
 
መልሲ ንሳለሕ ጆሃር ኣሳናዳኢ መርበብ ሓበሬታ ዓዋተ.ካም 

ጌታቸው ረዳ (ኢትዮ ሰማይ) 

 
ወዮ ሳልሕ ጆሃር “ኢሳያስ ብሰሜን ‘አብይ’ ብደቡብ ንህዝቢ ትግራይ ክጭፍጭፍ ውዲት ኣለዎም” 
ዝበለናስ ውዲት ፍቕሪ ኢሳያስን ውዲት ፍቕሪ ህዝቢ ትግራይን ናብ ሕግብግብ ፍቕሪ ከመይ 
ከምዝተቐየረት’ሲ እምባኣር ራኣዩዋ። እዛ ሕግብግብ ውዲት እዚኣ’ኸ ጆሃር ሪእ’ዋ ዶ ኾን ይኾን? እታ 
ብእኒ ጆሃር (አዋተ .ካም) ውዲት ጭፍጨፋ አንጻር ተጋሩ ዝተብሃለት ዘረባስ ‘ድሕሪ ፍቕሪ ሕግብግብ 
ደብረፅየንን ኢሳያስን ናበይ ከይዳ’ኾን ትኾን ሎሚ?  ጆሃር እዛ ሕግብግብ ፍቕሪ እዚኣ’ኸ ትድግፋ ዶ? 
ሓዲኡ ሓዝ! እዛ ሕግብግብ ፍቕሪ ድማ ንተቓወምቲ ኤርትራን ተቓወምቲ ወያነን እንታይ ሰበብ ከመዘለዋ 
እትስሕቶ ኣይመስለንን። 

ኣብ እዚ ጽሑፈይ ንሎሚ እንፍትሾ ጉዳይ “ካብ ሃዋሳ ክሳብ ዴንቨር” ኣብዝብል ርዕስ 
ብቪዲዮ-አውዲዮ( ብስዕለ ድምፂ) ዝተቐርጸ ኣብ ኣኼባ “ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ 
ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ” ኣብ ዝባሃል መድረኽ ዝሃቦ ሓደ-ሓደ ባህ ዘይብሉ ዘረባታት 
ንሳልሕ መልሲ ክህብ እፈቱ። 

ካብቶም ዘረባታቱ ክጠቅስ;-  
(1)- “አይ ራዘር ስታንድ ዊዝ ትግራይ ዛን ዊዝ ኣዘር ኤትኒክ ግሩፕ…….” 

(2 )-“ “ኢሳያስ ብሰሜን ኣብይ ብደቡብ ትግራይ ንምጭፍላቕ ዝግበር ዘሎ ውዲታት 
ኣይድግፎን እየ” …………………..”  

(3)- “ይህቺ ወ/ሮ ለተኪዳን የምትባል በአሶሳ ገለመለ ከተማ ቡና ቤት አላት፡ ያጎትዋ ልጅ 
እገለ እገሌ ይባላል ወያኔ ነው፤”ዩ ኖው ዘ እምፕሊኬሸን?” ትግራዋይ’ሲ ሓላል ገንዘብ ክህልዎ 
ኣይክእልን እዩ (ማለት እዩ)። ኤኒ ዌር ኢን ኢትዮፕያ ትግራዋይ፤ ወይ ገንዘብ ወይ ንብረት 



ኣሎዎ “ላዝም ተሰሪቑ እዩ ፥ ላዝም ኮራፕት እዩ”። እዚ እዩ እቲ  ዓይነት ፕሮፓጋንዳ እንሪኦ 
ዘለና።ኣነ ኻኣ ካብ ዕቅነይ ንላዕሊ ስለዝካታተሎ ዘለኹ። ዚስ ኢዝ ሮንግ”  

 ይብል ኢንጂኔር ሳልሕ ጃዋር። 

 እተን ዝብለን ዘሎ ሰለስተ ነጥቢታት እስከ ንርኣየን እንታይ ክብል እዩ ደልዩ? እታ ካልኣይቲ 
ኮነት እታ ቀዳመይቲ ንጆሃር ጥራሕ ዘይኮነትስ  ብሚሊዮናት ንወያነ ዝስዕቡ ሳዓብቲ እውን 
መልሲ ስለዝኸውን ብጆሃር ኣቢለ መልሰይ ከም ጆሃር ዝበሉ ፀምባዕ ርዕይቶ ዘለዎም እዩ 
ቀንዲ ጠመተይ። 

በታ ቀዳመይቲ ክጅምር፦ 

ብቋንቋ እንግዘሊዝ ከምዚ ይብል፦ 

“ኣይ ራዘር ስታንድ ዊዝ ትግራይ ዛን ዊዝ ኣዘር ኤትኒክ ግሩፕ“  

ይብል ኣሎ ምስ ተጋሩ ንመውጋን መሪጻ ኣለኹ ብምባል። ንመወገኒኡ ምኽንያት እንትገልጽ 
ድማ ከሚዚ ይብል፡ 

 “ምኽንያቱ ድማ ዝእለመሎም ዘሎ ፁቡቕ አይኮነን።” ይብል ምኽንያት እንትግልጽ። 

ኣላማይ መን እዩ? እንተይልና ሓቲትናዮ ድማ ናይ ጆሃር ምልሲ “ዶ/ር አብይ አሕመድ እዩ 
ማለት እዩ፡ ዝእለመሎም ሰባት ከ እንመን እዮም እንትንብል መልሱ /ተጋሩ/ እዩ)።   

ዘረባ ጆሃር  “መጋነኒ” ጥራሕ ዘይኮነስ “መናግዒ” እዩ። መናግዒን መጋነኒን ጥራሕ ዘይኮነስ 
‘ሑሉፍ ትግራዋይነት ኣብ ልቡ ተሓዚላ “ዲግ ዲግ” እንዳበለት ተድምጽ ዘላ ትመስል።  

ጆሃር  “ከረንይታይ” ወዲ “ከረን ፃዕዳ” ሙኻኑ ኣይዘንጋዕኩን። ዝኾነ ይኹን ፉጡር ካብ 
ከረን ምውላድ ግን ኢትዮጵያዊ ወይ ሱዳናዊ ወይ ጥልያን ወይ ኩናማ ወይ ናራ ወይ ናይ 
ትግራይ ደምን ትውልድን የብሉን ማለት ኣይክኸውንን። እንኳይዶ ካልኦትኩም ክትሙጉቱኒ 
ንሱ’ውን ብርግጸኝነት ኢትዮጵያዊ ደም የብለይን ክብል ድፍረት ከምዝውሕዶ እአምን እየ። 
ምኽንያቱ ድማ ኣይኮንኩን ዝብል ብ “ዲ ኤን ኤ” ኣየረጋገጸልናን፡ ከራጋግጽ’ውን ኣይክእልን 
(ብርግጽ)። ስለዚህ ከረናዊ ኤርትራዊነቱ ከምዘሎ ኮይኑ “ንተጋሩ ወጊንካ ሕሉፍ ምግናን” ግን 
ክንገጥሞ ዝግባእ ነውሪ ዘለዎ ጠቐነ እዩ።  

መጀመርታ ነገር ህዝቢ ትግራይ ካብ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ነገዳት/ዓልየታት/ ተፈልዩ 
መጥቃዕቲ ከምዝበጽሖ ገይሩ ዘጋንኖ ዘሎ ዘረበታት ጌጋ ጥራሕ ዘይኮነስ “ኣበይ ኣለኺ 
ዘይበሉዋስ ኣብዚ’ለኹ” ትብል ወራም ድሙ ከምዝባሃል “ጆሃር” ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ 
ካብ ሃረር ክሳብ ጎንደር ካብ ጋምቤላ ክሳብ ወለጋ……ኣብ ኩሉ ማኣዝናት ኢትዮጵያ ዝርከቡ 
ዓልየታት ዝወርድ ዘሎ (ኣን ሬስት) ሕድ ሕድ መጥቃዕቲ (ቅትለት ፥ ምስጓጉ ፥ ንብረት 



ምምንጣል ፥ ደቂ ኣንስትዮ ምኽታር…..፥ ቤት ጽ/ት ፖሊሲያን ባንክታትን ምዝራፍ ፥ ሓደ 
ነቲ ሓደ ምጥቃዕ ፥ ዝራአይ ዘሎ ጎንጺ “ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ኩለን 
ዓልየታት ኢትዮጵያ ዝራኣይ ዘሎ መጥቃዕቲ ሙኻኑ ጆሃር ክርኣዮ ኣይካአለን። ጆሃር ከም 
መጠን ሙሁርን ፤ ወናናይ ‘መርበብ ሓበሬታ/ሚዲያ/’ ፤ ቡዙሕ ቋንቋታት ክዛረብ ዝኽእል 
ዝተጽሓፈን ዝተዘርብን አጻርዩ ክርዳእ ዝኽእል ሰብ፤ እንታይ ይግበር ከምዘሎ ጠፊኡዎ 
ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ነብሱ ክንርድኦ ዘይካአልና (ግልጺ ዘይኮነልና) እቲ ተራኢዩ ዘሎ 
ኣንፈት ለውጢ ሓደ ዘሕረሮ ጓሂ ከምዘሎ ዝፋሓሮ ዘረባ ጓሂ ይመስል። 

 ወየንቲን ጆሃርን ለውጢ ኣይመጸን “ንህዝቢ ትግራይ ክጭፍልቕ ዝመጸ አብይ ዝተብሃለ ሰብ 
እዩ መጺኡ” ክብል ይኽእል እዩ። ንብዙሕ ኢትዮጵያዊ ግን ምስ ኩሉ ናይ አብይ ‘ባህ 
ዘይብል ሓደ-ሓደ ነገራቱ’ “እዚ ለውጢ እዚ ካብ “አፓርተይድ ወያነ” ዝሓሸን ካብ ምብትታን 
(ክትብተን ዝቐረበት ሃገር እያ ነይራ) ዘውጻኣና ሓደ ብሓንደበት ካብ ሰማይ ዝወረደ ለውጢ 
እዩ ኢልና ኢትዮጵያውያን ተቐቢልና  ኢና (ተጋሩ ኣይተቐበሉዎን- መብዛሕቶም ማለት እዩ። 
ልክዕ ከም ሳልሕ ጆሃር)። (ን ኣብይ ካብ እቶም ዝነቕፉዎን ዘመስግኑዎን ፥ ኣይትዝሓል ፥ 
አቕሊ በዚሑ ፥ “ነቶም ሃገር ዝጋሃጹ አዛብእ ዳጉኖም ኣይተናሕስየሎም” ካብቶም ዝብሉዎ 
ሓደ ኣነ እየ። (ዝቃወሙዎ ሓደ አነ እየ ኣይበልኩን፤ ዝወቕሱዎን እየ ዝበልኩ)- ዝቃወሙዎ 
እኒ ጆሃርን እኒ ወያነን እቶም ቀተልቲ ነብሲን ሌያቡን ዝኾኑ ኦነግን መዳርግቶምን ጥራሕ 
እዮም።) 

ስለዚ ሳልሕ ጆሃር ከም  መጠን ሙሁር ምስ ኩሎም ውጹዓት ደቂ ሰባት ደው ክብል እየ 
ካብ ምባል ልቡ ብናይ ወየንቲ ተጋሩ ፕሮፓጋንዳ ተሰሊቡ “ብዓይኒ ዓልየት እንዳጠመተ” 
ካብ ካልኦት ዓልየታት ንተጋሩ መሪጹ ደው ምባሉ ዘገርም ይኹን እምበር፤ ሓንጎል ሙሁራት 
ደቂ ዞባና ካብ በረኻ ጀሚሮም ሕድ ሕድ እንዳተቓተሉ ናብ’ቲ ን27 ዓመት ዝራአናዮ (ሃገር 
ተኺልና ምስበሉ’ውን) ውድቀት ሕዝቢ ምኽንያት ከምዝኾኑ ስለዝፈልጥ ኣየግረመለይን። 

 ኣብ’ዚ ጽሑፍ እዚ ጆሃር ሰሚዑ ካብ ጌጋኡ ክእረም’ዩ ኢለ ዘይኮንኩስ እዚ ጽሑፍ እዚ 
ብጆሃር አዛራርባ “ዝተሰብኩ” ሰማዕቲ ብመንገዲ ጆሃር ከይኸዱ ንዖዖም ከብራህራሃሎም ስለ 
ዝደለኹ እየ።ወዮ ዳኣ ሕማቕ ተዛረብ ኢሉከ’ምበር ወዮም ጨፍጨፍቲን ተጨፍጨፍቲን 
እትብሎምስ እንሃልካ ተሓቋቒፎም ሕቑንቁን ይብሉ’አለው ብሓበር። 

 



እዛ ስዕሊ እዚኣ እማ ራአዩዋ!! ክትፍለጦ ዝግባአካ መራሕቲ ቀልጢፎም ተጋላቢጦም ንክትሓቋቐፉ ጻት 
ኣይወስደሎምን፤ “ይብላኝ ላንቺ እንጂ” ይብሉ ኣምሓራ “ወይልኡ ንመራሕቲ ሰሚዑ ሕድሕድ ንዝቃተል 
ህዝቢ ዝባሃል ምስኪን። ምስኪናይ ህዝቢ ዝባሃል ግን “ኣካላቱ ጎዲሉ፤ ገሊኡ ድማ  ዘታዓርቖን ካሕሳ 
ዝህቦን ስኢኑ ይርከብ። መጨረስትኡ ዋዕሉኡ “ኣብ ፎቖዶ ፓልቶክ ብጸርፊ ክታሓራረድ ይውዕል ኣሎ። 
ሓደ ጊዜ ደም እንተዳአ ተተኺሉ ህዝቢ ነዊሕ ጊዜ ክወስደሉ እዩ። መራሕቲ ግና ክርስዑዎ ጻት 
ኣይወስደሎምን። 

ጆሃር ካብ ምስ ካልኦት ዓልየታት ኢትዮጵያ ምስ ተጋሩ ደው ክብል ዘገደዶ ካልኣይ ምኽንያት 
ክገልጽ ከሎ ማለት እታ ካልኣይቲ ነጥቢ ዝብልኩዋ ምኽንያቱ እንትገልጽ ከሚዚ ይብል፡ 

“ኢሳያስ ብሰሜን ኣብይ ብደቡብ ትግራይ ንምጭፍላቕ ዝግበር ዘሎ ውዲታት ኣይድግፎን 
እየ” (ይብል ዘረባ ሰላሕ)። 

እዚ መርገጽ እዚ ሕሶት ጥራሕ ዘይኮነስ ቦጎግ ኣቢልካ ዘይተአልመ “ምጥቃን” እውን እዩ። 
እዚ ምስ ሰማዕኩ፤ እዚኦም ድዮም እቶም ሙሁራትን ሰብ ሚዲያ ኤርትራ ዝባሃሉ? ዝብል 
ሕቶ ውርም ይብለኒ (ንካልኦትኩም ይቕረታ ነቶም ዝምልከቶም ከም እኒ ጆሃር ማለት እየ)። 
እዛ ብሰሜን ኢሳያስ ብደቡብ ኣብይ አሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ንምጭፍላቕ ዝተገብረት 
ውዲት እንዳተብሃለት በመራሕቲ ወያነን ብጆሃርን እትዝረብ ዘላ “ቃለ አጋኖ” ዘረባ 
“ከብራሃልና ንሓቶ” ኣለና። ከም ጆሃር ዝበለ ሙሁርን ፥ ተማራማራይን ፥ ጋዜጠኛን ፥ 
ብዙሕ ሃገር ዝራአየ ፥ ብደረጃ ኢንጂኔር ማዕርግ ዝጽዋዕ ብምንታይ ምኽንያት ኮን ይኾን 
ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ህዝባዊ ናዕቢን ድልየት ለውጢን ብጌጋ ከርድኦ ዝደሊ 
ዘሎ?  

እቲ ዘሎ ኩነታት ጠፊኡዎ ኣይኮነን ‘አብይ አሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ክጭፍጭፍ ተሲኡ እዩ 
ኢሉ’ ምዝራቡ ዘረብኡ ክግምግሞ ከለኹ፡- “ለካስ” ኢሳያስ ክሳብ ሕዚ ኣብ ሰልጣን ደይቡ 
ክወርድ ዘይካአለሉ ምኽንያት ከም እኒ ጆሃርን ንዑዑ ዝመስሉ ኣሻሓት ሙሁራት 
ኤርትራውያን ብዘለዎም ሩሑቕ ክእምት ዘይክእል “ሰነፍ ሓንጎል” ምኽንያት ዘበገሶ ሙኻኑ 
ቡሩህ ካብዝዀነለይ ነዊሕ ጊዜ ይኹን እምበር ሎሚ ግን ብዝበልጽ ግምተይ የራጉዶ ማለት 
እዩ።  

ትማሊ ትማሊ ሰበይቲ አብይ አሕመድ አብ ሽረ (ትግራይ) ካልኣይ ብርኪ ቤት/ትምህርቲ 
ካብ ወጻእተኛታት (ኤን ጂ ኦ) ለሚና ንተጋሩ ቤት ትምህርቲ ከምዝህነፅ ገይራ ዘመረቐት’ሲ 
ሰብኣያ (አብይ አሕመድ) ንህዝቢ ትግራይ ክጭፍጭፍ ተበጊሱ እዩ ኢሉ ዝዛረብ ሰብ ካብ 
ምምርማር ዋሕዲ ዘይኮነስ  ንዓና ዘይበርሃልና ዝተዓብዐበ ኣብ ውሽጢ ልቢ ጆሃር ‘ገፍ-ገፍ’ 
ዝብል ግዛዕ/ገለ/ ነገር ዘሎ ይመስል። ንሕና ተቓወምቲ ወያነ ግና መስመርናን መረረትናን ኣብ 
ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ ኑፁር እዩ፡ ንሱ እውን <<ንመራሕቲ ወያነን ተሓጋገዝቶም ሰረቕቲን 
“ምስርሳር (ኡሹሩሩ) ተጻዋሪነትን ኣብዚሑዎ ኣሎ ንብል ኣለና”። 

እዚ ምስ እንርኢ ‘ኤርትራውያን ሙሁራት’ ካብ በረኸት ሃብተስላሰ ጀሚርካ ካብ “ሀ ክሳብ 
ጰ” ዘለውን ኢሳያስ ዘገልገሉ መብዛሕቶም መሕፈርቲ ዝኾኑ ኤርትራውያን (ብጀካ ከም 



እቶም ንነዊሕ እዋን ምስ መለስ ዜናዊን ምስ ኢሳያስን ዓይኒን ሓመድን ኰይኖም ብዘኹርዕ 
ታሪኽን ፍልጠቶምን ብቐጣን መስመር መስመሮም አነጺሮም ‘ነግ ፈረግ’ ከይበሉ ዝዘለቑ 
ከም’ኒ ፕሮፌሰር ዶ/ር ተስፋጽየን መድሃኔ (ብረይመን ዩኒቨርሲቲ ናይ ሕጊ መምህር- ጀርምን 
ዝበሉ ሙሁራን ገዲፍካ) ዝተረፉ ብዘገርም መሕፈሪ ግርድና ንኢሳያስ አገልግሎቶም ሂቦም 
እዮም። ስለዝነበረ’ውን ህዝቦም ንጥፍኣት ዝዳረጉ እዮም። ሎሚ ኢሳያስ እዚ ገይሩ 
እንታይ’ዶ በይዶ ክብሉ ምስማዕ ኩሎም ምስ ኢሳያስ ናብ ቤት ማሕቡስ (ዲኹም ትብሉዎ 
ኤርትራውያን) ክዳጎኑ ዝግባእ እዩ ነይሩ። 

 ጆሃር ንባዕሉ ናብ ኤርትራ ኣትዩ “ኣብ ጭፈራ ሬፈረንደም” ተረኺቡ ምስ ቶም ምስ ኢሳያስ 
“ሆሆ” ዝብሉ ጨፈርቲ ሓደ እዩ። እዚ ድማ ምስ ኢሳያስ ፖለቲካዊ ደምነት ኣይነበሮምን 
ማለት እዩ። ተስፋጽየን መድሃኒየ ወይ ሓደ ፉሉጥ ናይ ጀብሃ መራሒ “አሕመድ ናስር” ወይ 
“ሥዩም ሓረስታይ’ ወይ ምክትሉ “አስመሮም መንግሥታአብ” (ስሙ ተገግየዬ ይቕረታ) ወይ 
ፕሮፌሰር ዶ/ር ተስፋጽዮን መድሃንየ (ብረይመን ጀርምን ዩኒቨርሲቲ) ዝመሰሉ  ከም ሳልሕ 
ጆሃር ናብ አስመራ ኣትዩም ኣብ ‘ሆሆ’ ሪፈረንደም ተረኺቦም ‘ምስ ኢሳያስ’ ዓይኒ ንዓይኒ 
ክራኣእዮም ዘኽእል መስመርን ሓቦን ከምዘየኽእሎም እግምት። ጆሃር ግን ምስ ኢሳያስ 
ብሰም ሪፈረንዶም ሰላም ተባሃሂሉ ስድርኡ ሪኡ ተመሊሱ ዝብል ዜናታት ኣንቢበ ኣለኹ። 

 ከም እኒ ሰላሕ ዝበሉ ሙሁራት ኤርትራ ሎሚ ንህዝቢ ትግራይ ሓዚኖም ኣብይ ኣሕመድ 
ንህዝቢ ትግራይ ክጭፍልቕ ተሲኡ ኣሎ እንዳበሉ ኣብ ዕዳጋ ወያኔ ዝሽመት (ዝቕናዕ 
ፕሮፓጋንዳ ሸመታ) ወያነ ዝዘርገሖ “ሑሱር ቦጎግ” ሒዙ ኣብ ኡኩብ ህዝቢ ምዝራቡ 
ከከንድኡ ኣነ ሓፊረ። ንምንታይ እንተበልኩሙኒ፤ ምኽንያቱ ጆሃር ዝኣክል ዓብይ ሙሁር 
ኣብ ከምዚ ዝበለ ሑሰር ሑሶት ምውዳቑ ቁሩብ ከከንድኡ ተሰኪፈ። 

ናብታ ሳልሰይቲ ዘረባኡ ንእቶ፡ ከምዚ ይብል፦ 

“ይህቺ ወ/ሮ ለተኪዳን የምትባል በአሶሳ ገለመለ ከተማ ቡና ቤት አላት፡ ያጎትዋ ልጅ እገለ 
እገሌ ይባላል ወያኔ ነው፤”ዩ ኖው ዘ እምፕሊኬሸን?” ትግራዋይ’ሲ ሓላል ገንዘብ ክህልዎ 
ኣይክእልን እዩ። ኤኒ ዌር ኢን ኢትዮፕያ ትግራዋይ፤ ወይ ገንዘብ ወይ ንብርት ኣሎዎ “ላዝም 
ተሰሪቑ እዩ ላዝም ኮራፕት እዩ”። እዚ እዩ እቲ  ዓይነት ፕሮፓጋንዳ እንሪኦ ዘለና።ኣነ ኻኣ 
ካብ ዕቅነይ ንላዕሊ ስለዝካታተሎ ዘለኹ። ዚስ ኢዝ ሮንግ”  

ይብል ሳላሕ ጆሃር ከም ተንታናይ ካብ ዕቅኑ ንላዕሊ ስለዝካታተሎ ዘሎ ሰነድ እንትምስክር። 

ጆሃር- እዚ ኹሉ ህዝቢ ኣምሓራ ብስርዓት ዘመን ንግሥና ተጋሩ ባኦፊሲያል ኣብ ፓርላማ 
ተይቀረየ ምጽናት ህዝቢ ኣምሓራ “ኤትኒክ ክሊንሲነግ” ሕጋዊ ኮይኑ ካብ ጉራፈርዳ 
“ብኣሻሓት እንትጸንት” ፥ እዘን ኩለን  ደቂ አንስትዮ አዴታት ሓራሳት (አምሓራ) ብህይወተን 
ናብ ገደል እንዳተድፍኣ ፥ ኣጡዋተን ብኻራ እንዳተጎምደ “ስጋአን ክብልዓ እንትግደዳ” ፥ 
ነብሰ-ጹራት ብኻራ ተጠቢሔን ቆልዓዐን ካብ ማህጸነን አውጻኦም እንትድርብዩዎ ፥ ሕዝቢ 
አምሓራ ብማኒፌስቶ ወያኔ 1968 (አትዮ- ዘመን ኣቋጻጽራ) ሰላምን ቅሳነትን ክህልዎ 



ከምዘይብሉ ዘውጸኦ ማኒፌስቶ መሰረት ዝገበረ ህልቀት እንትፍጸሞ ኣበይ ኮን ነይርካ ሓው 
ጆሃር? 

 ወያነ ናብ ስልጣን ምስደየ ህዝቢ ኣምሓራን ሙሁራትን “ከም አራዊት እንትህደኑ” ፤ አንስቲ 
አምሓራ ከይወልዳ ብግዲን ብተንኮልን “ዲፖራ” ዝባህል መርዚ እንዳተወግኣ ንክመኽና 
እንትግበር (ፖፑለሽን አምሓራ ንምቕናስ) ፥ “ንሙሉእ  ለም /ዩ ኤን/” ዘገረመ ሓደ ቁሸት 
ሙሉእ ሀገረሰብ አምሓራ “ዓይነስውር እንትኾን” (ወያኔ ኮነ ኢሉ በትራኮማ ክዕውሩ 
እንትገብር-- ቪዲዮ ኣሎ) 27 አመት ሙሉእ “ኣበይ ነይርካ ጆሃር እዚ ኹሉ ጉድ ኣብ ልዕሊ 
ሕዝቢ ኣምሓራ ወንጀል አንትግበር?”  

ፕሮፌሰር አስራት (ፉሉጥ ሰርጀን ሓኪም “ንምንታይ ተቐቲሎም” ይመስለካ? መንከ 
ይመስለካ (ደብረጽየን ገ/ሚካል ብሞትን ማእሰርቲን ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ተሓታታይ 
እዩ!) ሎሚ ብዛዕባ ፍትሒን ሕገመንግሥትን ይከበር እንዳበለ ናይ ኣምስሉ ‘ይንቁይ’ ኣሎ!!! 
እዚ ክርዳአካ ዘይካኣለ ንምንታይ ኢኻ ሎሚ ንህዝቢ ትግራይ እየ ዝውግን ትብል ዘለኻ? 
ቀደም ንምንታይ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ዘይትውግን (ብሕልፊ ንመለስ ዜናዊ ክት’ሓቶ ዕድል 
ረኺብካ ከለኻ ብዛዕባ ህዝቢ ኣምሓራ እንታይ ኢልካ ተዛረብካ? ምንም! ሎሚ ዓይንኻ 
ብኸመይ በርሀልካ? 

 እቲ ምስኻ ዝዓበኻሉ ባዕልኻ ዝተአመንካሉ ጽልኣት ኣምሓራ (አንትትዐቢ አምሓራ 
ከምጸላኢ ተገይሩ ዝተዘረበኩም ስለዝኾነ ድዩ) ን27 ዓመት አጽቂትካ ፤ መልሓስካ ዶልዲሙ 
፥ ሎሚ መንግስቲ ትግራይ ካብ ስልጣን ቀይ ቀይ እንትብል ህዝቢ ትግራይ ክጭፍጨፍ 
ውዲት ተሓንጺጹሉ ኣሎ ትብለና ዘለኻ? ሎሚ በጺሓ “መልሓስካ ብከመይ ተስሓለት?” 
እስኪ ንገረና? 

ልጅ ጆሃር “ETHNIC FAVOURITISM IS WIDELY REGARDED AS AN AFRICAN 
PHENOMENON, IS IT NOT Mr. JOHAR? እወ ሓው ጆሃር ‘ሓንቲ ሓቂ ተዛሪብካ ኣለኻ 
ኣብታ ዘረባኻ “ካብ ዕቅነይ ንላዕሊ ስለዝካታተሎ ዘለኹ” ኢልካ። እው ካብ ዕቅንካ ንላዕሊ 
ምክትታልካ እውን እዩ እቲ መሰረት ዘይብሉ ጠቐነ ከዛርበካ ዝኻአለ። እታ ዓቐንካ ፈሊጥካ 
እንተትካታተል ነይርካ ክሳብ “አፈንጉስ ወያነ” እትመስል “ኣይምተነፈይካን” ነይርካ።  

እስከ ናብታ ኣብ ላዕሊ ዝገደፍናያ ነጥብኻ ንእቶ፤ 

“ይህቺ ወ/ሮ ለተኪዳን የምትባል በአሶሳ ገለመለ ከተማ ቡና ቤት አላት፡ ያጎትዋ ልጅ እገለ 
እገሌ ይባላል ወያኔ ነው፤”ዩ ኖው ዘ እምፕሊኬሸን?” ትግራዋይ’ሲ ሓላል ገንዘብ ክህልዎ 
ኣይክእልን እዩ። ኤኒ ዌር ኢን ኢትዮፕያ ትግራዋይ፤ ወይ ገንዘብ ወይ ንብርት ኣሎዎ “ላዝም 
ተሰሪቑ እዩ ላዝም ኮራፕት እዩ”። እዚ እዩ እቲ  ዓይነት ፕሮፓጋንዳ እንሪኦ ዘለና።ኣነ ኻኣ 
ካብ ዕቅነይ ንላዕሊ ስለዝካታተሎ ዘለኹ። ዚስ ኢዝ ሮንግ”  



ትብል ኣለኻ። ኣብ ፖለቲካን ኢኮኖሚን ስልጣን ተቓጻጸጺሩ ብውድባ ተጠርኒፉ ሃገር  
ዘፍዘፍ ኢላ ክሳብ እቲ’ደሚ  ዓፅማ ዝፉሑቑዋ ዝነበሩ ትግራዎት ሙኻኖም ብኸመይ ኢኻ 
ክተናኣእሶ እትደሊ ዘለኻ? ወ/ሮ ለተኺዳን ኢልካ ‘ፊክቲሸስ’ ዝኾነ ‘ፉሑስ/ ልቢ-ወለድ’ ካብ 
ምፍጣር ብማስረጃ ምግላጽ ኣለካ።ኣብ አሶሳ ወይ ገለመለ ከተማ ‘መን እትባሃል’ ትግራወይቲ 
እያ ኣኳኣ ወያነ ሻምበል ስለዝኾነ ባር ከፊቱላ ተባሂላ ብሕሶት ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪባ ወይ 
አብይ “ጠቂኑ” አሲሩዋ እትርከብ? እንታይ ዝብሉዎ ዋዕላ መዓልቲ ዴንቨር ዋዓልካ ሓውና 
ጆሃር?  

እቲ ስርቂ እኮ ስርቂ ከይመስለካ። ዘመድ አዝማድ ትግራዋይ ኣብ ኤምባሲ እንዳተመደበ፥ 
ኣብ ሃገራዊ ስርቂን ምድላውን ፥ ኣብ ፖሊስ ኣብ ደህንነት ፥ ኣብ ምውናን ቤት ፍርዲ ፥ ኣብ 
ዋሃብን ከላአይን ፓስፖርት ኮይኖም ፥ ኣብ ነግዲ…ኣብ “መንበረ ቤተክርስትያን” ኣብ ስልጣን 
“መጅሊስ” ዘይተታናነገ ትግራዋይ አሎ ድዩ? ውሑዳት እዮም ኣብ ጥቕሚ ዘይዋዓሉ። ሰላሳን 
ሰለስተን ፉሉጣት መራሕቲ ወያኔ ከም ናይ ቀደም ነገሥታት ነንሕድሕዶም “ታኣታትዮም” 
ስልጣን ሒዞም ይርከቡ።ንሶም ዝወለዱዎም ደቆምን ደቂ ደቆምን’ውን ሚሊዮናት ዝውድእ 
ህንጻታትን ንግድን አለዎም። ኩሉ ትግራይ ዶ እሞ ተጠቒሙ እዩ? ዝብል ሕቶ ዘምጽኡ 
ደናቑር ኣለው። ኩሉ ዝባሃል ኣብ ዓለም የለን፡ መልሱ ግን አወ መንዛሕቱ ተጠቃሚ እዩ። 
መልሱ እውን አንተደሊኻ “ኣይኮነን እውን እወ እውን” እዩ ዘብል እውን ኣሎ። ኣብ ኤምባሲ 
ዝተመደቡ ወየንቲ ተጋሩ ጽጋቦም ምኽኣል ስኢኖም ኣብ ኤምባሲ ዋሺንገተን ሸጓጙጥ 
እንዳውጽኡ ዝተኮሱ እኮ ነይሮም እዮም (ብ24 ሰዓት ተሰጊጙ ዳአ እምበር)፡ እቲ ዘገርም ካብ 
አሜሪካ ምስተሰጎገ ናብ ቤልጄም አምባሳደር ገይሮም ሰዲደሞ! ተጋሩ ወይ ጉድ ስልጣን!? 
ሱቕ ጡዑም!  

ገሊኡ ንብረትን ኢንዳሰትሪን ሙሉእ ድፍን ትግራይ ወያነ ኣብ ስልጣን ስለዝደየበ ብስርቂ 
ናብ ትግራይ ዝዘርገሖም ኢንቨስትመንት ፥ ጄኔሬተራት ፥ ሆስፒታላት “ለምለም መሬታት” 
ቤት መርመራ ህንጻታት ስፔሲያል ሪፌራል ሆስፒታል (ህዝቢ ወሎን ጎንደርን ጎጃምን ናብ 
መቐለ እንዳኸዱ ዝሕከሙሉ-እዚ ብመንግሥቲ መቓልሕ ‘ድምጺ ወያነ’ ብዜና ዝተነግረ 
እዩ)…እዚን ወዲዚን ተጠቀምቲ ደቂ መለስ ዜናዊ ወይ ደቂ አርከበ ዑቑባይ ደቂ ስብሓት 
ዘይኮኑስ (ንሶም ወጻእ ክሕከሙን ክማሃሩን ክእለትን ገንዘብን ስልጣንን አለዎም “ሳላ 
ወለዶም”!) ሙሉእ ትግራዋይ እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ። ካልእ ተሪፉ “ራስ ዳሸን ዝተብሃለ  ኣብ 
ጎንደር ዝርከብ ዓብይ ጎቦ ኢትዮጵያ እኮ ኣብ ትግራይ እዩ ዝርከብ ኢሎም ናይ 10 (ዓሽራይ) 
ክፍሊ ጂኦግራፊ መጽሐፍ ብማፕ ከሊሎም ንተምሃሮ አጋግዮም ቱሪስት ንክስሕብሉ “ጎቦ 
ተይቀረየ  ዝሰርቁ ጉሒላታት እኮ እዮም’!!  

ሃብቲ ንትግራይ ክጠቅም ተባሂሉ ብባጀት ኮነ ብስርቂ ኣይተማሓለፍን ዝብል ተልዩ 
ብመሰርጃ ዝቐረበ ሰነድ እውን ከቐርብ ድሉዊ እየ። በዝተረፈ ግን እቲ ካብ ሙሉእ ሃገር 
‘ብምጉሓል’ ዝተመንጨተ ንብረት/ገንዘብ “ለተኺዳን ባር ከፊታ ስለዚ ትግራወይቲ 
ስለዝኾነት ወይ ኣኩኣን ሓዋን ሻምበል ስለዝኾነ ‘ምስ ስርቂ ዝተሓሓዘ እዩ” ይባሃል 
እንዳበልካ ሃገር ሙሉእ ብቡዙሕ ትግራዋይ ዝተግሓጠ ንብረት ኣይተናእስ። ተጠቀምቲ 



ተጋሩ ብሕግ እንተዝኽሰሱ ነይሮም ኣብ ሙሉእ ሃገር ቤት ማእሰርቲ ሃኒጽካ እውን 
አይኣኸሎምን።ብጣዕሚ ቡዙሓት እዮም።  

እስከ ፍረዱ! ሓንቲ ዝማህመሀት  ኩሹኽን ማዓኮራ ዝተበጉለት ቦጓል (ቀዳድ) ቁምጣ ስረን 
ሓንቲ ካላሽን ሒዝካ ናብ ሃገር ኣቲኻ እዚ ኹሉ ሚሊዮናት ዝውድእ ንብረት ብሓጺር አዋን 
ምውናን ካበይ መጽ? ናይ መንግሥቲ ስልጣን ብንመን ይመስለካ ተታሒዙ ዘሎ? እዚ ኹሉ 
ጥሪት ካብ ሃገሮም ብዝበለጽ ዝጽዕሩ ሓየልቲ ጻዕራማት ሰራሕተኛታት ኮይኖም ድዮም ተጋሩ 
ሃፍቲሞም ወይስ ብስርቂን ብዘመድ አዝማድን ዝተረኽበ ጥሪት እዩ እቲ እንሪኦ ዘለና? እቲ 
ፍልፍል ንብረት ካበይ ይመስለካ? ካብ ትግራይ ዝተረኽበ?! መብዛሕቱ ኣብ አዲስ አበባ 
ዝርከቡ ዓበይቲ ህንጻታት/ቪላታት እኮ ናይ ተጋሩ እኦም። ቦሌ መንደር ዝባሃል ናይ ርዅባት 
ቁሸት ኣብ አዲስ አበባ (ንመዕርፎ ነፈርቲ መንገዲ) ዘለው ቤት ንግድታትን ፥ ዘበነቶት 
ዓባይቲ ህንጻታትን ፥ ዓበይቲ ባራትን ፥ ሆቴላትን ፥ ‘ዳንስ ቤትን’ መብዛሕቶም ናይ ተጋሩ 
እዮም። ስለዝኾነ’ውን ደቂ አዲስ አበባ ነ’ቲ መንደር “መቀሌ” ይብሉዎ። 

ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ወያነታት አዝማዶም ካብ ዝግመት ንላዕሉ ሰሰሪቖም “አሞኪቶሞም” 
(ዱዑላት ሃገር ኮይኖም) እዮም። ክሳብ ሕዚ ዘይተተንከፉ ማእለያ ዘይብሎም ተጠቀምቲ 
አዝማድ ሰብ ስልጣን ወያነ ተጋሩ ምስ ሙሉእ ንብረቶም ‘ሎሚ’ውን’ ኣለው ብዘይስክፍታ 
ይነብሩ’ለው። ንኣብነት እዚ ኣንብብ የአርቲስት ሄለን በድሉና የጄኔራል ክንፈ ቤተሰብ 

(ጴጥሮስ አሸናፊ) January 15, 2019. )  

እንኳይዶ ተጠቀምቲ  ኣዝማድ ሰብ መኳንንቲ ወያነ -ዝሰርቁ ዝነበሩ ጉሒላታትን 
ኣዝማዶምን ክእሰሩስ ፥ ግደፍ “ሰብ ዝቕጥቕጡ ዝነበሩ እኳስ” ማስረጃ ዝተትሓዘሎም 
ወንጀለኛታት ክሳብ ሕዚ ኣብ ስልጣን ኣለው። ምስ አብይ ኣሕመድ ዘባእሰና ዘሎ ሓደ ነገር 
እዚን ወዲዚን እዩ።  ጥሪት ሃገር ብዘመድ ኣዝማድ ተባታቲኑ ፥ ገሊኡ ንወጻእ አሳጋጊረሞ 
እዚ እንዳተፈልጠ “ንምንታይ ሸለል ትብሎም ኣለኻ እዩ!” አቲ ባእስና ምስ ኣብይ ኣሕመድ።   

 ገሊኦም ኣብዚ ወጻእ ኣለው ንሕና እንፈልጦም።ንሳዓት 16 ዶላር ብጉልበት ዝሰርሑ አዝማድ 
ወየንቲ ማዓት ገዛውቲ ወነንቲ እዮም። ወ/ሮ ኢታይ ወ/ሮ ለተኺዳን እንዳበልካ እቲ ትብሎ 
ዘለኻ መናፍሕ እቶም ሌያቡ ሓጢያቶኦም ክሽፍኑ ዘጋውሑዎ ሑሶት ስለዝኾነ ንሕና 
ንፈልጦም ኢና።ብኣኮታቶም ብአዝማዶም ክንደይ ሆቴላት፤እንዳ በንዚን፤ ቤት ፋሺን፤ክንደይ 
ፋርማሲን ቪላታትን፤ክንደይ አሻሓት ካሬ ሜትራት መሬትን ሒዞም እዮም። ካብ ዓቕምኻ 
ስለዝትካታተል ዘለኻ ግን እቲ ታሪኽ አይነጸረልካን።  

ውዕሎ ቤት ፍርዲ ንክትካታተል እውን ኣምሓርኛ ከይሓጽረካ መጽሓፍቲ ኣምሓርኛ 
አንብብ። ዜና መናፍሕ ትግርኛ ወያነ እንዳሰማዕካ ዘይዝረብ ዘረባ ክትዛረብ ዝገበረካ ዘሎ 
ይመስለኒ። ካብ መናፍሕ ወያነ ውጻእ። ኣብይ ንትግራዋይ ክጭፍልቕ እዩ ወይ ወ/ሮ 
ለተንቻል፤ወ/ሮ ለተኺዳን ታይዶ ታይዶ እንዳበልካ ወጀብጀብ ናይ ሙሁር መዐቀኒ 
ኣይኮነን። ክንደይ ተጋሩ ሰብ ንግዲ አዲስ አበባ እንታይ ከምዝገብሩ ከመይ ከምዝረኸቡዎን 

https://www.satenaw.com/amharic/archives/62366
https://www.satenaw.com/amharic/archives/62366


ኣብዚ ዝውጋዕ ኣይኮነን። 27 ዓመት ተኻታቲልናዮ ኢና። መሬት አዲስ አበባን መሬት 
ጋምቤላን ንምን ይዋህ ከምዝነበረ፤ ናይ ገንዘብ ልቓሕ  ንመን ይፍቀድ ከምዝነበረ ንፈልጥ ። 
መጽሐፍ ተጻሒፉ’ውን ኣይኣኽሎን። ዘበንና ዘበን ተጋሩ እዩ ነይሩ ማለተይ እየ!! ብድፉኑ!   

 ሓደ ትግራዋይ ብስርቂ እንትታሓዝ ንምንታይ እዮም ትግራይ ጥራሕ እንዳበሉ ዓይኖም 

ዘድህቡ “ሌባ ብሔር/ ዓልየት አለዎ ድዩ?” ሌባ’ኮ ብሄር/ ዓልየት የብሉን! ካብ ኩሉ ዓልየት 

ሌባ አሎ ይብሉ። ግን ቀጠፍቲ ንዓልየቶም ኣይውክልን ዝብሉ ከማኻ ዝበሉ (ወይ ከም 

ኣብይ  ዝበሉ_ “ሌባ ብሄር/ዓልየት የብሉን” ዝብሉ ፥ ምእንታን ንዓኻን ከማኻን ዝበሉ 

ብመናፍሕ ወያነ ዝተዋነጀቡ ሰባት ንሙሙጓት ክጥዕም ምእንታን መልሰየ እዚ እዩ፦ “እወ 

ቁጥሚ” “ብሄር/ዓልየት/” ኣለዎ። «ብሄረይ/ዓልየተይ» ወይ ዓልየት እገለ እየ እንዳበሉ 

በውድብ ወያነ ተጠርኒፎም ጥረ ቢሊዮን ዶላራት ጥራሕ ዘይኮነስ ጥረ አውሮፕላናትን 

መራኽብን እንተይቀረየ ዝሰረቑ ሃገር ዝገፈፉ ገፈፍቲ አባ ጉምባሓት ዓልየት አለዎም።  

 

ብገበኖም ናብ ዱጓና ምስ ኣተው፤ንቶም ጛሓሉ ንክእበዱ ብዝብል ጉልባብ  “ሌባ” «ብሔር» 

የብሉን ዝብል “ናጽላ ዜማ” ንሰምዕ ኣለና። ሌባ ንባዕሉ እዩ ዝውክል ይብሉና ኣለው። እቲ 

ሌባ ግን ዓልየት ከምዘለዎ ክነግሩና ኣይደለዩን። ምኽንያቱ’ድማ ታበይ ዓልየት እዩ ተተባሂሊ 

‘ትግራይ” እንተተባሂሉ “ሙሉእ ትግራይ ይጽረፍ ይውንጀል ኣሎ ኢልካ መጎልበቢ ምኽንያት 

ንምግባር እዩ።  እዚ ድማ ስለዝጓሓሉ ዘይኮነስ “ተጋሩ ስለዝኾኑ እዮም ተወንጂሎም” ዝብል 

ክሲ ንሰምዕ ኣለና። ብመሰረቱ ባዕለኽን መምጽኢት ደርፊ ባዕልኽን መጥፍኢት ደርፊ 

ከምዝባሃል “ተጋሩ መንግሥቲ እንትምስርቱ “መንንቶምን መለለይኦምን” (ኣይ ዲ ካርድ) 

ዝንበብ ካበይ ብሔር ኢኻ እዩ ዝብል። ሒዚ ሰሪቑ ወይ ተፈንጃሪ ቡምባ ደርብዩ እንትታሓዝ 

“ምንነቱ እንትርቋሕ” ግና ከም ነውሪ ገይሮም “ዋጭ ዋጭ” ምባሎም አባጉምባሕ 

“አባጉምባሕ ኢልኩም ብመንንተይ ኣይተጸውዑኒ” አንተበለ ዋላ “ክደንን እንተበለ” መንነቱ 

ፍሉጥ እዩ። አባ ጉምባሕ እምበር “ዶርሆ” ኢልና ክንጽዎዖ አይካአልን።  

 

 ብርግጽ ሌባን፤ቀታሊ ነብስን፤ግብረሰዶም ፈጻሚን ብርግጽ «ብሔር» ኣለዎ። ዝገበሮ ገበን 

እንትቕላዕ ስሙን ብሔሩን ምጥቃስ ነውርነት የብሉን። ትግራዋይ አምሓራይ ኦሮሞ 

እንዳበልና ክንጽዎዖም ዘምሃሩና ድማ ባዕሎም ተጋሩ እዮም (ተጋሩ እዮመ እንዳተብሃለ 

ከምዘይተደርፈ ሎሚ መርማሪት ፖሊስ ኮይና ጥራሕ ዝባና ወጺኣ “ምእንተ 

ሓፍረታ/ብልዕታ/” በጻብዕታ እንዳደረዘትን እንዳሻፈደትን ንኡሳርት እትምርምርን እተጎምጅን 

ጉደኛ ፖሊስ ትግራወይቲ እታ ንሳ ከሚዝ ዝፈጸመትሎም “ብትግርኛ እትዛረብ፤እገለ 

እትባሃል ትግራወይቲ እያ ከመዚ ትገብረና ነይራ” ኢሎም ንዝተዛረቡ ኡሰራት ሎሚ 



ተገልቢጦም “ቅጭጭ ከይበሎም ‘ሓሻኽር ወያነ’ “ሽም ህዝቢ ትግራይ ንከጸልሙ ዝገበሩዎ 

እዩ”  እንዳበሉ ንዚ ካብ ባህልን ሕግን ሰብኣዊነትን፤ካብ ባህረ ጓል አንስተይቲን “ሉጓም 

በቲኹ ዝጫደረ” ምጻእተ-አለም ንክሽፍኑ ንሰምዖም ኣለና። 

 

ንትምህርቲ ክኾነኩም “ህዝቢ ዝባሃል የለን” ዘሎ ‘ውልቀሰብ እዩ። ህዝቢ ኣይራአይን፤ 

ዝራአይ ዝጭበጥ ውልቀሰብ እዩ። ስለዚ ኣብ ሓደ ከባቢ ዝታአከበ ሰብ ‘ህዝቢ’ ብዝብል 

ይጸዋዕ እምበር ኡኩብ ውልቀሰብ እዩ። ኡኩብ ሰብ (ህዝቢ) እንተዳአ ንናዚን ንሸፋቱን 

ሓጊዙ፤ ህዝቢ ስለዝኾነ ኣይትንከፍን ፤ ኣይኽሰስን ኣይባሃልን። ህዝቢ ዝባሃል መህሕብኢ 

ኳና ግደፉዎ!!!!!! ኣይሰርሕን! ንዓይ ክትርኽቡ ምስ እትደልዩ ን ተጎሩባ አሰናዳእቲ ሓቲትኩም 

ኢመይለይ ካብኦም ክትረኽቡ ፍቓደይ እዩ።   

መታሓሳሰቢ 

እቲ መርበብ ሓበሬታ ናይ ዓዋተ.ካም ንምእታው (ኮምንት ንምሃብ) አጻጊሚ ስለዝኾነ ዳአ 

እምበር ‘እዛ ጽሕፍቲ’ዚኣ ንዓወተ.ካም ክልዕካ እየ እንተዳአ ለጡፉዋ።  
 

የቐንየለይ 

ጌታቸው ረዳ (ኢትዮ ሰማይ)  


