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ብ1967 ዓ.ም ኣብ በረኻ ደደቢት ዝተመስረተ ተ.ሓ.ህ.ት “ብዓልየት ዝጭርሑ ተጋደልቲ 

ኣኻኺቡ” ብራሺያል ሃጂን ወፍሪ ተበጊሱ ዘካየዶ ውግእ “ሎተሪ” በጺሓቶ ኣብ መንግሥትነት 

ደይቡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዘውረዶ ምጽናት ዘርኢ መጨረሽትኡ ድሕሪ 30 ዓመት 

ነዊሕ ስቅያት ዝተገፍዐ ህዝቢ ኣምሓራ “ባዕሉ ወያነ” ብዝጻሕተራ ሓዊ ኣንዲዶም “ሓመድ 

ድበ” ኣእትየሞ። ካብዙ ውርደት እዚ መሓረና ዘብል ምርኢት እዩ። 

 

ብፍቕሪ ትግራዋይነት ጥራሕ ዝጭርሑ “እልፊ ሰረቕቲ” አሰሊፉ ብስም ሃገር ዝተለቀሖ 

ገንዘብ ነዝማዱን ንዝዓሰቦም “ጓሶቱን” ኣርዊ መጨረሽታ ጽጋብ ሰርኒቑዎ “ሃገር ኣይትብላዕ 

ኣይተስተ ክገብራ እየ” ኢሊ ፈኪሩ እነሆ በታ “ፍሒሩ ዘውጻኣ ካራ” መንጢሎም ፎቖዶ 

ጎቦታት ትግራይ ተማላጠጥ የጓይይዎ ኣለው። “ጽጋብ” ኣታሓሕዛ “ተዘይክኢልካሉ” 

መዋረዲትካ እያ እትኸውን ዝባሃል ሓቂነቱ ኣብ ወያነ ይራአይ ኣሎ።   

 

እዚ ጉጅለ እዚ ብዓልየት ስለዝሰኸረ “ምጽናት ዘርኢን” “ቆጸራ ትውልዲ ዓልየትን” 

መምሪሒኡ ገይሩ ብእልፊ ሰረቕቲን ቀተልቲን ዝዕጀብ ማሓውር ዕዋሉ ዘርጊሑ ታሪኻዊ 

መርገጽ ዘይብሉ ሕጊ ዝጣሓሰ ፤ “ስቴት ኦፍ ባዮሎጂካል ትግራይ”  ንምምስራት መሬት 

ወልቃይት ካብ ጎንደር መንዚዑ ኣብ ልዕሊ ወልቀቶት ብውሑዱ ድማ ን35 ዓመት  ምጽናት 

ዘርኢ ኣካይዱ እዩ። 

 

ካብ ሸውዓተ ምኢቲ ሽሕ ዘይውሕዱ ‘ተጋሩ/መብዛሕቶም ድማ ተጋደልቲ ዝነበሩ/‘ ኣምሓራ 

ኢና ንዝበሉ ወልቀቶት ነበርቲ ፀለምቲን ጸገዴን “መሬቶም” ኣሕዲጎም ብምውራር ንብረቶም 

እንዳመንዝዑ ብምእሳርን ብምስዋርን፤ ‘ብምጭዋይን’ ፤ ካብ ዝነብሩሉ ቁሸታት እንዳሳጐጉ 

ንክስደዱ ፋሺሰታዊያን ወየንቲ  ወንጀል ፈጺሞም እዮም። ብወራር መንዚዑ ንተጋሩ 

ዘረከቦም መሬት ድማ ህይወት ተጋሩ ለዊጠሉ እየ ኢሉ “ብደርፊ ክዕንድር” ንሰምዖ ነይርና። 

ንተጋሩ ድማ ትንፋስ ዘሪኤልኩም እየ ይብሎም። ብወያነ ትግራይ ዝምራሕ ፖለቲካ ነዞም 

ብትንሳኤ-ሙታን አተሲኤኩም ዝበሎም ተጋሩ ናብ እቲ ብሓይሊ ዝተወረረ ቦታ ወሲዱ ፤ 

“ተራእዩ ብዘይፈልጥ ብዝሒ ተጋሩ አስፊሩ ” ክሓርሱን ክነግዱን ብምግባር ህይወት ተጋሩ 



ኣብ ዱልዱል (ምችው) ናብራ ኣእትዩ ኣብ ልዕሊ መቓብር ወልቀቶት (ኣምሓሩ) “ሓዱሽ 

ህይወት” ንክምስርቱ ገይሩ እዩ። 

 

እቲ ዘገርም ድማ  “መብዛሕቶም ኤርትራዊያን” ኣብ’ዚ ሕዚ ዘሎ ውግእ ንወየነ ተሓሊቖም 

ንርእዮም ኣለና። እዚ ድማ ክልቲኦም ዝስዕብዎ ፖለቲካ መርገጽ ብትምክሕቲን ብዓልየታዊ 

ሐረግ ተበጊሶም ዝጭርሑሉ ዘለው “ሓበራዊ ጸላኢ ኢሎም ዝሰመይዎ “ኣምሓራ ዝባሃል 

ጸላኢ” ፈጢሮም ዝተጣመሩሉ “ብሓበራዊ ዕብዳን”  ዝተበገሰ ርክብ እዩ። ክልቲኦም 

ዝስዕብዎ መትከል “ፋሺሰትነት እዩ”። ኤርትራዊያንን ተጋሩን ትረጉም ፋሺሰትነት “ጥራሕ 

ብቅትለትን ጭካነን ዝብገስ ጉጅለ ገይሮም እንዳተርጎሙዎ ክሰምዖም ከለኹ ክንደየናይ 

“ዱሑር” ሕልና ከምዘለዎም እርዳእ። ፋሺስተዊያን ካብ’ቲ ንሳቶም ዝኣምኑዎ እምነት ፈጺሙ 

ዝተፈለየ መትከልን ባሕረን ኣለዎ። 

 

ንኣብነት ወየነ ኣብ መሬት ምንግሕጣጥ ክኣቱ እንከሎ ሓደ ናይ ፋሽስታዊ መተከል መርኣያ 

እዩ። መሬት ምምንዛዕን፤ ንፖለቲካዊ ክስበት ኢሉ ‘ብሶሺያል ኢንጂነሪንግ’ ተበጊሱ ዘርኢ 

ብምጽናት ኮነ ዘርኢ ንክዳቐሉ/ክዕብለሉ ምግባር ናይ ‘ፋሺሰቲ’ መለለይ ባህረ ሓደ እዩ።  

ኣብ ወልቃይት ዝፈጸሞ እዚ እዩ።፡ኤርትራዊያን እዚ ክራኣዮም ኣይክእልን ። ምኽንያቱ 

“ብዘርኢ ሓረግ ሓድነት” ሓበራዊ መትከል ስለዘለዎም “ካብታ ክምስርትዋ ዝደልዩ 

ባኦሎጂካል ስቴት” ልክዕ ከም ናዚ ጀርመን ካብ ትግርኛ ተዛረብቲ ንንየው ምስ ካልእ ሓረግ 

ከይጣናነጉ ምእንታን ዘይገበሩዎ ወፍሪ የለን”። ብመትከል “ጹጹይ ዓልየት” ስለዝጭርሑ  

እዞም ብዳግም ልደት ተወሊድና ዝብሉ ብዑቡይ ትግራዋይነት ጨሪሖም ኣብ መድረኽ 

‘ልዑል መንነት’ ደይብና ኣለና ኢሎም ናይ ኣሕዋቶምን ጎረባብቶምን ናይ ዝኾኑ “ነገደ 

ኣምሓራ” ንብረቶምን መሬቶምን (ሕልፍ ኢልካ እውን ሰብኡተን እንዳኣሰሩ ኣንስቶም 

እንዳመንዝዑ) ብዘስደምም  ትዕቢት “ከም ክርስቶስ ሞይቶም ዳግም ካብ መቓብር ወጺኦም 

ዝተወለዱ” ኮይኖም ዝዓይነቱ ስምዒት ብምሕዳር ገበርቲን ሓደግቲን ኰይኖም ቅድሚኡ 

ሪኦሞ ዘይፍልጡ (መብዛሕቶም ተጋደልቲ ዝንበሩ) ምቸታን ዱልዱል ናብራን  ኣጠጢዖም፤ 

ዓርሶምን ደቆምን ወነንቲ ንግዲ ኰይኖም ነ30 ዓመት ነቢሮም እዮም። ሎሚ እዚ የለን። 

  

ፋሺዝም ብጠባዩ ክርኢ ዝደሊ “ብትእዛዙ ጥራሕ ዝምርሑ ‘ብቃንጫ መርዓት’ (ከም 

ባምቡላ) ዝሰርዖም ‘ሰዓብቱ’ ካብ እታ ዝተውሃበቶም ‘ቤት ዕዮ’ ፈተኽ ዘይብሉ ዓልየታውያን 

ይኹኑ ሃይማኖታውያን ሰዓብቱ ‘ምስ ካልኦት ወይ ምስ ዓለም ዘራኽበና የለን ስለዝብሎም’ 

‘ምስ ካልእ ዓለም (ዓልየት/ሕዝቢ) ከይራኸቡ ናይ ሕልና ሓፁር ሓፂሩ ምስ ካልኦት 

ዓልየታት ክይሳገሩን ከይታኣታተውን ዝእግድ ጅሆታይ (ዓጋታይ) ዘማዓራሪይ መትከል እዩ ። 

ኣነ ልዑል እየ፤ ወናኒ ፍጹማዊ ሓቂ እያ (I am the source of absolute truth) ስለዝብል፡ 



ባህሊ ፡ ፥ ዘርኣዊ ምትሕውዋስ (a society with cultural, social and ideological 

diversity) ማህበራዊ ምዝናቕ አይፈቱን (ምስ’ቲ ዝሰብኮ ዓልየታዊ ጽርየት ስለዝራጸም)።  

ወየነ ምስ ነገሠ እውን፤ እቲ ዘይምትሕውዋስን ተዓጊትካ በበ ክልልካ (ከም ኣፓርታይድ) 

ምንባር ‘ሕጋዊ ምምሕዳር ስርዓት” ገይሩ፤ኣህዛብ ‘በብዓልየቶም’ ጠርኒፉ ኣብ ልዕሊ እቲ 

ዝመርሖ ማህበረሰብ ባዕሉ ንባዕሉ ‘ብሓይሊ’ ኣንጊሱ ሕዝቢ ዝድዕንን (ዝዕምጡቕ) ሙኩሕ 

(እብሪተኛ) ፍጹም መላኺ ዝኾነ ፓለቲካዊ ሰርዓት እዩ ነይሩ።እቶም ዝስዕቡዎ ኮነ እቶም 

ብካልእ ዝተሰርዑ ሰልፍታት ምዕግርጋር ወይ እያኣይ እንተበሉ ድማ ብሓይሊ ዳዕኒኑ 

ስድራኦምነ ንባዕሎምን የጽንቶም። ካልእ ቀርዩ፤ ዋላ እቲ ዘይጓዳእ ነባር ማሓውር 

(እሴት/ሃገራዊ መጋርያ) ‘ቀይሩ’ አቲ ዝተሰርዐ ዓልየት ብሓደ መስመር ዝተሃንጸ ኣታሓሳስባ 

(ኣዛራርባ) ብምፍጣር መሰረታዊ ዝኾኑ ማሓውራት ንምቕያር ሕራይ ከምዝቡሉ ይገብር 

(ሓደ ልቢ ሓደ … ኢሎም ከምዝጭርሑ ይገብሮም)። ፋሽዝም ጅምር እንትብል መበገሲኡ 

ብዙሓት ‘ምሩጻት ኢና ንዝብሉ’ ጠርኒፉ ነቶም ምስኦም ንዘይከዱ “ውሑዳት” 

አባላት/ሰልፍታት ድማ ብዘይ ምውልዋል ተኣዘዝቲ ኰይኖም፤ ብዘይ ሓንቲ ሕቶ ግበሩዋ 

ንዝተብሃሉዋ ትእዛዝ ተቐቢሎም ክፍጽሙ ዝገብር፤ ወታሓደራዊ ኣጣራንፋ ዘለዎ ኰይኑ 

ንፖለቲካዊ ስርዓት ዝጥርንፍ “ዓንተርነትን’ ፤ ወይ ‘ ነግራምነት’ መምርሒኡ ገይሩ 

‘ምጽሕታር ውግእ’ ከም ኑቡር ገይሩ ዝርኢ “ዕዋሉ” ዝመርሑዎ መላኺ ስርዓት እዩ። ወያነ 

ማለት እዚ እዩ። ኤርትራዊያን ድማ እዚ ይድግፉ ንርኢዮም ኣለና። 

ኣብ መጨርሽትኡ ግና እቲ ተዓዊተ ዝብሎ ዝነበረ ዝጨበጦ ዓወት ብምሒር ትምክሕቲ ማይ 

ዓኺቱ። ሙሰሎኒን ወየንቲን ናይ’ዚ መርኣያ እዩ። አነ ዝኣምኖ መርገጽ እዚ ዝስዕብ እዩ። 

ንአርባዓን ሸውተን ዓመታት ‘ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ’ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ከም እቲ 

ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ዝዓይነቱ አታሓሳስባ፤ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ማለት ምስ ካልእ ሕዝቢ 

ኢትዮጵያ ባህላዊን ስነምግባርዊን ዝቃረን ኣብ ትግራይ ዝተፈልፈሉ በዚ ፋሺስታዊነት 

ዝተጠምቁን ዝኣምኑን በሚሊዮን ዝቑጸሩ ሰባት ኣብ ማሕበረሰብ ትግራይ ውሽጢ 

ተፈጢሮም ኣለው ኢለ ይኣም ። እዚኦም ድማ ብትምክሕቲ ዝረሰኑ ምሁራት እዮም። 

ኣነ ከምትግራዋይነተይ ዋሃብተን ከላእቲ ዜግነት ኮይኖም “ትግራዋይ ኣይኮንካን ‘ ካሳብ 

ዝበሉ ዘስሕቕን ዘጉህይን አባሃህላ እንትብሉ ን27 ዓመት ሰሚዔዮም እየ። እዚ ድማ ምስኦም 

ንዘይሰመረ ኩሉ ትግራዋይ ዝህቡዎ ሳጓ እዩ (ሽዋዊያን ተጋሩ) ። እዞም  ምሁራት ተጋሩ ን27  

ዓመት ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ተወለድቲ ትግራይ ካብ’ቲ ዘርእዩዎን ዝደጉሑዎን ቁሉዕ 

ዝኾነ ብጸልኢ ትዮጵያዊነት ዝተቓነዩ ፤ ብውልቂን ብሓበራን ዝገብሩዎም ፍልይ ዝበሉ 

ተግባራቶም (ግብሮም) ብምብጋስ እየ ገምጊመዮም። ከም ምሳሌ ንክኾነኩም ሓደ ሓደ 

መረዳእታ ከቕርብ። ካብ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊያን ኢና ዘይብሉ አመንቶም ካብ 

ኢትዮጵያዊ ባህሊ ዝጫደሩ ፥ ኢትዮጵያዊ ባህሊ ፥ አምነት ፥ (ሓልዮት፥ ከይብሉኒ ዝብል 



ቁጡብ ዝኾነ ፥ ትሑት ስነ ምግባር ፥ ስክፍታ…) ዝባሃሉ ዋጋ ብዘይምሃብ ናብ ሓንጎሪማነት 

ተለዊጦም “ካብ ባህልና ዝጫደረ “ናይ ተጋሩ ፋሺስታዊ ትምክሕቲ” ቁሩብ ምሳለ 

ክህበኩም።  

ወረጃዊ (ሙቕሉል) ዝነበረ ባህሎም ዝሽፍነሎም ዝነበረ ጉልባቦም ደርቢዮም ብጋህዲ 

ከይተሰከፉን ከይሓፈሩን “ኣብ ዓርሰ” ምምላኽ አትዮም ክጫድሩ ንርኢ ኣለና። ንምሳሌ ኣብ 

ዩቱብ ዝተለጠፈ ቪዲዮ ‘ዓሚ ኣብ ናይ ትግራይ ፌስቲቫል ኣብ ከተማ አምስተርዳም’ 

ዝተኻየደ ፈስቲቫል ተወልደ ዝተብሃለ መንእሰይ ተጻዋታይ ጭራዋጣ ከምዚ ይብል “ 1 ትግሬ 

ለ50 ይበቃል” (ንሓምሳ ሓደ ትግራዋይ ይኣክል) እንዳበለ ተጋሩ ከሳዕስዖም እንተሎ እቶም 

ተላሃይቲ ‘ጋእ እንተይበሉ’ ብስምዒት ክንፍሩ ይብሉ ነይሮም።ፋሽዝም ብዝፈጥሮ 

ብትምክሕቲ ዝረሰነ ፥ ብመን ክሕዘና ስምዒት ስለዝጫድር እቶም ብናይ ሓደ ምሩጻት 

ዓልየትነት ክኣምኑ ዝተገደዱ ተወለድቲ ትግራይ ‘እቲ ሓዲሽ 

ፋሽስታዊ ወያነ ዘምሃሮም ትምክሕቲ ተቐቢሎም ‘ብዘይካ ንሕና ካልእ ሰብ የለን ፡ ናብ 

ዝብል ምትእናን (ትምክሕቲ) ከምዝርኣዩ መንበብቲ ዝተዓዘብኩሙዎም ይመስለኒ። ካብኦም 

ወጻእ ንዘሎ ካሊእ ህዝቢ ብንዕቀት ክፍንፍኑዎምን መዳርግቶም ከምዘይኮኑን ገይሮም 

ይርእዩዎም ከምዝነበቱ ጋህዲ እዩ። እቲ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ናይ ‘ተወልደ ዋጣ’ “ 1 ትግሬ 

ለ50 ይበቃል” (ንሓምሳ ሓደ ትግራዋይ” ተምክሕቲ ሎሚ ናበይ ከምዘጽደፎም ንርኢ ኣለና። 

ይኣኽለኩም ዝብሎም ዝሳአኑ  ሙኩሓት ወየንቲ ዝጻሕተሩዎ ሓዊ የንድዶም ኣሎ። 

ፋሺስታዊ ጭርሖ ካብኡ ዝተበገሰ እዩ። ሙሩጻት ዘርኢ ዝንዳተብሃለ፤ “ፍልይ ዝበልና ሰብ 

ታሪክ” ፥ ሰብ ባህልን ፥ ካልእ ዘይዳረጎ ጅግነንት ዘጥረና’ ‘ወነንቲ ሰብ ጥበብ’ ፥ ንካልኦት 

ደናቑር ፊደል ዘምሃርና ፥ ንሕና ከም ‘ሲም ካርድ’ ኩሉ ዝወነንና’ እንዳበሉ ኣብ አደባባይ 

ወጺኦም ብዘይ ስክፍታ ምስባኽን ምልፍላፍን ሥርሐይ ኢሎም ሒዘሞ ነይሮም። ንሕና 

ቆናጁ ኢና ፥ ፉሉይ ቁናኖን ሙሩጽ ወዝን ኣለና ናብ ዝብል ’ንባዕሎም ምእማን’ ጀሚሮም 

ነይሮም።  

ን27 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተዓዘብናዮ ትዕዝቢቲ ቃስታ ዝተንከፈ ናይ መን ከማይ ፥ መን 

ክሕዘኒ ‘ዑንዱር’ ዝኾነ ናይ ተጋሩ ትምክሕቲ መሰረቱ ኣብ ትግራይ ዝቦቖለ ፋሽታዊ ሓዱሽ 

ስነ ምግባር (መትከል) ዝበገሶ ሓዲሽ ባህሊ እዩ። ናይ ትግራይ ዓልየታዊ ፖለቲካ ዘሰክፍ እዩ 

ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ጽሑፈይ እዚ ዝስዕብ ደርፊ ሰሚዕኩም ሎሚ እቲ ትምክሕቲ ናበይ 

ከምዘብጸሖም እነሆ፡ 

‘መሬት አንጋሕጢጥካ መሬት ወልቃይትን መሬት ወሎን ናተይ እዩ ዝብል መትከል ወያነ 

ከም “ጅግንነት” ተገይሩ ስለዝተቖጽረ ደርፊ ናብ ምድራፍ ኣትዮም  “ዝተመነኹኺ ሎሚ 

ረኸብኩኺ” እንዳበሉ “ሃነን ይበሉ ሃነን” ዝብል ብደርፍን ብፈኸራን ኣብ ማእኸል ሕዝብን 



ዓለምን ዝተደረፉዎን ዝፈከሩዎን ፈኸራ ኣብ ዩቱብ ተለጢፉ ተጋሩ ክሕንብጡሉ ርኢናዮም 

ነይርና። ግን እታ ደርፊ ኣብ መጽሐፈይን ኣብ መርበብ ሓበሬታን ስለዘቃላዕኩዋ ወንጀሎም 

ንምሽፋን ክብሉ “ካብ ዩቱብ ኣዊጺኦማ” ኣለው። 

ሃነን ይበሉ ሃነን 

https://www.youtube.com/watch?v=hScfnfaqLOY 

ካብ እታ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰት “ሃነን ይበሉ ሃነን” እትብል ደርፊን ፈኸራን ከምዚ 

ዝስዕ ገለ ፍረ ሓረጋት ዝሐዘት እያ፦ 

 “ፀላእትና ከምዝጠመየ ከልቢ ብቕንኢ ሃነን ኢሎም እንጥፍጣፎም ይልዝዩ ኣለው ፥ ንሕና 

ተዓዊትና ኢና ፥ ሓሊፉልና  ፥ ደስ ኢሊና አሎ ፥ ዝሓሰብናዮ ፈጺምናዮ‘ለና፥ጸላእትና 

ግና ፈዚዞም ሃነን ሃነን ይበሉ ። ብኡ ገይሮም ፈዚዞም ይትርፉ! ሃነን ይበሉ! ሃነን! 

 ኣንቲ ቆንጆ ትግራይ ሃገረይ ፥ ንስኺ ኢኺ ሞራለይ ፥ 

 ንስኺ ኢኺ ወነይ ፥ ወዲ ወልቀታይ  

ወዲ ትግራይ ፥ ምድርዳር ዘይፈቱ ወዲ ወያነ ፥ 

 ብዓወት ዝወጸ መሰኮናይ ኰነ! 

 ብስሪኡ መሰስ ዝበለ ፥ ብጽፍሩ ጽዒሩ ዝበልዕ ፥ ናይ እንዳማቱ ዘይደሊ፥ አሰይ ይብል ኣሎ 

አሰይ ወዲ 

ትግራይ! ዘራፍ በለ ወዲ ወልቃይት ፥ ደጀናና ወልቃይት! ሕዚ ረኺበኪ ኣለኹ! 

ንትምክሕቲ ሓይሊ ‘ሓንቲ ፍረ ኣይነጥዕሞምን’ ለዚዮም ይትረፉ ሃነን! ሓነን ይበሉ  ኢሎም 

ሃነን! 

ለምልም መሬት ወልቃይት ንትምክሕቲ ሓይሊ ኣይነጥዕሞምን!  

ሆ በል ተጋዳላይ ወያነ 

ወዲ ትግራይ! ፍረ ዘፍረየት መሬትና ኣይንህብን!  

ትግራዋይ ባዓል ድርብ ዋልታ! ሃነን 

https://www.youtube.com/watch?v=hScfnfaqLOY


አበልካዮም ሃነን! ..ወዘተ…..” 

ዝብል እዚ ብፋሽታዊ ልሳንን ፈኸራን ዝተዓጀበ ብወየንቲ ዝተጻሕተረ ሓዊ ፤ ብዘርኢ ተጋሩ 

እትምራሕ “ስቴት ኦፍ ባዮሎጂካል ትግራይ ” (Biological State) ንምምስራት ዝተመነየ 

ወያነ መጨረሽትኡ ከይረኣየ “ዕዝር ኢሉ”። ምሕረት የውርድ!  

ሰላም ንመነ! 

ጌታቸው ረዳ (Ethiopian Semay) 

 

 


