ዲሲፕሊን ተማእዚዙ ኣብ ቅድም ዓሪዱ ኣንጻር እቲ ሐደ ጸላኢ 

ኢሳያስ ወሳኒ ተራ ክጻወት እንተኾይኑ ቅድሚ ኩሉ እዞም ኣብ ስደት እንነብር ካብ ፖለቲካዊ 

ጽቕጢ ውጺእና ምእንቲ ድሕነት ወገንና፡ ሃገርና ከቢራ ክትነብር ቅድሚ ኩሉ ካብ ትርክምርኪ 

ወጽእና ንሰራዊትና ምሳኻ ኣሎና ኢልና ብግብሪ ዘእምን ሞራላዊ ሐላፍነት ወሲድና ከነርእዮ ኣሎና። 

ወተሃደር ዋልታ ሃገር ከይሐዝካ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ክትመጣጠር ዝከኣል ኣይኮነን። ኣብ ስደት 

ዘሎና ክንዛረብ ክንገብር ነጻነት ኣሎና፣ ኣብ ጽግዒ ወተሃድርና ከም ዘሎና ነርእዮ፣ ኣብ ውሽጢ ዘሎ 

ህዝቢ ድማ ተበግሶ ናይቲ ኣብ ደገ ዘሎ ወገኑ ርእዩ፣ ተተባቢዑ ምእንቲ ክብሩ ብሐደ ኣሚቱ ነዚ 

ዘሎ ናይ ውሽጢ ጸላኢን ናይ ደገ ተጻባእቱን ኣብ ጎኒ ሐይልታት ሃገር ኮይኑ ብሐባር ክብድሆም 

ኢዩ። 

ኤርትራውያን ኮይኖም ነዚ ዘሎ ሃገራዊ ውሽጣዊ ጸገም ምስ ከምኦም ሃገራውያን ሐቢሮም ኣብክንዲ 

ዝቓለሱ ምስቶም ኣብ ነንሕድሕዶም ምጽውዋር ስኢኖም ዝዋግኡ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ገለ ምስ 

መንግስቲ ዶክ. ኣብይ ገለ ድማ ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ተጽጊዕካ ፍታሕ ክመጽእ ዝጽበዩ 

ኣለዉ። ውሽጣዊ ጉዳይ ኤርትራ ዘራይ ናይ ደገ ሐይሊ ዘድልዮ ኣይኮነን፣ ታሪኽ ገድሊ ባዕሉ 

ዝምስክሮ ሐቂ ኢዩ። ናይ ውሽጥና ጉዳይ ድማ ብጽኑዕ ሃገራዊ ዕላማ ሃገራዊ ፍቕሪ ብኤርትራውያን 

ይፍታሕ። ውሑዳት እኩባት ሰባት ኣብ ክንዲ ነዚ ዘሎ ውሽጣዊ ጸገም ምስ ከምኦም ሃገራውያን 

ሐቢሮም ተቓሊሶም ፍታሕ ክመጽእ ዝጽዕሩ ኣብ ክልተ ዝተረሐሐቐ ጨንፈር ተጎጃጂሎም እቲ ሐደ 

ጉጅለ ኣምሐራ ትዕወት ዝብል እቲ ካልአይ ድማ ትግራይ ትስዕር ዝብል ጭርሖታት ትሸኪሞም ናይ 

ቃላት ወታእታእ ናይ ኣእጋር ደርገፍገፍ ክብሉ ይርኣዩን ይስምዑን ኣለዉ። ሒደት ሰብ ረብሐን 

ጸገም ዘለዎምን ክሕብእሉ ይኽእሉ ኢዮም፣ ኣቱም ገራሃት ኣይትጋገዩ ኣብ ክፉእ ዕዳ ሕልና 

ኣይትእተዉ። 



ጉዳይ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ይምልከት። ምንምእኳ ኢሳያስ ጠንቂ ናይዚ ዘለናዮ ኩነታት 

ስለዝኾነ ንኹሉ ጠሊሙ ኣይከሰርናን እንተበለ፣ ከሲርናባ! ህዝቢ ኤርትራ ዘይርስዖ፡ ኣብቲ ዝሐለፈ 

ናይ ናጽነት ቃልሲ ናይ ጸጥታን ጦርሰራዊትን ኢትዮጵያ ኣብ ህዝብናን ንብረትናን ዝፈጸምዎ በደልን 

ዕንወትን ተሐቲቶም ድዮም? ምስ ኢትዮጵያ ጽብጻብ ተገይሩድዩ? ኣሽንኳዶ ሕኸኸኒ ክሐከካ 

ክንበሃሃልሲ ነቶም ብጥይት ጽላኢ ዝወደቑ ሬሳታት ሲቪል ህዝብና ከነልዕል ዕድል ረኺብናዲና? ኣብ 

በቦታኡ ፋሕ ኢሉ ዘሎ ኣዕጽምቲ ስዉኣትና ተኣኪቡ ንቡር ስነስርዓት ቀብሪ ፈጺምናሎም ዲና? 

ሐወልቲ ተሰሪሑሎም ዲዩ? ህዝብና ተደቢሱ ድዩ? ህዝቢ ምስ ቁስሉ እንድዩ ዘሎ። 

ኢሳያስ ብውሽጢ፡ ኢትዮጵያውያን ኣምሐራ ይኹኑ ተጋሩ ብደገ ኮይኖም ተተቓባቢሎም ከይነተንፍስ 

ስምብራት እንድዮም ኮይኖሙና ዘለዉ። ሰበ ስልጣን መንግስቲ፡ ፖለቲከኛታት፡ ምሁራትን ተመሓሮን 

ኢትዮጵያ ዓንዲሒቖ ኤርትራዊ ክስበር ኤርትርዊ ዜጋ ክጠፍእ ወነንቲ መሬት ኤርትራ ክኾኑ እንድዩ 

ሕልሞም። ሕልሚ ናይ ውሽጢ ጸላኢናን ናይ ደገ ተጻባእትናን መጽናዕትን ምርምርን ዘየድልዮ ንጹር 

- ብጋህዲ ጎበጣ ጥራይ ኢዩ። ሐይልታት ጸጥታ፡ ሐይልታት ሰራዊት ኤርትራ ንሎሚ ጥራይ ዘይኮነ 

ንዘለኣለም ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ ዝመሐላለፍ ሕድሪ ስዉኣት ጀጋኑ ተኸቢሩ ዶብና ብኻልኦት 

ወረርቲ ከይድፈር ተኸላኸሊ ሐይሊ ኢዩ። ስለዚ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ነቲ ጀሚርዎ ዘሎ ቃልሲ 

ደሞክራሲ ከይረስዔ ሃገር ካብዚ ዘላቶ ሐደጋ ክሳብ እትወጽእ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ፍልልያቱ ንጊዚኡ 

ኣወንዚፉ ምስቲ ሃገር ከድሕን ዝቖመ ትካል ሐይልታት ሰራዊት ኤርትራ ጸኒዑ ጠጠው ኢሉ 

ብሃገራዊ ልቦና ክርእዮ ይግባእ። ነቲ ሐቂ ትጽቢት ህዝብኻ ገዲፍካ ሐላፍነት፡ ተሐታትነት ዘይብሉ 

ብዘይ ሐያል በትሪ ጥራይ ኢድካ፣ መልሐስካ ኣንዊሕካ በትሪ ናይ ቀደምን ናይ ሎምን ጸላእትኻ 

ኣምሐራን ተጋሩን ክትምነ ዋጋኡ ሕፍረት ምዃኑ ፍለጥ። 

እዚ ናይ ኢሳያስ ሕንጻጽ ኣብቂዑ ብሃገራዊ ቁዋም ህዝቢ ዝመረጾ መራሒ መንግስቲ ምስ ተተኽለ 

ሕጊ መንግስቲ ብዘፍቕዶ መሰረት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ካልኦት መንግስታት ልኡኻት 

ክልተኣዊ መጎተን ርክብን ክግበር ይከኣል ኢዩ። ቅድሚ ውሽጣዊ ጸላኢና ባዕልና ሐቢርና ንሰጎ ኣብ 

መንጎ ተጎጃጂልካ ምስ ኣምሐራ ወይ ምስ ተጋሩ ዝግበር ናይ ጭንቀት ፈተናዊ ስምምዕ መቛሰሊ 

ኢዩ ክኸውን። ኩሉ ብዛዕባ ሃገር ዝውሰድ ዝርርብ ይኹን ስምምዕ ንሐፋሽ ኢዩ ዝምልከት፣ 

ብጥንቃቐ ከምቲ ኣብ ብሕቲ ናብራና ስድራና ከይከፍኦም ሞያና ከይዘናበል ብዘይ ሸለልትነት 

ተጠንቂቕና ብሐላፍነት ንሕዞ፣ ከምቲ መጥፋእቲ ሐዊ ኣብ ቃልቃል ዝብል ሐዊ ኣትዮም ሂወት 

ከድሕኑ ሐላፍነት ዝወስዱ፣ ንሕና`ውን ንሐይልታት ሰራዊትናን ንሕብረተሰብናን ተጠንቒቕና ካብዚ 

ዝሐልፎ ዘሎ ናይ ሽኦል ናብራ ከነድሕኖ ሐላፍነት ወሲድና ብሰላም ተላዚቡን ተጽዋዊሩን ክነብር 

በይንኻ ኣይኮንካን ምሳኻ ኣብ ጎንኻ ኣሎና ኢልና ብስራሕን ፍረ ስራሕን ነተባብዓዮም። 

ሕልሚ ኤርትራዊ መንእሰይ ይተዓወት፣ 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና፣ 

ገብረዝጊ ኣፍወርቂ 

  

 


