
ቃንዛ ወገነይ ቃንዛይ ኢዩ 

2ይ ክፋል 

ምልካዊ ስርዓት ክሃንጾ ዝጸንሔ ወተሃደር፣ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ንስልጣኑ ሐደጋ ከይኮኖ ስለ ዝሰግኤ ከጽንቶ 
ብመደብ ኣብ ውሽጣዊ ውግእ ኢትዮጵያ ኣእቲዩ የዋግኦ ኣሎ። ሐይልታት ስራዊትና ፈትዩ ዘይኮነ ወተሃደራዊ 
ትእዛዝ ኢዩ ዝፍጽም ዘሎ። ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ናይ ልቡ ከይዛረብ ካብ ሐለዋ ውሽጣዊ ጸጥታ ፈሪሑ 
እምቢ ንውግእ ኣይበለን። እቲ ክዛረብ ዝኽእል ኣብ ስደት ዘሎ ህዝቢ ድማ ኣብ ስማዊ ፖለቲካ ውድባት 
ተመቓቒሉ፣ ጥርኑፍ ማሕበረሰብ ስለ ዘይሃነጸ ምስ ጽቡቕ ድልየታቱ ውግእ መፍትሒ ኣይኮነን፣ መንእሰያትና 
ክመቱ የብሎምን ኢሉ ኣንጻር ውግእ ብሰላም ክፍታሕ ተጽዕኖ ክገብር እንዳኸኣለ ከሎ ኣይገበረን። ተፈላሊኻ 
ወይ ኣስቒጥካ ንጉዳይካ ብማዕዶ ተዓዛባይ ምዃን ውጽኢት ኣይህብን'ዩ። ተጠርኒፍካ ብሐደ ምምሕዳር ኣንጻር 
ምልኪ ጠጠው ኢልካ ነቲ ተቐባሊ ሕሰም ኣብ ዓዲ ዘሎ ወገንና ኣጆኻ ኣብ ጎንኻ ኣሎና ክንብሎን ከነተባብዖን 
ኣይከኣል ናን። ተሰማሚዕና ሐደ ኮንና ኣብ መንግስታት ናይቲ እንነብሮ ሃገራት፣ ዓለምለኻዊ ማሕበራት ቀሪብና 
ብሰላማዊ ሰልፍታትን ጽሑፋትን ድልየትና ከነመሐላልፍ፣ ዝምድና ክንፈጥር ይግብኣና። ኣብ ክንዲ ነቲ ኣብ 
ልዕሌና ዘሎ ጸገም ኣለሊና ሃዲእና ብትዕግስቲ ብሐደ ኮንና መፍትሒ ንደሊ ተፋላሊና ብተርባጽ፣ ብሃታሃታ 
ኣቛራጭ መገዲ ሃሰስ ክንብል ኣይግባእን። ግዜና ኣይነጥፍእ፣ ዕላማ ተቓውሞና ቑዋም ይተግበር፣ እሱራት 
ይፈትሑ፣ ጊዜ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይወሰን፣ ሃገራዊ ምርጫ ይገበር፣ ገበንኛታት ኣብ ፍርዲ ይቕረቡ ኢልና 
ክንሐትትን ክንዋጋእን ኣሎና። ጎዲሎሙና ዘለዉ ሰላም፣ ደሞክራሲ፣ ልምዓት ከመይ ጌርና ኣብ ንቡር 
ንመልሶም ኢልና ክንዲ ንሐስብ ኣብ ስደት ኮንና ኣብ ክልተ ዘሕፍር ተኸፋፊልና ኣሎና፣ ዓገብ። 

1. ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጸላኢ ይኹን ናይ ደገ ተጻባእቲ ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ኮንና ክንዋጋኦም ኢና ዝብል ኣሎ፣ 

2. ጸላኢና ጸላኢ ትግራዎት ኢዩ፣ ናይ ሐባር ጸላኢ ኣሎና ምስ ሰራዊት ትግራይ ሐቢርና ክንዋግኦ ዝብሉ 
ኣለዉ፣ 

1. አብ ውጻኢ ኣብ ርሑቕ ሃገራት ኮንካ ኣብ ጎኒ ሐይልታት ሰራዊትና ኣሎና ክብሃል ከሎ አብ ጎኒ ህዝብኻ 
ኣብ ጎኒ ባሕርኻ፣ ኣብ ጎኒ ጎቦታት፡ ወሐይዝ መሬትካ፣ ኣብ ጎኒ ክልል ሰማይካ ብግዲ ዘይኮነስ ብፍቶት 
ብመንሕራይ ኣብ ናይ ሃገር ጉዳይ ብኽብረትካ ክትሳተፍ ቁሩብ ምዃንካ ምግላጽ ኢዩ፣ ነዚ ኣብ ውሽጥና ዘሎ 
ገባቲ ስርዓት ንምልጋሱ ድማ ብምሁራት፣ ሞያተኛታት፣ ሰብ ተመክሮ ዘማእከልዎ ህዝባዊ ሕድነት ፈጢርካ 
ዲፕሎማሲያዊ ስርሐት፣ ሰላማዊ ሰልፍታት ምክያድ፣ ሐዲሽ ምዕባሌታት ብማዕከናት ዜና ናብ ውሽጢ ዓዲ 
ምዝርጋሕ፣ ሐይልታት ሰራዊት፡ ሐይልታ ት ጸጥታ ምስ ህዝቢ ኣብ ነንሕድሕዱ ክተሐጋገዝ ኣስተምህሮን 
መልእኽትን ምሃብ። ነቶም ኣብ ዘይምልከቶም ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣትዮም ዘለዉ ወተሃደራትና ብድሕሪት 
ኮይኑ ናይ ህዝቢ ሐገዝ ዝብላዕ መግቢ ዝስተ ማይ ዘቕርብ ዘይብሉ፣ ዝወደቐ ሬሳ ዘልዕል ዘይብሉ፣ ዝቖሰለ 
ዝዝንን ዘይብሉ ካብ ወገኑ ወጺኡ ይጠፍእ ከም ዘሎ ተረዲኡ እንቢ ክብል ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ክንዲ 
ክወግኣካ እመጽኣካ ኣሎኹ ዝብሎ ኣብ ጎንኻ ኣሎኹ ኢሉ ከፍልጦን ክጽውዖን ሞራል ክኾኖን ማለት ኢዩ። 
ሰራዊትና ካብ ዘይመሬቶም ወጺኦም ኣብ ዶባት ሃገርና ተመሊሶም ኣብ ልዕሊ ገባቲ ስርዓት ተሪር ተጽዕኖ 
ክፈጥሩ ማለት ኢዩ። ካብ ናይ ውሽጢ ጸላኢ ይኹን ናይ ደገ ተጻባእቲ ኣንጻር ህዝብን ሃገርን ዝለዓል ግርጪት 
ምክልኻል፣ ሐድነትካን መንነትካን ምንጻር እምበር ካብ ሃገራት ስደት ኣብ ዓዲ ኬድካ ኣብ ሰራዊት ተጸንቢርካ 
ክትዋጋእ ከምዘሎካ ገይሮም ክርድእዎ ዝፍትኑ እኳ እንተሃለዉ፣ እዚ ጌጋ ኣረዳድኣ'ዩ ኢልካ ምንጋር ማለት 



ኢዩ። ኩሉ ዝተወልደ ኣብ ውግእ ኣይኣቱን'ዩ፣ ዝዋጋእሲ በዚሑኳ። ናይ ውግእ ሰብሞያ እዮም ኣብ ውግእ 
ዝኣትዉ፣ ዝተረፈ ህዝቢ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ከከም ዝኽእሎ ኢዩ ሐገዙ ዘወፊ። 

2. ካብ ዕላማ ወጻኢ ኣብ ስደት ኮይኑ ምስ ወተሃደር ትግራይ ብሐባር ተሰማሚዑ ንምልካዊ ስርዓት ኤርትራ 
ክዋጋእ ውዕል ዝኣተወ ኣካል ኢሳያስ ጸላኢና ኢዩ፣ ኢሳያስ ጸላኢ ወተሃደር ትግራይ ኢዩ፣ ናይ ሐባር ጸላኢ 
ኣሎና ሐቢርና ክንዋግኦ ኣሎና ኢልካ፣ ምስ ናይ ደገ ሐይሊ ተላፊንካ እሞ ምስቲ ብዘይ ድልየቱ ስለ ተኣዘዘ 
ጥራይ ኣንጻር ወተሃደር ትግራይ ዝተዋግኤ ሰራዊት ኤርትራ ክትዋጋእ ሕርቃን'ዩ ክኸውን ዝኽእል ዝደፍኣካ 
ዘሎ። ፖለቲካዊ ግንዛበ ክህልወካ ይግባእ፣ ካብ ክውንነት ውጺእካ ከሎኻ ከተመሳስሎ ኣይትድለ። ካብቲ ተስፋ 
ዘንበረልካ ዝኣምነካ ህዝብኻ ተፈሊኻ ኣብ እግርኻ ደልዲሉ ዘይረግጸሉ ብድሕሬኻ ናይ ህዝብኻ ውገን 
ዘይብሉ ኣብ ማእከል ዘይኣምነካ ብጥርጣረ ዝርእየካ ካብ ኣመንካ እቶም ክስዕቡኒ ኢዮም ኢልካ 
ዝኣመንካዮም ከይተረፉ እምነት ስለ ዘጉደልካ ኣይክስዕቡኻን ኢዮም። 

ኣብ ስደት ኮይኑ ምስ ከምኡ ኣብ ስደት ዘለዉ ተጋሩ ክዘራረብ ክሰርሕ ካብ ፈተወ ዝኽልክሎ የለን፣ ኣብ 
ዝገብርዎ ሰላማዊ ሰልፊ ክጽንበር ይኽእል ገንዘብ ክኸፍል ይኽእል። ምስቲ ወሳኒ ኣዋጋእን ተዋጋእን ኮማንድ 
ፖስት ዘራኽብ ሐይሊ ግን የብሉን፣ ዓቕምኻ ምፍላጥ ጽቡቕ'ዩ። እቲ ፕለቲካዊ መሪሕነት ግን ንፕሮፓጋንዳ 
ክጥቀመልካ ይኽእል'ዩ፣ ነዚ ነገርዚ ህዝቢ ኤርትራ ዝግረመሉ ወይ ህዝቢ ትግራይ ኣቓልቦ ዝህበሉ ኣይኮነን። 
ውሑዳት ኤርትራውያን ንረብሓኦም ክብሉ ናይ ደገ ሐይልታት ክኣቱ ዝዕድሙ ኣለዉ፡ እዚ ድማ ኣብ ብዙሕ 
ሃገራት ዝግበርዩ ልሙድ ነገር'ዩ። ናይ ደገ ሐይልታት ናቶም ውሽጣዊ ተልእኾ ኣለዎም፣ ናይ ደገ ሐይልታት 
ኢዮም ንሃአራት ኣፍሪቓ ካብ ኣፍሪቓ ወጺኦም ከለዉ ዘሕለፍናልክን ዕዳ ኣሎክን ኢሎም ንዘይተወሰነ ጊዜ 
ዓመታዊ ግብሪ ዘኽፍልወን ዘለዉ። ናይ ደገ ሐይልታት ኣሽንኳይ ዓዲምካዮም እንዳተኸላኸልካዮም'ኳ ንጋዳ፣ 
ናይ ደገ ሐይሊ ንህውከትን ምፍራስን እወ ቕልጡፋት ኢዮም፣ ንሰላምን ምህናጽን ግን ኣይተዓደሉን፣ 
ልእኽቶኦም ድማ ኣይኮነን። 

ሀ. ብግሁድ ኣብ የመን፡ ሊባኖን፡ ዒራቕ፡ ሶርያ፡ ኣፍጋኒስታን ዝተፈጸመ ምስክር ኢዩ፣ ህዝበን ተዛናቢሉ፡ 
ዓድታተን ዓንዩ፡ ቕርስታተን ተሐምሺሹ፡ ጸጋታተን ተደምሲሱ ዘሎ ርኢና ዓቢ ኣብነት ክኾነና ይኽእል'ዩ። 

ለ. ብስቱር ምስ ሰበስልጣን መንግስታት ተሻሪኾም ሕንፍሽፍሽ ዝኣተወን ሃገራት ኣለዋ። ካብ ኤርትራውያን 
ኣሕዋትና ሐደ ሐደ ሰባት ብንዕኦም ዝጥዕም ውርዙይ ቃላት ተተቓባቢሎም ዝዛረቡ ነቲ ዕረ መዓር ከምስልዎ 
ዝደልዩ ኣለዉ፣ ካብዚኣቶም ንጠንቀቕ፣ ከይንጋገ። ምስ ናይ ደገ ሐልታት ዝተፈተነ እንተተፈተነ ክንዲ ናይ 
ውሽጢ ሐይልኻ ዝምጣጠን ኣይኮነን። ኢሳያስ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ፡ ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ይኹን እንበር 
ረብሐ ህዝቢ ኤርትራን ረብሕ ህዝቢ ትግራይን ሐደ ኣይኮነን ነንበይኑ ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ ዶቡ ሐልዩ፡ ምስ 
ጎረባብቲ ሃገራት ብሰላም ክነብር ብቁዋም ክመሐደር ጸጋታቱ ተቖጻጺሩ ሃገሩ ከልምዕ ኢዩ ኣንጻር ምልኪ 
ዝቃለስ ዘሎ። ንልፍንትን ረብሐን ካላኦት ኣይኮነን። 

ኢሳያስ ብሐይሊ ይመርሕ ኣሎ፣ ኢሳያስ ብዝኾነ ከልግስዩ፣ ብድሕሪኡ ናይ መራሒ ቦታ ሃጓፍ ከይከውን 
ዝጭነቑ ኣለዉ። እወ ዲሞክራስያዊ ስልጣን ኣይከውንን ስልጣን ወተሃደራዊ ጉጅለ ክህሉ'ዩ፣ ናይ ስልጣን ሃጓፍ 
ግን ኣይክህ ሉን'ዩ፣ ስለምንታይ ዲና ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ስርሒት ፎርቶ ብጅግና ወዲ ዓሊ ከይተዓወተ 
ምስተረፈ ዓሕ ኢልና ዘስተንተና። ወዲ ዓሊ እኮ ኮረነል ( ወተሃደር ) ኢዩ። ስለምንታይ'ድዩ ዓበይቲ መኮንናት 
ኣበይኣለኹም፣ ነኣሽቱ መኮንናት ኣበይኣለኹም፣ ወተሃደር ኣበይኣለኹም በትሪ ኣብ ኢድኩም ተመን ኣብ 
እግርኹም ኣሎ ሃየባ ወስ በሉ ዝበሃል ዘሎ። ኤርትራ ሐይልታት ሰራዊታ ሃገር ከይትድፈር መሬቶም ዘፍርዮ፣ 
ባሕሮም ዘፍርዮ፣ ሰማዮም ዘገልግሎ ኩሉ ኣብ ሃገር ዘሎ ጸጋታቶም ዝርድኡ፣ ሕብረተሰቦም ዘለልዩ፡ ስለ 



ፍቕሪ ህዝቦም ብሰሃሮ ዝቃጸሉ ሃገራውያን ደቂ ኣለዉዋ። ሃገራዊ ( NATIONALIST) ምዃን ጽልኢ 
ማለት ኣይኮነን ሐላፍነትካ ምፍላጥን መንነትካ ምፍታውን ኢዩ። ሐላፍነት ዝስምዖ ሰብ መንነቱ የኽብርን 
ይሕሉን፣ ናይ ካልኦት መንነት ድማ የኽብር እምበር ኣይትንክፍን'ዩ። 

ኢሳያስ ዝፈትዎ ሰብ የለን፣ ንኢሳያስ ዝፈቱ ሰብ ድማ የለን፣ ናይ ኩሉ ጸላኢ ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ መሊኹ 
መንእሰያት ብዘይ ንሕስያ ኣብ ውግእ ኣእትዩ ክጥፍእ ወለዲ ከሕዝን ዕርቒ ሐንጊዱ ይቐትል፡ ይኣስር ኤርትራ 
ጸልማትክትከውን ብርሃን ከይትርኢ ክትዓኑ ይሰርሕ ኣሎ፣ ቐጻሊ ሰላም ከይርከብ ምስ ጎረቤትና ህዝቢ ትግራይ 
ኣጻሊኡና፣ ኢሳያስ ብውሽጢ ውያነ ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብደገ ሰለስተ ጸላእቲ ኣለውና። ኣብ ውሽጥና 
ዘሎ ቀዳማይ ጸላኢ ባዕልና ብሐይሊ ከነልግሶ ሕብረትናን ሐድነትናን የድሊ። ካብ ወገንካ ሐሊፉ ምስ ዝኾነ 
ናይ ደገ ሐይሊ ተሻሪኽካ ከተልግሶ ምሕሳብ ዕድል ኢሳያስ ምንዋሕ ኢዩ። እዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኤርትራ 
ዘላቶ ተወሊዑ ዘሎ ውግእ ክጠፍእ (ክቕሕም) ዓመታት ወይ ዓሰርተታት ዓመታት ክወስድ ሕጅ ዝግመት 
ኣይኮነን። ንግዝኣት ኢሳያስ ዝጥዕም ኢዩ፣ ኢሳያስ ክሳብ ዘሎ ሰላም የለን፣ ውግእ ሞት-ማእሰርቲ-ስደት 
ክቕጽልዩ፣ ካብ ሞት ዝደሐነ ምሁር ምስክር-ወረቐት ሒዙ ኣብ ዝኾነ ሃገር ተሰዲዱ ሰሪሑ ምእንቲ ክነብር 
ኣፉን ኢዱን ኣርኒቡ ከስቕጥዩ፣ ዘይተማህረ ድማ እታ ዘላቶ ነጸላ ኣልዒሉ ምስ ቆልዓ ሰበይቲ ተሐናጊሩ 
ብጥምየት ብሕማም ብሞት ኣብ መገዲ ዘርጠብጠብ እንዳበለ እቲ ዝተረፈ ውጻእ መዓት ኣብ መዓስከር 
ስደተኛታት ኣትዩ ተጸባይ ረዲኤት ክኸውን ኢዩ። መዓስከር ረዲኤትከ ዘተኣማምንድ'ዩ? ኣብ ጎረቤትና 
ኢትዮጽያ ዘሎ ውግእ ዝፈጠሮ ጸገም ኣብ ማእከል ሃገሩ ዓሰርቴታት ኣሽሐት ህዝቢ ካብ ሰፈሩ ተዘናቢሉ ኣብ 
ጎልጎል ተጸጢሑ ረዳኢ ዘይብሉ ክጭነቕ ንርእዮ ኣሎና። ውግእ እዚ ኢዩ ትርፉ። እንብኣርከስ ምእንቲ እቲ ኣብ 
ሃገሩ ዘሎ ህዝብና ክንብል፣ ምርጫና ካብ ውግእ ሰላም፣ ካብ ማእሰርቲ ነጻ፣ ካብ ሞት ደሕነት ይሕሸና፣ 
ጽላእቲ በዚሖሙና ኣለዉ፣ ካብ ንርሐሐቕ ንቀራረብ ንዘራረብ ጽላእቲ ነውሕድ። ኣብ ስደት እንነብር ካብ 
ተናጸል ሐድነት ይበልጽ፣ ብመጽናዕቲ ዝተሰነየ ሐላፍነት ዝስምዖ ወገኑ ዝስዕቦ ምሕደራ ዘለዎ ኣብ ወገኑ 
ዝኣምን ጥሙር ሐይሊ ቆይሙ ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ሃገር ዝፍኖ መንእሰይን ሰራዊትን ዘለዓዕል ነቶም ሐሪቖም 
ዘለዉ፣ ጉህዮም ዘለዉ፣ ደኺሞም ዘለዉ ኣሐት ኣሕዋት ተስፋ ዝህብ ጸላኢ ዘርዕድ ዝተለጋገበ ንጹር ራኢ 
ዘለዎ ማስመድያ መስሪትና ዓድና ክንኣቱ ቃልስና ነዕውቶ። 

ሕልሚ ኤርትራዊ መንእሰይ ክዕወትዩ፣ 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና፣ 

ገብረዝጊ ኣፍወርቂ 

 


