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ልሳንና እንኳዕ ኣብፀሐኪ!! 

/ብፀጋይ ሓድሽ welwalo_waw@yahoo.com መቐለ / 

ንድሕሪት 34 ዓመታት ንመለስ ኣብ 1972 ዓ.ም ነዚ ፅሑፍ እነንብብ ሰባት ኣበይ ነይርና? መምስ 

ባዕልና ንዘቲ፡፡ ኣነ ኣስመራ ነይረ፡፡ ኣብ’ቲ ዓውዲ ፖለቲካ  ካብ ዝተሰርሑ ክፋኣት ድማ ብዙሕ 

እዝክር፡፡ ስርዓት ደርግ ንጃንሆይ ብሓይሊ ዓልዩ 1966 ዓ.ም ስልጣን ብሒቱ፡፡ ካብ ንጉሳዊ 

ስርዓት ናብ ውልቀ መላኺ ፋሽሽታዊ ስርዓት ተሰጋጊርና፡፡ ፋሽሽት ደርግ ናይ ምፅሓፍ፣ምዝራብ፣

ምውዳብ፣ ሰላማዊ ስልፊ ምክያድ መሰላት ብኣዋጅ ከልኪሉዎም፡፡ ደርግ ቅድሚ ናብ መሳልል 

ስልጣን ምውጥሑ ኣቐዲሙ ውሽጣ ውሽጢ ማለት እውን ካብ 1935 ዓ.ም ዝጎሃሃር ዝነበረ ፍትሓዊ 

ቃልሲ ትግራዎት. ብመሪሕነት ተ.ሓ.ሕ.ት/ህ..ወ.ሓ.ት ኣብ 1967 ዓ.ም ዳግማይ ወያነ ኣብ በረኻ 

ደደቢት ተወሊዑ፡፡ እቲ ፍትሓዊ ቃልሲ ብሒደት ቆራፃት ጀሚሩ ሱር እናሰደደ እናገወደ ኣብ 

ህዝቢ ልዑል ተቐባልነት እናረኸበ ብዙሓት እናተፀምበርዎ 1968,69,70,71,72 ዓ.ም እናበለ 

ንቕድሚት መሪሹ፡፡ እቲ ቃልሲ ውሽጣውን ደጋውን ፈተናታት ኣይተፈለዩዎን፣ግንከ እቶም 

ጀጋኑን ፅኑዓትን ህዝባዊ ዕላማ ዝሓዙን ደቂ ህዝቢ ንዘጋጥሙዎም ፈተናታት እናመናንሁ ካብ 

ተሞኩሮኦም እናተምሃሩ “ ሰሰኑ..” ዕዉታት ኮኑ፡፡ 

ሽዑኡ 1972 ዓ.ም ነቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምዕባለ ዘርኢ ዝነበረ ቃልሲ እትድግፍ ዓባይ መቃልሕ 

ድምፂ ተሰሚዓ፡፡ ድምፂ ወያነ ትግራይ ድ.ወ.ት. “ራይ ራይ ራይ… ድምፂ ወያነ 

ትግራይ…ሰሚዕኻ’ዶ ሸቃላይ ሓረስታይ.. “፡፡ ፈለሚ ፈነወኣ ንፍርቂ ሰዓት ኣብ መዓልቲ ኣሃዱ 

በለት፡፡ ትግራዋይ ኣብ ታሪኹ ንፈለማ እዋን ናተይ ዝብላ ዝኣምና፣ዝዛረበላ፣ዝሰምዐላ፣ኣብ ግዜ 

ታሕጓሱ ዝሕጎሰላ፣ኣብ እዋን ሓዘኑ ዝሓዝነላ፣ ዓወቱ ዘስተማቕረላ፣ ውድቀቱ ገምጊሙ ዝእርመላን 

ንዝላዓለ ዓወት ክናጠር ቃል ዝኣስረላን ሬድዮ ወኒኑ፡፡ ሬድዮ ድ.ወ.ት. ምንጪ ርትዒ ሓቂ፣ሓይሊ 

ድምፃ ንፈታዊ ወርቂ ንፀላኢ በርቂ፡፡  

ደርግ ንጃንሆይ ዓልዩ ድሕሪ ስልጣን  ምሓዙ ኣብ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ 

ህዝቢ ትግራይ ዝፍፅሞ ዝነበረ ግፍዕታት ተዘርዚሩ ዝውዳእ ኣይነበረን፡፡ ጥቕልል ብዝበለ ፋሽሽት 

ደርግ ንልዕልናን ኣፍልጦን ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ጨፍሊቑን ኣህሲሱን፣ ኣስገዳድ 

ዝመሰረቱ ሓድነት ያኢ ክሃንፅ!! ኣሽንባይ’ዶ ኣብ ልዕሊ ፍጡራት በፂሑ ክትሪኦስ ክትሓስቦኳ 

ዘባህርር ማእለያ ኣልቦ በደል ፈፂሙ፡፡ ንመነፃፃሪ እንተኾነ ኣብ ሞንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ 

ኤርትራን ዝፈጥሮ ዝነበረ ኣፈላላይ ንምርኣይ ቁሩብ ኣብነት ክጠቅስ፡፡ ርግፅ እዩ ደርግ ንህዝቢ 

ትግራይ ኮነ ንህዝቢ ኤርትራ ጥዑይ ስርዓት ኣይነበረን፡፡ ካብኣ ናብኣ ግን ንትግራዋይ ኣጓንዩ 
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ንህዝቢ ኤርትራ ልምዓት ይሰርሐሉ ነይሩ፡፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ መስቀል ኣደባባይ 

ንላዕሊ ምልኩዕን ብዙሕ ገንዘብ ወፃኢ ዝተገበረሉን ብስያመ ደርግ “ኣብዮት ኣደባባይ” ብኣፀዋዉዓ 

ሻዕብያ “ባሕቲ መስከረም” ተባሂሉ ዝፍለጥ ዓብዪ ኣደባባይ ዝሃነፆ ደርግ እዩ፡፡ ደርግ ኣብ ባፅዕን 

ካልኦት ከተማታት ኤርትራን እውን  ደቅቕቲ ልምዓታዊ ስራሕቲ  ይሰርሕ  ነይሩ እዩ፡፡ ደርግ 

ዳርጋ ንህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ እተገልግል ጋዜጣ ሕብረት እትብሃል ብትግርኛ ሓቲሙ ይብትን 

ነይሩ፡፡ ደርግ ዳርጋ ንህዝቢ ኤርትራ ንምግልጋል ዝዓለመ ኩሉ ግዜ ካብ ሰዓት ሓደ ክሳብ ሰዓት 

ክልተ ምሸት ናይ ቋንቋ ትግርኛ ፈነወ ካብ ሬድዮ ኢትዮጵያ ይፍኑ ነይሩ፡፡ ( እዚ ዝበልኩሉ 

ምኽንያት ናይቲ ፕሮግራም ኣሰናዳእትን ሓለፍትን  እቶም ዝበዝሑን ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት 

እዮም ዝብል ሓሳብ ብምሕዝ እዩ ንኣብነት ሕዚ ኣብ ቲቪ ኤረ ዝሰርሕ ዘሎ እሙን ጋዜጠኛ 

ስርዓት ሻዕብያ ገ/መስቀል ናይ’ቱ ፕሮግራም ኣሰናዳእን ኣቕራብን ዝነበረ እዩ) 

ደርግ ትግራዎት ቋንቋን  ባህልናን ክነዕብን፣ ሰሪሕና ክሓልፈልናን ናብ ስራሕ ወፊርና ክንዕወትን 

ግን ፈፂሙ ኣይሰርሐን፡፡ እኳ ዳኣስ ካብ ዘርእና ከፍልሰና ቀትርን ለይትን ይሰርሕ ነይሩ፡፡ 

ንሰሳትና ከባልዐና…ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ጭቆንኡ ንዝነበርና መናእሰይን ዓበይትን ህዝባዊ ሰራዊት 

ሰምዩ ስንዳይ እናሰፈረ ምስ ኣብ በረኻታት ትግራይ መሪሾም ንሓርነትና ዝኳሽሑ ዝነበሩ 

ተጋደልቲ ኣሕዋትና የዋግአና የተሃላልቐና ነይሩ፡፡ ኣብ’ቲ እዋን ብደርጋውያን ኣብ ልዕሌና 

ዝወርድ ዝነበረ መዓት ክቕንጠጥ ኣበርቲዓ እትሰርሕ ዝነበረት ድምፅና ድምፂ ወያነ ትግራይ 

መናእሰይ ትግራይ ተግባር ግፍዓውያን ፋሽሽታውያን ተረዲኦም ንምምካቱ ናብ በረኻታት 

ትግራይ ክኸቱ ዝሰርሐቶ ስራሕ መወዳድርቲ የብሉን፡፡ ህዝቢ ትግራይ ዋላ እውን ኣብ መሪር 

ኲናት ኮይኑ መንነቱን ክብርታቱን ክዕቅብን ብቋንቋን ባህሉን ክኾርዕን፣ ኣብ ደጀን “ዉሃ” ዘብል 

ስርዓት ፍትሕን ዳይነትን ክህሉ፣ትምህርቲ፣ ሕርሻ፣ ግልጋሎት ጥዕና ሱር ክሰድድ  ድ.ወ.ት. 

መለዓዓሊትን ጎስጓሲትን ብምዃን  ኣበርቲዓ ሰሪሓ፡፡ ሰኒዳ እውን፡፡ 

ድ.ወ.ት. ፋሽሽታዊ ስርዓት ደርግ ካብ ሱሩ ክመሖ ብቋንቋታት ኣምሓርኛን ኦሮምኛን ተወሳኺ 

ፈነወ ብምጅማር ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ሃገራዊ ምዃኑ ኣበሲራ፡፡ ድ.ወ.ት. ደርግ መሊኡ ምስ 

ተቓበፀ፣ ኣብ ጓጓኣ ዘዕበየቶ ፋና ዝበሃል ሃገራዊ ጎብለል ሚድያ ንህዝብን ሃገርን ኣበርኪታ፡፡  

ድ.ወ.ት. ድሕሪ ምድምሳስ ደርግ ትግራዋይ ክሓልፈሉ  ሓምለዋይ ልምዓት ንምርግጋፅ መስመር 

መንገዲ ልምዓታዊ ጋዜጠኝነት ኣፅኒዓ ሒዛ እንተይሰልከየት ሰሪሓ፣ ትሰርሕ ኣላ፣ክትሰርሕ እያ፡፡ 

ድ.ወ.ት. ንሳ ብዘመዓራረየቶ መስመር ሚድያ ብዙሓት ክኢላታት ክፈርዩን ካብ ባዕላ ሓሊፎም 

ንማዕኸናት ዜና ሃገርና ዘገልግሉ ብቑዓትን ክኾኑ መልሚላን ኣምሂራን፡፡ ንህዝቢ ተኣማኒ ምዃንን 

ዉፍይነትን ህዝባውን ውልቃውን ረብሕኡን ኣዕጢቓ ዝሰሓለቶም ክኢላታት ደቃ ኣብ ዕዳጋታት 
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ሚድያ ኣትዮም ዝወዳደሩን ተወዳዲሮም ዝስዕሩን ንምዃኖም እኒ ሬድን ቴሌቪዥንን ኢትዮጵያ፣

ዋልታ ማዕኸን ሓበሬታ፣ ሬድዮ ፋና፣ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይን ካልኦትን ጋእ እንተይበላ 

ዝምስክርኦ እዩ፡፡ ክኢላታት ደቃ ካብ መኣዲ ማዕኸናት ዜና ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን 

ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ሞያታትን ስራሕትን ተሳቲፎም ውፅኢታውንን ኣፍረይትን ይኾኑ 

ምህላዎም ህዝባዊትን እምንትን ምንጪ ሓበሬታ ዝኾነት ሬድዮና ክብራ ካብ ዕለት ናብ ዕለት 

እናደመቐን እናተኾለዐን ክኸይድ ግድን ኮይኑ ኣሎ፡፡   

እታ ቅድሚ 34 ዓመታት ኣብ መዓልቲ ብናይ ፍርቂ ሰዓት ፈነወኣ ዝጀመረት ልሳን ብዙሓት 

ድ.ወ.ት. ሎሚ ብሓፂር፣ ብማእኸላይን ኤፍኤምን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ክልልን ሃገርን ሓሊፋ ናብ 

ጎረባብቲ ሃገራት መልእኽታ ተብፅሕ ኣላ፡፡ ብፍላይ ድማ ካብ ቀረባ እዋና ናብ’ዚ ንመላእ ትግራይ 

ብተወሳኺ መስመር ፈነወ ኤፍኤም ንምርኻብ ዓሊማ ኣብ ኣክሱምን ሑመራን ትድመፅ ኣላ፡፡ ኣብ 

ቀረባ እዋን ህዝቢ ዞባ ደቡብ ብመስመር ኤፍኤም ተጠቃሚ ክኸውን “መፃኹኻ” ኢላ ኣበሲራ፡፡ 

ህዝቢ ዞባ ደቡብ በቲ ጥዑም ላዝኡ “ እንኳዕነይ” ኢሉ ሓንጎፋይ ብምባል ከምዝቕበላ ጥርጥር 

የለን፡፡ 

እታ ቅድሚ 34 ዓመታት ኣብ መዓልቲ ብፍርቂ ሰዓት ፈነወኣ ዝጀመረት ህዝባዊት ሬድዮ 

ድ.ወ.ት.፣  ብፍላይ ሎሚ ብፈነወ ኤፍኤማታ ኣብ መዓልቲ  ን 17 ሰዓታት ንህዝቢ ብቅንዕናን 

ተኣማንነትን ተገልግል ኣላ፡፡ ህዝባዊት ሬድዮና ብፍሉይ  ኪነ-ጥበብ ትግርኛ ንምትብባዕ ፍሉይ 

ጠመተ ሂባ ምስራሕ ምጅማራ እውን ንከየንቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ባህታ ባህታ ዝወሰኸ ኮይኑ 

ኣሎ፡፡ 

ስለዚ ኣንቱም ከምዚ ከማይ ኣብ ጓጓኣ ዓቢኹም ኣብ ፅቡቕ ብርኪ ዝበፃሕኹም ኣብ ደገን ውሽጥን 

ዘለኹም ነዛ  መስከረም 30/2006 ዓ.ም መበል 34 ዓመት ፅምብላ እተኽብር ህዝባዊት ሬድዮናን 

እንኣምናን ልሳንናን ድ.ወ.ት. እንኳዕ ኣብፀሐኪ በሉዋ፡፡ ናብ ዝሕሸ ብርኪ ክንሰጋገር 

እተተኣማምን መሳልል ኮይናትና እያ’ሞ ኣብ ዘዘለናዮ ኮይንና  ኢድና ሓዊስና ንህዝብናን 

ክልልናን ነገልግል፡፡ ኣብ ኩሉ ቦታን ግዜን ኣምባሳደራታ ኮይና ንንቀሳቐስ፡፡ ታሪኻ ታሪኽና 

እዩ’ሞ ክትዕምብብን ክትጉልብትን ዝዝከኣለና ብምውፋይ ሞሳ ንምለስ፡፡ 

ትግራዎት  ሰማዕቲ እውን ነዛ ቦኳር ናይ ኤሌክትሮኒክስ ሚድያ ሃፍትና እንኳዕ ኣብፀሐኪ ንበላ፡፡ 

ከምቱ ልሙድ እምንትን ቦኳርን ፍልፍል ሓበሬታና ክትከውን ኣብ ጎና ደዉ ኢልና ሓቃዊ 

ሓበሬታ ንመግባ፡፡ ሓቃውያን መሰኻኽራ ንኹን፡፡ ድኽመታታ ንንገራ፣ እወንታታ ንዓቅበላ፡፡ 

ድ.ወ.ት 
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ሰፈር ፍልጠት 

እንኳዕ ንመበል 34 ዓመትኪ ኣብፀሐኪ!! 

ኣብ ጓጓኺ ተኾስኲሱ ዓብዩ ንቑምነገር ዝበፅሐ ወድኺ 

ጋዜጠኛ ፀጋይ ሓድሽ ካብ መቐለ 

 


