ሳልሕ ጆሃር ከመይ ቀኒኻ?
ጌታቸው ረዳ (ኢትዮ ሰማይ)
(ቀዳማይ ክፋል)
ኩቡራት መንበብቲ እዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ከም ሳልሳይ ክፋል ገይርኩም’ውን ከትወስዱዋ
ትኽእሉ ኢኹም። ቅድሚ’ዚኣ ክልተ ጹሑፋት ንሳልሕ ዝምልከት ኣብ “ቶጎሩባ” ለጢፈ
ስለዝነበርኩ ማለት እዩ። ነዚኣ ‘ቀዳማይ ክፋል’ ኢለ ክስንዳ ዝደለኹዋ ምኽንያት ግና ሳልሕ
ክልተ ቪዲዮ ምስለጠፈ ኣብ’ቲ ናቱ ‘ዓጀውጀው መልሲ’ ስለዘይሃብኩ ከም ቀዳማይ መልሰይ
ገይርኩም ራኣይዋ።
“ሼኽ ሳልሕ ጆሃር” ድሕሪ ምጅርባብካ’ ዝሃብካዮ “ጠብጠብ” መልሲ ኣድሚጸዮ። ዓብ
ዓይጋ ፎረም ዝለጠፍካያ ቀዳማይቲ ቪዲዮኻ ሪኤያ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዓዋተ
ዝለጠፍካያ ካልኣይቲ ቪዲዮ እውን ሰሚዐያ። እታ ቀዳመይቲ ቪዲዮኻ ኣብ ዓይጋ-ፎረም
ምስለጠፍካያ መልሲ ንክትህበኒ ካልኣይቲ ጽሕፍቲ ብመልክዕ ሕቶ ኣቕሪበልካ። ኣብ
ዓዋተ.ካም ዝለጠፍካያ እታ ካልኣይቲ ማልሳይካ ነታ ዝሓተትኩኻ መልሲ ሂብካ ትኸውን
ብዝብል ተስፋ ገይረ ‘እዝነይ ኩር ኣቢለ”፡ አንተኾነ ግና መልሲ ኣይሃብካን። ንሱ ጥራሕ
ዘይኮነስ እተን ንክትልጥፈን ናብ መርበብ ሓብሬታ ዓዋተ ዝሰደድኩልካ’ውን እንታይ
ከምዘሰምበደካ ኣይፈልጥኩን መንበብቲ ዓዋተ ንከየንብቡዋ ስለምንታይ ከምዘይለጠፍካየን
ሓቲተካ መልሲ ኣይሃብካን። ሕዚ’ውን ደጋጊመ ‘ንዝጀርበበ’ ምሕታት ‘ንዘይኹልስ ሬሳ”
ማኣዲ ምቕራብ ኮይኑ ስለዝረኸብኩዎ “እታ ዝሃብኩኻ ሕቶ - ምሳኻ ጋሃነም ትእቶ” ኢለ
ክገድፋ እሞ ናብቲ ዝጀፋዕካዮ “ዘረባ ጁባኻ” (ሓሶትካ) ገለ ክብል እደሊ።
ብመጀመርታ ከምይ ቀኒኻ? ብመልክዕ ቪዲዮ ዝለጠፍካየን ክልቲአን ቪዲዮ ሪኤየን።
ዘይተብሃለ፤ዘይተኸትበ ጹሑፍ “ዓጀውጀው እንዳበልካ” ካብ ጁባኻ እንዳመዘዝካ ንሰማዕቲ
ክተዳናግር ሰሚዔካ። “ብቀደሙ ዘይ ብዓል ጽቡቕ ስኒ - እንጣጢዕ ቑሒሙ ይስሕቐኒ”
ከምዝባሃል፡ ቀዳማይ መልስኻ እንዳግረመልናስ- ካልኣይ ክፋል ለጢፍካ ‘ኣብ ማእከል ገዛ
ኣብ ሶፋ ኮፍ ኢልካ ‘ቆቢዕ ምስካራባታ ኣሲርካ ፤ ባጫ ሳሓቕ እንዳሳሓቕካ’ ካብ እምባ
ዝጸድፍ ዘሎ መዳራጉሕ ዝመስል “ከረውረው” ክተሰማዓና ፈቲንካ። ጥዕናኻ ኣጣራጢሩኑ።
ዝጻሃፍኩዎ ነጥቢ “ቡዙሕ ልቡና ዝሓዘ (ናይ ለባማት) ዘረባ እዩ’ሞ መልሲ ክህቦ ኣለኒ’
ኢልካ ክትዛረብ ሰሚዔካ (ዋላ’ኳ በታ ናይ ጩሩ ክእለትካ ዳሓር ከተቋናጽበኒ አንተፈተንካ)።
ጸደፍደፍ ኢልካ ክትመልሰለይ ዘዳለኻዮ መልሲ ድማ ካብ ዛፍ ናብ ዛፍ ከም’ትዘልል
‘ጨዋዊት ህበይ’ እንዳዘለልካ ነቲ እተንብቦ ዝነበርካ ጹሑፈይ ናብ ባይታ ፈንጂርካ
‘በታቲንካዮ’ ምስ ራኣኹኻ ‘ዋእ እዚ ወዲ ዳሓን ድዩ?” ኢለ። ዘረባኻ’ውን
ምስኣስተብሃልኩልካ ተጣራጢረ። ብሓኪም ዝተኣዘዘሉ ክውሕጦ ዝነበሮ ‘ፈውሱ’ ዝረሰዐ’
ሰብ መሲልካ ተራኢኻኒ። ስለዚ’ውን እየ “ብመጀመርታ ከመይቀኒኻ?” ክብለካ ዝደለዅ።

ሓውና ሳልሕ! እታ ቀዳመይቲ ጽሕፈተይ ብርህቲ እያ። ኣብ ቶጎሩባ ተለጢፋ ኣላ። እታ
ካልኣይቲ’ውን ከምኡ። እታ ቀዳመይቲ ጽሕፈተይ ኣብ ዴንቨር ከይድካ ንመርበብ ሓበሬታ
ዓዋተ መሳለጢ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ‘ርጥባን’ ንክትሓትት ዝገበርካዮ ዋዕላ ይኹን ወይ ድማ
ንፖለቲካዊ ኣኼባ ብዘየገድሰኒ - ኣብ ዘረባኻ “ዘልዓልካየን ነጥብታት” ግን ስለዘገደሳኒ ንሰን
ነጺረ ሓቲተካ ነይረ። ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ሓዱሽ ለውጢ ብዝምልከት “ኣብ ዘረባኻ
ብማስረጃ ክቐርብ ዘይኽእል ዘረባታት ተዛሪብካ”፡ ኣነ እውን ገሪሙኒ ዘረባኻ “ብስጂ”
ብማስረጃ ክትድግፎ እንተዳአ ክኢልካ ንክተቕርብ ሓቲተካ፡ ኣይቐርብካን።
ካብተን ዝተዛረብካየን ገለ ንኣብነት “ኢሳያስ ብሰሜን - ኣብይ ብደቡብ- ንህዝቢ ትግራይ
ክጭፍልቑ ውዲት ይገብሩ ኣለው”፡ ኢልካ ተዛሪብካ። አነ ድማ ናይ ኣብይ ለውጢ ሙሉእ
ብሙሉእ ዝድግፎ ኣይኮንኩን ግና (ኣብ ዝድገፍ እድግፎ ኣብ ዝንቀፍ ግና እነቕፎ ኣለኹ)
ስለዚ’ውን ንኣብይን ንኢሳያስን ደጊፈ ዘይኮንኩስ፤ እቲ እትብሎ ዘለኻ “ጠቐነ” ግና መራሕቲ
ወያነ ዘጋውሑዎ ፕሮፓጋንዳ ሒዝካ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ተጋውሕ ኣለኻ ኢለካ። ሓቂ
እንተልዩካ እቲ ውዲት እትብሎ ዘለኻ ሰነድ ኣቕርበልና ኢለካ። ዘረባኻ ዝሕፈስ ኣይኮነን።
ዘረባኻ መጋንዒ ጥራሕ ዘይኮነስ “ወንጃሊ” እዩ። ወለድና <<ካብ ዘረባ ዝባላሾ - ዘርኢ
ይባላሾ፡ ተመሊስካ ትሓፍሶ>> ይብሉ። እታ ዘረባኻ ተመሊስካ ክትእርማ ኣይትኽእልን
ኢኻ። ከይዳ እያ ፡ “ኦሮማይ!” ትብሉ ደቂ ሓው ኣቦታትና። ሕዚ’ውን እሓተካ ኣለኹ_
መረዳእታኻ እንታይ እያ? እዚኣ ምምላስ ከቢዳትካ ከም ህበይ ትውጭጭ ነይርካ። ሓንሳብ
ወረቐት ትድርብይ፤ሓንሳብ “ኣኽ”እንዳበልካ ከም ሞቕሎ መጠቓ ትረስን ሪኤካ። እዚ ናይ
ጠይዕና ምልክት ኣይኮነን።
ልሕጺ ዘይብልካ ኮይንካ ምስራኣይኩኻ ብሓቂ ኣነስ ክመልሰልካ ኣይደለኹን ነይረ።ብጀካ
ዓጀውጀው ቁም ነገር ኣይረኸብኩልካን። ካብ ኩሉ ድማ ዘግረመለይ ዘረባ ልሳን እንደርታን
ዘረባ ልሳን ደቂ ኣስማሪኖን “ብጊዜ ኵናት ባድመ ብናይ ሻዕቢያ ክፍሊ ዜናን ተዋስኦን
ዝተዳለወ” ጽልኢ ዘጋውሕ ‘ቪዲዮ ተዋስኦ’ ኣብ ማእከል ዘረባኻ ክንሰምዖ ዘቕረብካልና
ተዋስኦ ምስራአኹ እታ መለለይትካ መሪጽካ ካብ ሻዕቢያ ወሲድካ ምጥቃምካ “ሻዕብያ
ምስራኣዩ ክንደይ ኮን ይስሕቁኻ ይኾኑ?” ኢለ። ብሕልፊ ድማ ሶፊያ ተስፋማርያም ታይኮን
ትብለካ ትኾን? ሕዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ምትሑቑቓፍ ጀሚሩ ሻዕቢያ ‘ጽልኢ
ተዋስኦ ዘለዎ ቪዲዮ” ከይዝርጋሕ ኣጊዱ/ከልኪሉ/ ኣብ ዝተብሃለሉ እዋን “አምበጣ ጠፊኡ”
አንተበልናስ ንኣምበጣ ተኪኢካ ‘ገደቦ’ ኮይንካልና ኣብ ልሳን ዘረባ ትግርኛ እንደርታውያን
ምቡጫው ጀሚርካ። እሞ ድማ ኣብክንደይ ትግርኛኻ ትግርኛ ንዝዛረቡ ተጋሩ ‘ጸረረይ

ክትብል ጀሚርካ”። ወይትጉዱ! ካብ’ቲ ዝሓለውኩዎን ገሚተዮ ዝነበርኩ “ለባም” እዩ
ዝኸውን ዝበልኩዎ ግምት ንየው ወሪድካ ረኺበካ።
እታ ኣብታ ቪዲዮ ዘቕረብካያ ሓንቲ ጽብቕቲ ምቸት ዘለዋ ኤርትራዊት ተዋሳኢትን ሓደ
ጨርቃም እንደርታዊ ልሳን ዘለዎ ከምትግራዋይ ኮይዩ ዝዋሳእ ኤርትራዊ ተዋሳአይ
እንዳናጻጸርካ ንተጋሩ ምቁንጻብካ ካብ ተጋደልቲ ኣያታትካ ዝረኸብካዮ ሙህሮ እዩ። ካብ
ኣያትትካ ማለተይ ካብ ሓውካ ካብ ዓሊ -ዓብዱ ክፍሊ ፕሮፓጋንዳ ሻዕቢያ ዝዝርጋሕ ዝነበረ
ተዋስኦ መቐጸልታ ሒዝካ ተጋሩን ኤርትራውያን’ ኣበይ ንፋለጥ ዝብል ሑሱር ፕሮፓጋንዳ
ምጥቃምካ ባህረ ኤርትራውያን ሙሁራት ንእንፈልጥ ተጋሩ ዘገርም ኣይነበረን። EritreanEthiopian War Restrospect and Prospect” ኣብ ዝብል መጽሓፉ መድሃኔ ታደሰ ከምዚ
ይብል፡ እታ እንግሊዝኛ ናብ ትግርኛ ክትርጉማ (ኵናት ኤርትራን ኢትዮጵያን - ናይ’ቲ
ግርጭት መንቀሊን መዕለብን) እያ እትብል።
“ግዝኣት ጥልያን ኣብ ኤርትራ ቅድሚ ምእታው ኣብ ሞንጎ ትግርኛ ተዛረብቲ ሰሜነኛታት
ኤርትራን ተጋሩን ኢትዮጵያውያን ናይ ሶሺያልን ኢኮኖሚያዊ ጎንጺ ኣይነበሮምን። እቶም
ነይሮም ዝባሃሉ ጎንጺታት እውን ከም’ቲ ናይ ብሄረታዊ ኤርትራውነት ስምዒት ዝዝረበሉ
ዘሎ ዘረባ ነዊሕ ዘይኮነስ ናይ ሓጸርቲ ዕድመ ዝነበሮም ጎንጽታት ጥራሕ እዩም። ኣብ ኤርትራ
ንነዊሕ እዋን ምጽንሑ እቶም ከተመቶት ኤርትራዊያን ብጠቕላልኡ ኣብ ልዕሊ
ኢትዮጵያውያን ብሕልፊ ድማ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ናይ ንዕቀትን ጽልእን ስምዒት ንከሕድሩ
ከምዝገበሮም ኣይተረፈን።
ኣብ ልዕሊ ተጋሩን ኡትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮነስ መግዛእቲ ጥልያን ኣብ ሞንጎ
ኤርትራውያን እውን ምፍልላይ ንክህሉ ኣሉታዊ ግደ ፈጢሩ እዩ። ብሓቂ ንምዝራብ
‘ኤርትራዊነት’ ዝብሃል ስምዒት እንታይ ማለት ከምዝኾነን እንታይ ከምዘማልእን
ኤርትራውያን ባዕሎም ዝተስመምዑሉ ነገር የለን። እዚ ኣብ ከተመታይ ኤርትራ ጥራሕ
ዝሰፈነ ጉጉይ መንነትን፤ ናይ ሰነ ልቡና ቀዉሲ ‘ናይ ፖለቲካ ባህሊ’ ኮይኑ ሱር ስለዝሰደደ
ንመራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ርክብ ምሕርፋፍ ምኽንያት ኮይኑ እዩ።
……….ኣብ ማህደር ታሪኽ ‘ኤርትራውያን ዘሕለፉዎ’ ህይወት ምስ ተጋሩ እንትናጻጸር ዝታሓተ
ታሪኽ ስለዘለዎም ብዘበን ግዝኣት ጥልያን ዘጓነፎም ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝነበሮም
ሑምቱል/ጉስቁል/ ናብራ ንምክሕሓስ ‘ሓይሊ ሞራል’ ንክኾኖም ኢሎም ንተጋሩን ንካልኦት
ኢትዮጵያውያንን ኣትሒቶም ምርኣይ መረጹ። እዚ ኣመል እዚ ክደጉሑ ድማ ባህርያዊ ኮይኑ
ክስዕቡዎ ዘገደዶም ሰበብ ድማ ‘እቲ ባዕዳዊ ገዛአይ’ ነቲ ‘ተገዛኣይ ንምግዛእ ክጥዕሞ ምእንቲ’
ዘርኢ ምስ ዘርኢ ዓልየት ፤ ምስ ካልእ ዓልየት እንዳጣቖሰ ‘ባህሊ’ ብምቁንጻብን ንምውራድን
ዝጥቀመሉ መሳርሒ ስለዝኾነ እዚ ስምዒት እዚ እውን ኣብ ልዕሊ ሕሊና ኤርትራውያን

ከይሰረጸ ኣይቀረየን። ስምዒት ትክሕቲን ዓልየታዊነትን ኣብ ልዕሊ ተገዛእቲ ማሕበረሰባት
ብግዲ እንተዳኣ ተዳዕኒኑዎም እቶም ተገዛእቲ ሳዕቤኑ ከይረተረደኦም ሸለል ኢሎም እንተዳአ
ተቐቢሎሞ ‘ከም ቁቡል’ ባህረ ኣብ ውሽጢ ሕሊናኦም ሰሪጹ ኣብ ካልኦት ጎረባብቶም
ክደጉሑዎ ናይ ግድን እዩ።“>> ይብል ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ፖለቲካ ሃያሲን/ተንታኒን/ ናይ

ታሪኽ ሙሁር ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ መድሃኔ ታደሰ)።
ንስኻ ሓውና ሳልሕ እውን በ’ታ ትምክሕቲ ‘ሕማም ተላገብ’ ተለቢድካ ልሳን እንደርታ
ተጋሩን ልሳን “ደቂ አስማሪኖን” እትደጉሕ ቪዲዮ ሻዕቢ ተጠቒምካ “ኣበይ ንፋለጥ” እትብል
ሻዕቢያ ዘዳለዋ “ንተጋሩ ተቋናጽብ” ቪዲዮ ተጠቒምካ ካብ መልሓስካ ዝወጽእ ዝነበረ ልሳን
እንደርታዎት እንዳተዛረብካ ንሰማዕቲ ክተስምዖም/ወይ ንከተስሕቖም/ ዝፈተንካዮ “ጋሕጣጥ
ትምክሕቲ” መሰረታ እታ መድሃኔ ታደሰ ዝጠቐሳ ባህረ እያ። ባሻይ ሓመድ እውንዶ ብብላታ
ሑሩጭ/ሓሩጭ/ ይስሕቑ? በሉ ቀዳሞት ወለዲ።
በዘን ነጠቢታት እዚአን ክጅምር።
ንዓይ መልሲ ክኸውን ኢልካ “ጌታቸው ረዳን ጌታቸው ረዳን” ብዝብል ዘዳለኻዮ ቪዲዮ ከም
‘ቆራይ” ክትፍትፍት ዝፈተንካዮ ዘረባ ሪኤዮ ኣለዅ።
ክትውሕጦ ዝግባእ ፈውሲ እንተነይሩካ ‘ረሲዕካዮ’ ናብ መልሲ ምሃብ ምእታውካ
ተዋናጂዑካ ተዘይኮይኑ ብሓቂ ጌታቸው ረዳ (ኢትዮ ሰማይ) እንዳበልኩ ሓበሬታን ምልክታን
መንነተይ ብጹሑፍ እንዳሓበርኩኻ “ጌታቸው ረዳን ጌታቸው ረዳን” ኢልካ ምስ ወያናይ
ጌታቸው ረዳ ምፍላይ ኣብዩካስ ከምእተዳናገርካ መሲልካ የማን ጸጋም ሙኽዳድካ ዘግርም
ነገር እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ/ትግራይ/ ብጀካ ሓደ ጌታቸው ረዳ (እቲ ናይ ወያነ) ካልእ ጌታቸው
ረዳ ዘሎ ኣይመስለንን ነይሩ ኢልካ ክትሕጭጭ ፈቲንካ። እወ ሓቂ እዩ ከማኻ ዝበሉ አስማት
ዓዕራብ ዝሓዙ (ገለ ለባማት ዳአ ክልከሙ ተገድደኒ ኣለኻ እምበር) እንዳበዝሑ አፍሪቃዊ
አስማት እንዳሃሰሱ ስለዝኸዱ ‘ጌታቸው ረዳ’ ዝብል አፍረቃዊን ኢትዮጵያዊን (ብዓዕራብ
ኣጻውዓ ሓበሻ) አስማት ምስ እትሰምዕ ብርቂ ኮይኑካ ብድንቁርና ምንቋይካ ኣየግረመለይን
(ኣየግረመለይን ኣይተገረምኩን አይገረመንን ዝባሃላ ቃላት ብደምቢ ገይርካ ኣጽናዓየን-ኣብታ ጽሕፍተይ ክተንብብ ፈቲንካ ክትዳናገር ስለዝሰማዕኩኻ። ቅኔ እውን ተማሂረ እየ
ኢልካና! ዋእ-እዜን ምንባብን ምፍላይን ኣብየናኻስ ቅኔ ተማሂርካ? ንሙኻኑ ጎጃም ዲኻ ዋላ
ዱባይ ወይ ኣብ ኩዌት ዝርከቡ ጋዳማት ‘ቅኔ መዋስእ’ ተማሂርካ?)። ተጋግየ ከይከውን፡
ጀብሃ’ውን’ዶ ‘ቅኔ’ ተምህር ነይራ እያ? በታን በታን ‘ክልተ’ ጥራሕ ዘይኮንናስ ሓያለ ጌታቸው
ረዳ ኣለው። እታ ተማሂረያ እትብላ ዘለኻ “ኩዌት” ዝተምሃርካያ ቅኔ ኣዋናጂባትካ ተዘይኮይና
ኣነን እቲ ብኣኽብሮት አትጽውዖ ዝነበርካ ወያናይ ጌታቸው ረዳን ምፍላይ ኣይጠፍኣካን።

‘ኢትዮ ሰማይ’ ማለት ቅድሚ ሕጂ እትፈልጦን ከምዝናአድካዮ ብኢመይል ሰዲድካለይ
ዝራአኻዮ መርበብ ሓበሬታ እዩ።
ሱዳናዊ ሱውእ ኢንጅኔር/ፖለቲከኛን/ሃይማኖተኛን “ኡስጣዝ ማሕሙድ መሓመድ ጣሃ” ኣብ
ቤትፍርዲ ሱዳን ቀሪቡ ንሞት ምስ ተፈረደ ዝተዛረቦ ታሪኽ ዝመዝገቦ ዝገርም ሙጉትን
ጽንዓትን ፤ ንፍትሒ ዘርኣዮ ብህይወቱ ዘወፈዮ ጽንዓት ብቪዲዮ ዝተመዝገብ “ውዕሎ ቤት
ፍርዲ” ለጢፈዮ ምስራአኻዮ ዝናኣድካዮ ‘ኢትኦ ሰማይ’ ክትርስዖ ከምዘይትኽእል እፈልጥ።
ንምንታይ ኣብ ከምዚ ዝበለ ጽላለ <ኣራምባና ቆቦ> ዳንኬራ ክትወቅዕ ከምዝደለኻ ኣነ
አግሪምካለይ። ዶስ ትግራይ ትግርኚ ምስ መስረትኩም ኣይትረስዑኒ ኢኻ እትብሎም ዘለኻ?
ኤርትራ እትባሃል ኣይትረኽባን ኢኻ (እቲ ዝሓዝካዮ ዘይተዋጽእ መስመር እንተዳአ ቀጺልካሉ)
እመነኒ። ከምኣ ኢልካ ክትኣርግ ተዘይኮይንካ እንኳይዶ ንዓኻ ብከብዲ- ኢዱ ገዲፉ ብዝባንኢዱ ነቲ “ጨፍላቓይ” አገልጊሉ ከም ቃንጫ ተመጽዩ ካብ ሃገር ሃዲሙ ከም ናትካ ናብራ
ናይ ናብራ ስደት ንዝነብር ዘሎ ንዓሊ ዓብዶ ኣሕመድ እውን ኣይኮነትን። እሞ ኣነ ኢትዮ
ሰማይ ጌታቸው ረዳ እንዳበልኩ እንዳማላኸትኩልካስ ንመቐለ ተማጣጢርካ ‘ኣነ እኮ እቲ ናይ
ኢህአዴግ ለባም ጌታቸው ረዳ’ መሲሉኒ እዩ ኢልካ ኣብ ተዋስኦ ‘አኒማል ፋርም’ ምስ ዘሎ
ጌታቸው ረዳ ክተዳናግረኒ ፈቲንካ።
ጌታቸው ረዳ (አነን) ጌታቸው ረዳ እቲ ናይ ወያነ ጌታቸው ረዳን ክተናጻጽረና ፈቲንካ።
ንዑዑ ‘ለባም/ሙሁር’ ገይርካ ክትስዕሎን ንዓይ ድማ ከም ዘይለባም/ቁም ነገር ዘይብለይ/
ገይርካ ክትስዕለኒ ፈቲንካ። ዘረባኻ ምስ ሰማዕኩ “ካባኻ ክስማዕ ዝነበሮ ዘረባ ሙኻኑ
ኣይገረመኒን”። ንሰማዕትኻን ንሳዓብትኻን ከብራህልኩም።
ወያናይ ጌታቸው ረዳ መን እዩ? “ኣኒማል ፋርም” ዝብል መጽሐፍ ኣንቢብካ ከምእትኸውን
እኣምን እየ። ጌታቸው ረዳ ናይ ወያነ “ስኩለር” ክኸውን ዝጽዕር እዩ። ግን ኣይኮነን። ደራሲ
ኦርዌል ኣብ ‘አኒማል ፋርም’ ኣብ ግራት ናዕቢ እንስሳታት ካብቶም ዝማሃዞም (ዝቐረጾም)
ሕልኽልኽ ዝበለ ረቂቕ መገረማይ ገጸ ባህርያት ዘለዎ “ስኩለር” ዝተብሃለ ካብ’ቶም
እንስሳታት ሓደ እዩ። ስኩለር “መጭበርበራይ ፖለቲከኛ” እዩ። ጌታቸው ረዳ ናይ ሕጊ
መምህር እዩ። ከም ስኩለር ክእለትን ብሩህ ኣእምሮ ግን የብሉን። ስኩለር ክኸውን ዝጽዕር
ባህሪያት ዘለዎ፤ ካብ ኣንጻር ወያነነት ናብ ወያነያዊ ምጭብርባር ጉጅለ ድሒሩ ዝተሓውሰ
“አድርባይ” ሰነፍ ውልቀ ሰብ እዩ። ጌታቸው ረዳ ከም ስኩለር “እዛ እምኒ ዚኣ ሕምባሻ እያ
ኢሉ ከእምነካ ዝኽእል ክእለት የብሉን”። ብዓጀውጀው ግን ንዓኻ መሲሉ ይራአየኒ። ግና ኸ
ወያነ ዘይኮነ “ወያነ” ክኸውን ዝፍትን ሓቂ ንክትሽፈን ዘዳናግር “መዳርግቲ ዘይብሉ
መጭበርበራይ” እዩ።

ወያናይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ኣኒማል ፋርም ገጸ ባህርያት ክምጥኖ/ክዳረጎ/ ዝኽእል ግን “ሙሴ
ጸሊማይ ኳኽ” (ሙሴ ዘራቢን) እዩ።
ናይ ኣኒማል ፋርም ደራሲ ኦርዌል ከሚዝ ይብል፦
“The pigs had an even harder struggle to counteract the lies put about by
Moses, the tame raven. Moses, who was Mr. Jones's especial pet, was a spy
and a tale-bearer, but he was also a clever talker. He claimed to know of the
existence of a mysterious country called Sugarcandy Mountain, to which all
animals went when they died.”
ብሓጺሩ ናብ ትግርኛ ክትርጉሞ ከለዅ፤
<<ካብ ኩሎም ንላዕሊ ነቶም ሓሳሙ/ሓሰማ/ ዘጸገመሎም ናይ ጆንስ ኩርኩር/ሓሽከር/ (ፔት)
“ሙሴ -ጸሊማይ ኳኽ” ዝተብሃለ እንስሳ ዝነዝሖ ሓሶት ንምብዳህ የጸግሞም ነበረ። ሙሴ
ናይ አቶ ጆንስ ሰላሊን ጻዕዳ ሓሶት ዝነዝሕ ወጭማድ/መልሓሰኛ/ ፍጥረት ነበረ። “እንስሳታት
ምስሞቱ ብቅሳነትን ብሓጎስን ዝነብሩሉ “እምባ ሽኮር አገዳ” (ጎቦ ቃንጫ ሹኮር) ዝተብሃለ
ሃገር ከምዘሎ እፈልጥ’ ይብሎም ነበረ።>> ይብል።
እቲ ቦታ ዝርከቦ ካብ ደባና ቁሩብ ልዕል ኢሉ ኣብ ሰማይ ዝርከብ ሃገር እዩ።….” እንዳበለ
ይቕጽል። ወያነ ጌታቸው ረዳ ኣብ ኦርዌል ገጸ ባህርያት“ሙሴ ጸሊማይ ኳኽ” ተባሂሉ
ዝተሰምየ ጻዕዳ ሓሶት ዝዝርግሕ ናይ ወያነ “ሙሰ ጸሊማይ ኳኽ” እዩ።እሞ ኣቶ ሳልሕ ጆሃር
ንወያናይ ጌታቸው ረዳ ልዕልናን ክብርን ምሃብካ ኣነ እንታይ ግደይ? ናትካ ክብሪ እንተቐረየኒ
እንታይ ከይጎድለኒ? “ፍቕሪ ከልቢስ ፈሲ ትርፉ!” ይባሃል። ዘገርም ግና - ኣብ ዘይመእተዊኻ
ሽምካ ኣእትየ ሽምካ ምልዓለይ ይቕረታ ኢልካ ይቕረታ ሓቲትካዮ (ኣብቲ ቪዲዮኻ)፡
“እንተደሊኻ’ውን ከምቲ ናይ ወትሮኻ አዲስ አበባ (ሎሚ ግና) ናብ መቐለ ከይድካ ይቕረታ
ጠይቆ። ከምታ ናትኩም ምስሓቕ ሃገር እውን “ሃገረ ትግራይ ትግርኚ” ክምስርቱ ቀሪቦም
ስለዘለው” ፍቓድ ሚዲያ ንክፈቕዱልካ ከምታ ኣመልካ ኣመልክት። ብኡ ኣቢልካ’ውን ከምታ
ንፈታዊኻ ‘ወዲ- ዜናዊ’ ዝሓተትካዮ ንሙሴ ዘራቢን (ጌታቸው ረዳን) ንድበረጽየንን “ብሰሜን
ኢሳያስ ብደቡብ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ክጭፍልቑ ውዲት ይገብሩ ኣለው
ዝበልኩሙዋ ኣነ ‘ውን የጋውሓ ኣለኹ’ ኢልካ ‘ቱሽ’ በሎም።ንሳ’ውን ንባዕላ ዝኻኣለት
መእተዊት ስንቂ እያ። ‘ቡኡ ቡኡ’ ኣቢልካ ራዲዮ ዓዋተ እውን ንኢሳያስ አፈወርቂ ክትሃጅም
ምእንታን ክጥዕማ ኣብ ‘ደገኣፍ ኤርትራ’ ኮይና ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ጎቦ እንዳየሱስ ‘ኣንቴና
ዘርጊሓ’ “እዚ ደምፂ ራዲዮ ህዝባዊ ሰራዊት ሳልሕ ጆሃር እዩ” ንክትብል ይጥዕማ ማለት እዩ።

ካልኣይቲ ክፋል ክትቅጽል እያ።
ወዳሓንካ!
ጌታቸው ረዳ (ኢትዮ ሰማይ)

