
1 

   

ካብ መዋእለ ባርነት ክሳብ ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት 
 

መስርሕ ጒዕዞ ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት ካበይ ኣበይ ንምብጻሕ ኮን ይኸውን?  
እዋናዊ ወፍሪ ኮሮናቫይረስከ እንታ ዓላማኡ? 

 
እዞም ሎሚ መሃንድሳት ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት ዝብሃሉ፣ መቐጸልታ እቶም ብመዋእለ ባርነት፣ ብፍላይ ንጸለምቲ 

ቆርበት ኣፍሪቃውያን ከም እቕሓ ብኮንተይነራት ካብ ህገራት ኣፍሪቃ እንዳገፈፉ፣ ሸይጦም ለዊጦም ርእሰማሎም 

ዝኻዕብቱ ዝነበሩ፣ ብስም “ይሁዳውያን“ ዝፍለጡ መበቆሎም ግና ኤውሮጳውያን ዝኾኑ፣ ብፍላይ ካብ ከባቢ 

ካውካውሱስ ሎሚ ቱርክን ጆርጅያ ኣብ ከባቢ ኣስያ ዝርከባ ሃገራት ዝተኣኻኸቡ እዮም። ንጸለምቲ ዓሌት 

ኣፍሪቃውያን ዝፍጽሙዎ ዝነበሩ ኢሰብኣዊ ወፍሪ ድማ እዝዩ ዘስካሕክሕ ተግብር እዩ ነይሩ። ቀንዲ ዓላማኦም 

ድማ ምካብ ገንዘብ እዩ። መዋእለ ባርነት ካብ 16 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ክሳብ 19 ክፍለዘምን ንኣስታት 400 

ዓመታት ዝጸንሐ ብፍላይ ንኣፍሪቃውያን ሕሱም መዋእል እዩ ነይሩ። 

 

ንጸሊም ዝቆርበቶም ኣፍሪቃውያን፣ ጨካናት ኤውሮጳውያን መስርያ ስለዝውነኑ፣ ሓያላት ዝኾኑ መሲሉዎም፣ 

ብኸምዚ ኣብ ታሕቲ ዝርአ ዘሎ ስእላዊ ሓብሪታ ጌሮም እዮም፣ ካብ ሃገሮም ገፊፎምን መቊሖምን ንኣሜሪካ 

ዝሸጡዎም ነይሮም። 

 
ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ሰብኣዮም ሰበይቶምን ደቆምን ብኸምዚ ዓይነት ጨካን ተግባር ብኤውሮጳውያን ሸፋቱ 

ተተገፊፎም ንኣሜሪካ ይሽየጡ ዝነበሩ።  
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እዚ ኣፍሪቃዊ ቆልዓ እዚ በቲ ጨካኔ ዝመልኦ ተግባራት ሸፋቱ ኤውሮጳውያን ስቓዩ ክገልጽ ከሎ 

 
ኤርትራውያንን ኣፍሪቃውያንን፣ ድህሪ 30 ዓመት ሰውራ ኤርትራ፣ ግዳይ ዘመናዊ ባርነት  ኮይኖም፣ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም  

ገንዘቦም ከፊሎም  ምድረበዳ ስሃራን  ማእከላይ  ባሕሪን ሰንጢቖም ንኤውሮጳ  ክኣትዉ ክጽበዩ ከለው ዘርኢ ስእሊ። 

ኣብዚ ብጺሕናዮ ዘሎና መበል 21 ክፍለዘምን እንተኾነውን ብሰንኪ እዞም ንዓለም ዝላገጹላ ዘለው ማሕበር 

ጸልማት ሃጸያውያን፣ ዘመናዊ ባርነት ይኸይድ ኣሎ። እዚኦም ኣብ ላዕሊ ዘሎ ስእሎም ኤርትራውያንን ካብ 

ካልኦት ኣፍሪቃ ሃገራት ንኤውሮጳ ብገንዘቦም ንባርነት ዝውሕዙ ዘለው እዮም። 
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ብ1885 ዓ.ም.ፈ. መሃንድሳት ኮሎንያሊዝም ኤውሮጳውያን ዓሌት ዘለዎም ጥራይ ኣብ በርሊን ንሃገራት ኣፍሪቃ 

ንምሽማው ኣኬባ ኣካዪዶም። 

 

ነዞም ቶዃሉ ነጋዶ ደቂ ሰባት ድሕሪ 400 ዓመታት ህዝቢ 

ዓለም ክነቕሓሎም ምስ ጀመረ ድማ፣ ሚላ ቀዪሮም 

ኮሎንያሊዝም፣ ምሂዞም። ኣብ መዋእል ኮሎንያሊዝም ድማ 

ማእለያ ዘይብሉ ባህርያዊ ጸጋ ኣፍሪቃ መዝሚዞም 

ርእሰማሎም ደሊቦም። መዋእል ኮሎንያሊዝም ሕሱም ተራ 

ዝተጻወታ እተን ክልተ ተዋዳደርቲ ዝነበራ ኮሎንያል ገዛኢት 

ዓባይ ብሪጣንያን፣ ፈርንሳን፣ እየን ዝነበራ። ጸኒሐን ድማ 

ስፓኛን፣ ፖርቱጋንን፣ በልጁምን ኢጣልያን ስዒቦመን።  

 

 
ኮሎንያሊዝም እንዳቀጸለ ከድ ኣብታ ኣብ ማእከላይ ኤውሮጳ እትርከብ ሃገር ጀርመን፣ ሃገራዊ ማሕበርነት (ናሽናል 

ሶሻሊዝም) ዝብሃል ፋሺስታዊ ፍልስፍና ተጀመረ። እቲ ሃገራዊ ማሕበርነት ዝብሃል ሰልፊ ድማ ብኣዶልፍ ሂትለር 

ዝምራሕ ነበረ። ቀንዲ ትሕዝቶኡ ድማ ዓሌታዊ ነበረ። ኣብ መላእ ኤውሮጳ ድማ ዓሌታዊ ዂናት ኣባሮዐ። 

ብኣልማማ ድማ ንብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ ወሪሩ ተቖጻጸረ። ብዘይካ ንዓባይ ብሪጣንያ ድማ ንመብዛሕትአን 

ሃገራት ኤውሮጳ ወሪሩ ሓዘን። 

 

ካልኣይ ኲናት ዓለም ካብ 1933 ክሳብ 1945 ዓ.ም.ፈ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

መለለዪ ኣርማ ሃገራዊ ማሕበርንት ጀርምን 
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ካብተን ወሪሮም ሒዞመን ዝነበሩ ሃገራት ኣፍሪቃ ከኣ ፍሪቃውያን ወከልቶም መልሚሎም ኣዳለው። ብድሕሪዚ 

ኲሎም እቶም ንኣፍሪቃ ሃገራት ንዘልኣለም ክውንንወን ህርፋን ዝነበሮም ኤውሮጳውያን ኮሎንያሊስት፣ ካብ 

ሃገራት ኣፍሪቃ ክወጹተገደዱ። ካብኡ ንሃገር ጀርመን እተን 

4 “ሓያላት መንግስታት ዓለም“ ዝፍለጣ - 

1) መንግስቲ ዓናይ ብሪጣንያ ብቸርችል ትምራሕ ዝነበረት 

2)መንግስቲ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ብፕርሲደንት ሩስቨልት 

3)ፈረንሳ ብጀነራል ዶጎል 

4) ሃገር ሩስያ ብስታሊን ትምራሕ ዝነበረት 

ተዘራርየን ንኣዶልፍ ሂትለር ስዓርኦ።ንሃገር ጀርመን ምስ ስዓሩዋ ድማ ምዕራብ ጀርመንን ምብራቕ ጀርመንን ኢሎም ኣብ ክልተ 

ከፋፊሎም ካብ 1945 ክሳብ 1989 ገዝኡዋ። እቲ ቶኻሉ ምዃኖም ግና፣ ኣብ ነፍሲ  

 

ኒዮኮሎንያሊዝም 

ወከፍ ሃገራት ኣፍሪቃ መቐጸልታ ኮሎንያሊዝም፣ ኒዮ ኮሎንያሊዝብ ዝብሃል ስርዓት መስረቱ።  

ነቶም ዝመልመሉዎም ኣፍሪቃውያን መራሕቲ ወኪሎም ድማ ንኤውሮጳ ተመልሱ። ጎኒጎኑ ድማ ነቶም ሓርበኛታት 

ሙሁራትን ንመጻኢት ኣፍሪቃ ብብቕዓት ክመርሑ ዝኽእሉ ክኢላታት ደቀባት ኣፍሪቃ ብስለላን ኮሎልን ንኽቅንጽሉ 

ትዃሉ መሃንድሳት ስለላን ኮሎላን መስረቱ። ብፍላይ እንግሊዝን ፈረንሳ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ እንዳተመላለሱ ብዙሓት 

ቀንጸሉ። ካብቶም ዝቐንጸሉዎም ዓበይቲ ፈላስፋታትን ጀጋኑን ግንከእ ንኣፍሪቃ ብፍትሒ ክመርሕዋ ብቕዓት ዝነበሮም 

በብሓደ ቀንጸሉዎም ካብኣቶም ንምጥቃስ። ኩዋም ኖክሩማ ካብ ሃገር ጋና። ፓትሪክ  ሉሙምባ ካብ ሃገር ኮንጎ። ንጉስ 

ቴድሮስ ካብ ሃገር ኢትዮጵያ። በላይ ዘለው ካብ ሃገር ኢትዮጵያ። ጀነራል መንግስቱ ነዋዩ ምስ ሓዉ ምሁር ግርማ 

ነዋዩ። መራሒ ሞዛምቢክ ሳሞራ ማሸል ወይተ. . . ።  

ሃጸያውያን፣ ብርግጽ፣ ብተዛዋዋሪ ሜላ ኣብ ሃገሮም ኢወሮጳን ኣሜሪካን ከለው፣ መሃንድሳት ስለላ ብምልኣኽ ንደቀባት 

ጀጋኑ ኣፍሪቃውያን ቀንጺሎም፣ ነቶም ካብ ብኣእምርኦም ብኸብደም ዝሓስቡ  

ኣብ ስልጣን ሰቒሎሞም። 

 

ንመረዳእታ: ኣብ ኮንጎ ንፓትሪክ ፈላስፋን ጅግና ሉሙምባ ቀንጸሉዎ፣ መተካእትኡ ድማ ነቲ ካብ ብኣእምሩኡ 

ብሕምብርቱ ዝሓስብ ሞቡቱ ሴሰሴስኮ ኣብ ስልጣን ኣቐመጡዎ። ኣብ ሃገር ጋና  

እቶ ቀንዲ ንመራሕቲ ኣፍሪቃ ዝቕንጽሉ ዝነበሩ ምኩራት ነብሰገዳይ ድማ ስለላ መርበብ ፈረንሳን እንግሊዝ እዮም 

ዝነበሩ። ብኸምዚ እንዳትጓዕዙ ኒዮ ኮሎንያሊዝም፣ ብኣዝዩ ዝረቐቐ ሜላ ንደቡብ ኣፍሪቃ ብግዛእ ማኣለያ ዘይብሉ 

ባህርያዊ ጸግኦም ውሑዳት ዝቚጽሮም እንግሊዛውያን ብዓሌታዊ ዂናት ንጸለምቲ ደቂ ደቡብ ኣፍሪቃ መንቆሱዎም፣ 

ንመራሒኦም ድማ ን27 ዓመታት እሲሮም እብ ግዜ እርጋኑ ንረብሓኦም ከምዘገልግል ውዕል ፎርም ጣዕሳ ኣፈሪሞም 

ፈትሑዎ። ንዕኦም ዝጥዕሞም ስርዓት ግንከኣ ብኤውሮጳዊ ሕብሪ ዘለዎም ውሑዳት ኤውሮጳውያን እቲ ኲሉ ባህርያዊ 

ጸጋ ከምዝውንውነን ገሮም ክሳብ ሎሚ ብተዘዋዋሪ ይገዝኡዋ ኣለው። ምስዚ ጎኒንጎኒ ዝኸይድ ድማ ኮሚንስትን 

ሶሻሊስትን ዝብሃል ስርዓት ግንከኣ ባዕሎም ዝቆጻጸሩዎ ኣብ ሃገር ሩስያን ቻይናን መስረቱ። ገርሀኛ ህዝቢ ኣፍሪቃ ድማ 

ሓቂ መሲሉዎ ሰውራታት ከካይድ ጀመረ። እቲ ማሕበርነትን ደሲነትን ዝብሃል ስርዓታት ድማ ከም ዓፍራ ቀሃመ፣ 

እኳድኣ ኣብ ዲቕ ዝበለ ካፒታሊዝም ተቐየረ። ህዝቢ ኣፍሪቃ ግን ካብ ግዜ ባርነት ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ፣ ብረቂቕ ሜላ 

ገና ባህርያዊ ጸግኡ እንዳተዝምተ እዩ ብድኽነት ዝነብር ዘሎ። መንግስቲ ፈረንሳ ካብ 20 ዘይውሕዱ መራሕቲ 

ኣፍሪቃ ካብ 1950 ጀሚራ ክሳብ ሎሚ ዝቐንጸለት ኣባል መዝመዝቲ ሓይልታት ዓለም እያ። ማኣለያ ዘይብሉ 

ባህርያዊ ጸጋ ኣፍሪቃ ሃገራት ብምልኡ ብኤውሮጳውያን እዩ ዝዝመት ዘሎ። 
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ሊቅን ካኢላን ዶክተር ኩዋማ ነኲሪማ  ብመሃንድሳት ስለላ መርበብ ሃጸያውያን ዝተቐንጸል። 

መተካእታኡሓደ ከገልግሎም ዝኽእል ዲክታቶር መሪጾም። 

 
ጅግናን ፈላስፋን ፓትሪክ  ሉሙምባ ብመሃንድሳት ስለላ መርበብ ኣሜሪካ ዝተቐንጸለ። 

“ንሰውራዊ ክትቅንጽሉዎ ትኻሉምበር፣ ንሰውራስ ክትቅንጽሉዎ ኣይትኽእሉን ኣኢኹም“!  

ጅግና ፈላስፋን ፓርቲክ ሉሙምባ ወደባት ሃገር ኮንጎ 
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ኣብ ጊኒ ቢሳው ነቲ ፍትሓዊ ቃልሲ ሃገር ጊኒ ቢሳው ኣንጻር ረብሓኦም ስለዝኾነ ንጅግና መንእሰይ መራሕ እሚልካር 

ቀንጺሎም እታ ሃገር ብከዳሚኦም ዲክታቶር ከምትምትግዛኣ ገበሩዋ። 

 
ጅግና ኣሚልካር ካብራል መራሒ ጊኒ ቢሳው ምስ ፊደል ካስትሮ መራሒ ኩባ ነበር 

 

 
ጅግና ንጉስ ቴድሮስ ብስለያ ንጉስ ትግራይ የውሃንስ 4ይ ሓገዝ፣ ኮሎንያል ገዛኣኢት ዓባይ ብሪጣንያ ንኢትዮጵያ ወሪራ 

ታ፣ጅግና ንጉስ ቴድሮስ ግን ካብ ኤውሮጳውይያን ዝማረኽ ሽጉጠይ ሰትየ እስዋኣላ ንሃገረይ ኢሉ ብ1868 ዓ.ም.ፈ. ሽጉጡ ሰትዩ 

ተሰዊኡ። 
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ድሕሪ ንጉስ ቴድሮስ ኣብ  ኢትዮጵያ ጀግና  ጅግና በላይ ዘለቀ እዩ ነይሩ። 

 ን5 ዓመታት ምስ 150 ጀጋኑ ኤርትራውያን ኣንጻር ኮሎንያል ጣልያን ዝተቓለሰ ጅግና በላይ ዘለቀ። 
ብትእዛዝ ንጉስ ሃይለስላሰ ተሓኒቑ ሞይቱ። ብድሕሪ መጋረጃ ግና ብኣንግሊዛዊ ጀነራል ዊንገት ዝትሓንጽጸ ውዲት ንይሩ። 

 
ጀነራል መንግስቱ ነዋዩ ምስ ሓዊ ግርማ ነዋዩን፣ ሃይለ ስላሴ ንብራዚል ምስ ገሸ መፈንቅለ መንግቲ ፈቲኖም። 

ኣብ መወዳእታ ምስቀረቡ። መንግስቲ ኣሜሪካን እንግሊዝን እስራኤልን ነቲ መደቡ ኣፍሺለንኦ። ዓላማ መንግስቱ 

ነዋይ ንመስፍናዊ ስርዓት ሃይለስላሴ ደምሲሱ፣ ኢትዮጵያ ብዲምክራሲ ክትመሓደር እዩ ዝነበረ። ነቲ መደቡ ግና፣ 

መንግስቲ ኣንግሊዝን ኣሜሪካን 6 ነፈርቲ ውግእ ካብ ኣስመራ ተበጊሰን ኣፍሺለንኦ። ድሕሪኡ ጀነራል መንግስቱ 

ነዋዩ ብንጉስ ሃይለስላሴ ትእዛዝ ተሓኒቑ ሞይቱ። 

 

ነቲ ኣብ ሃገር እንግሊዝ ዘሰልጠንዎ ሰላዪ ሃይለ ስላሴ ዘውዲ ሃገር እንግሊዝ ደፊኦም ንጉሰ ነገስት ኢትዮጳያ ኢሎም 

ሸሙዎ።  
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ንጉስ ሃይለስላሴ ኣብ ሃገር እንግሊዝ ብስለላን ኮለላን ጥንቆላን ሰልጢኑ ዝተመልሰ 

ወኪል ሃገር እንግሊዝን ኣሜሪካን እዩ ነይሩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ግና ክሳብ ሎሚ ሓቀኛ ታሪኽ  

ከይተረኹ ይነብሩ ኣለው። 
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ብምዕቡል ኣገባብ ሓዲሽ ኮሎንያሊዝም ብቻይናውያን ኣብ ኣፍሪቃ 

 
መራሒ ቻይና ምስ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ረቂቕ ውዕል ምዝመዛ ክሰማምዑ ከለው። ቻይና ንባዕላ ኣባል ምስቶም 

መሃንድሳት ሓዲሽ ዓለማዊ ስሮኣት እያ። 

 
ምዝመዛ ባህርያዊ ጸጋ ኣፍሪቃ ብቻይና 

 

ብዛዕባ ምዕራባውያን ኣብ ኤርትራ ዝፈጸሙዎን ገን ዝፍጽሙዎን ዘለው እንተድኣ ተገንዚብና ጽሒፍካ ዝውዳእ 

እይኮነን። እወ፣ እዝዩ ዘስደምም እዩ። ብፍላይ መንግስቲ ሃገር ዓባይ ብሪጣንያን፣ ኣሜሪካን እስራኤልን፣ ንህዝቢ 

ኤርትራ ኣላሽ ንምባል ዳርጋ 70 ዓመታት ወሲዱለን ኣሎ። ገና ድማ ይቕጽልኦ ኣለዋ። ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት

ዝኣክል ካብ ዓለም ዝነውሐ ሰውራ ብምክያድ ኣንጻር ኲሎም ወረርቱ። ዓባይ ብሪጣንያ ኣሜሪካ ሩስያ እስራኤል 

ሶቭየት ሕብረት ሎሚ ሩስያ ስዒሩወን እዩ። ግን ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዘርኣዮ ጅግንነትን ቆራጽነትን ኣዝዩ ስለዘቕንኦም፣ 

እንሆ ብህልኽ ጥራይ ዋላ እምኑን ሰላዪኦም ትግራዋይ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ን60 ዓመታት ኣንተኣገልገሎም፣ ንህዝቢ 

ኤርትራ ክምንቅቁሱዎ ኣይከኣሉን። ገናውን ኣኢሰያስ ምስሞተ ከምዘይዕርፉ ዘይክሓድ እዩ። መኽንያቱ ጉዳይ 

ኤርትራ ኣብ ኢድ እቶም ንዓለም ዝቆጻጸሩዋ ዘለው ስዉራት ሓይልታት ሮትሽልንድን ሮክፈለርን ኦፐንሃይማነርን እያ 

ዘላ። ነቲ መዘና ዘይብሉ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብኹሉ መኣዝን፣ ንሃይማኖት፣ ንባህሊ፣ ንጅግነቱ፣ ንሕጊንዳቡኡ 

ክቕንጥጡ፣ ኣብ ማእከሉ ከም ፍልሖ ኣትዮም፣ ብዞም ኮራዂሮም ጭፍራ ህግደፍ ገና ኣብ ሓዲግ መዲግ ንኽወድቕ 

ገናይጽዕሩ ኣለው።  
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ዝተኻየደ ህዝባዊ ሰውራ ኣብ ማእከሉ ከም ፍልሖ ኣትዮም፣ ኣብ ሓዲግ መዲግ ገሮሞ ይርከቡ።  

 

እዚ እዩ እምብኣር እቲ ትሕተ ቅርጻ እቲ ፕሮጀክት፣ ኲሉ ኣብ ዓለም ዘካዪድዎ መደብ ዕዮታት፣ ኲናት ጥሜት 

ሕማም ወዘተ. . .  ኣብዚ ዝተመርኮሰ እዩ። 

ከምዝ ኣብ ላዕሊ ዝተኸታተልናዮ መስርሕ ክጒዕዙ ድሕሪ ምጽናሕ ኣምብኣር፣ እኩብ ድምር እዚ ኩሉ ስርዓታት 

ሓደን እንኮን መንግስቲ ዝምራሕ ሓደ ዓለምለኻዊ መንግስቲ ንምምስራት እዩ። ንሱ ድማ ብስም “ሓዲሽ ዓለማዊ 

ስርዓት“ ዝብል ኣዝዩ ሓደግኛ ዝኾነ ሲስተም ኣብ ዓለም ምንጋስ እዩ። ነኢ ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት ኣብ ግብሪ 

ንምትግባር ግን ብዙሕ ሕይወት ሕዝቢ ዓለም ከምዝወስድ ኣጸቢቖም ስለዝፈልጡ፣ ብውግእ ዘይኮነስ ብኣዝዩ 

ረቂቕ ዝኾነ ዕይነት ውግእ ተላባዒ ሕማማት ጥሜትን መከራን ፍርሕን ሽበራን ጌርካ ሸቶኻ ንምውቃዕ  እዩ። 

ስለዚ ነቲ ካብ ኣምሆ ዘመን ጀሚሮም፣ ዝመደቡዎ ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት ከተግብሩዎ እንተድኣ ኮይኖም ፣ ሓደ 

ውዲት ክምህዙ ኣለዎም። ንህዝቢ ሓላዪ እንዳመሰልካ፣ ንማዕከናት ዜና ሜድያ ከም ቀንዲ መሳርሒ ተጠቒምካ፣ 

ፕሮፓጋንዳ  እንዳንዛሕካ፣ ንገርሀኛ ህዝቢ ዓለም  ኣእሚንካ ፣ነቲ ክትበጽሖ እትደልዮ ሸቶ ንምውቃዕ እምብኣር 

 ፕሮጀክትታት ጥፍኣት ክምህዙ ኣለዎም፣ ንመረዳእታ ከም ኲናት ዝኣመሰለ ወፍሪ ምክያድ። 

እስከ  እቲ ካብ 16 ክፍለዘመን ክሳብ 19 ክፍለ-ዘመን ዝኸይድ ዝነበረ ወፍሪ ባርነት ኣፍሪቃውያን፣ ከምኡውን 
ኮሎንያሊዝምን ኒዮኮሎንያሊዝምን ንጎኒ ገዲፍና እቲ መቐጸልታኡ ሎሚ ከም መንግስቲ ዓለም ኮይኑ ንኽትከል ኣብ 
መስርሕ ዘሎ ብሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት ዝፍለጥ፣ ንክቀላጠፍ ኣብዘን ዝሓለፋ 20 ዓመታት፣ ብኣዝዩ ዝተራቐቐ ውዲታዊ 
ፕሮፓጋንዳ ዝተሰነዩ፣ እንታይ ዓይነት መስርሓት ክካየዱ ከምዝጸንሑ ንከታተል፣ 

1ይ) ኣዝዩ ዝተራቐቐ ውዲታዊ ፕሮጀክት ምሂዞም፣ ኣብ ማእከል ኒውዮርክ ክልተ ዝዓበያ መደበር ንግዲ ዓለም 

"ማንታ ህንጻታት" ዝብሃላ እብ ትሕቲ እቲ ህንጻ ኑክሌር ቦምብ ቀቢሮም፣ ከምዝፍንጀራ ገሮመን። ሕፍር ከይበሉ 

ግን ንህዝቢ ኣሜሪካ ብሓፈሻ ድማ ንህዝቢ ዓለም ንምዕንጃል፣ "ርኣዩ በሉ ኣዕራብ ኣብ ማእከል ኣሜሪካ 

ርወሪሮምና፣ ብኣኽራሪ መራሒ ግብረ-ሽበራ ኣልቃሂዳ ኦዛማ ቢንላደን ዝተባህለ እቲ ስርሓት ግብረሽበራ 

ተፈጺሙ"፣ ኢሎም ብማዕከናት ዜና ንመላእ ዓለም ፈኒዮሞ። እወ፣ ጎጉዱ ንቅሺ ከምዝብሃል፣ ነቲ ባዕሎም 

ብመደብ ዝፍጸሙዎ ግብርሽበራ፣ ቢንላደን ከምዝፈጸሞ ኣምሲሎም፣ ንገርሀኛ ሕዝቢ ዓለም ኣእሚኖሞ። እቲ 

ዓላምኦም ግን ንሃገር እፍጋኒስታንን ንኢራቕን ኲናት ክውልዑ ስለዝመደቡ ጥራይ እዩ ነይሩ። ዝወጠኑዎ ውጥን 

ድማ  ፈጺሞሞ። 

ንሃገር ኣፍጋኒስታን ብ2001 ዓ.ም.ፈ. ወሪሮማ። ክኢለኣታት ቊጠባ ከምዝጸብጸቡዎ፣ እቲ ውግእ ክሳብ 2019 ኣስታት 
975 ቢሊዮን ዶላር ከምዘኽሰረ እዩ። እቲ ሓቂ ግና በቲ ዝወልዑዎ ዂናት ካብ መሸጣ እጸፋርስ ሓሺሽ ጥራይ ክሳብ 
ሓደ ትሪልዮን ዶላር ከልዝኸሰቡ እዩ ዝፍለጥ።እዚ ዘይፍትሓዊ ኲናት ወይከኣ ውራርዚ ከኣ፣ ክሳብ ሎሚ 2020 
ይቕጽል ኣሎ። 

ንሃገር ኢራቕ ድማ ብውዲት ሓደ መደብ ኣውጺኣኦምላ። ንሱ ድማ  “መራሒ ሃገር ኢራቕ ኣምባገነን ሳዳም 

ሑሴን፣ ንግብረ ሽበራ ኣልቃሂዳ ዕጥቅን ስንቅን እንዳካፋፈለ መዊሉዎ። ምስ መራሒ ግብረሽበራ ኦዛማ ቢንላደን 

ከኣ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ። ብተወሳኺ ድማ  ንመሳኪን ህዝቢ ኩርድሳን ቀዛፊ ስሚ ነስኒሱ ስለ 

ዝመንቆሰ፣ በዚ መኽንያትዚ ሳዳም ሑሴን ዓለምለኻዊ ሕጊ ጥሒሱ። ስለዚ ክውቃዕ ኣለዎ"፣ ክብዝብል 

ውዲታትዊ ፕሮፓጋንዳ፣ ንህዝቢ ዓለም ድሕሪ ምንዛሕ፣ ብ2003 ዓ.ም.ፈ. ንሃገር ኢራቕ ልዕላውነታ ደፊሮም 

ወሪሮማ። ንመራሒ ሃገር ኢራቕ ሳዳም ሑሴን ድማ ህዝቢ ዓለም እንዳተዕዘበ ሓኒቖሞ። ግን እቲ ኣብ መስኮት 

ተለቪዥን ዝተራእይ ማሕነቕቲ፣ ብሓቂ ሳዳም ሑሴን ምዃኑ ዘረጋግጽ ክሳብ ክንደይ ጭብጢ ነይሩዎ ነቶም ነቲ 

ውዲት ዝፈልጡ ጽባሕ ብጊሓት ብታሪክ ከቕርቡዎ ንጽበ። 

ኣስተብህል፣ መንዩ ዓለምለኻዊ ሕጊ ዝጥዕስ ዘሎ ሳዳም ድዩ እዞም ሓያላት ዝብሃሉ ሃጸይመጸይ? 
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2ይ) ከም ኣመሎም ብ2011 ዓ.ም.ፈ. ንልዑላዊት ሃገር ሊብያ ፣  በተን መሳሪሒኣኦም ዝኾና ሜድያታት 

ዝተፋላለየ ፕርፓጋንዳ ንህዝቢ ዓለም ድሕሪ ምንዛሕ  ብናቶ ዝተሰነያ ነፈርቲ ኲናት ሃገር ፈረንሳን ኣንግሊዝን 

ኣሜሪካ ወሪሮም። ንመራሒ ሃገር ሊብያ ማዓመር ቃዛፊ ድማ ቀንጺሎም፣ ነታ ኣብ ዓለምን ዝሃብተመት ሃገር 

ሎሚ ኣብ ቅልውላውን ዕንወትን ተሸኺላ ትርከብ። ባህርያዊ ጸጋኣ ምህርቲ በልዚንን ጋዝን ተኸዚኑ ዝነበረ ካብ 

48 ሽሕ ቶን ወርቂን ገንዘብን ድማ ዘሚቶሞ  ባንኪ ሊብያ ድማ ሃጊሮሞ። 

ኣስተብህል፣ እቲ ሓቂ ግና ብግልባጡ እዩ። መኽንያቱ መራሒ ሃገር ሊብያ መዓመር ቃዛፊ፣ ንሊብያ ጥራይ ዘይኮነስ 
ሓርነትን፣ ቊጠባዊ ራህዋን፣ ንመላእ ኣፍሪቃ ክስፍና ስለዝመደበን፣ ብግብሪ ክፍጽሞ ስለዝተዓዘቡዎን፣ ነዚ ቅዱስ 
ፕሮጀክት እዚ ንምብርዓን፣ ንልዑላዊት ሃገር ሊብያ ኣብዚ ሎሚ ወዲቓቶ ዘላ ዕንወት ኣውዲቆማ ይርከቡ። 

 3ይ) ብ2011-2012 ዓ.ም.ፈ. ብቀውዒ ዓረብ (Arab Spring) ዝብሃል ቊጣዐ ህዝቢ ዝገልጽ ገጂፍ 

ምንቅስቓሳት፣ ብፍላይ ኣብ ሃገር ግብጽን ኣብ ሃገር ቱኒዝያን ተባሪዑ። ብስንኪዚ ሕዝባዊ ናዕቢዚ ድማ እቲ ሆሳኒ 

ሞባራክ ዝብሃል ገዛኢ ግብጺ ዝነበረ ብሓይሊ ህዝቢ ካብ ስልጣኑ ተገዲዱ ወሪዱ። ኣብ ውጻኢ ዝርከባ ባንክታት 

ግና ኣቐዲሙ ካብ ህዝቢ ዝዘመቶ ክሳብ 170 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ኣኪቡ ጸኒሑ። እዚ ንዋሕስነት ህዝቢ ግብጺ 

ዘይኮነስ፣  ንዋሕስና ሕይወት ሆሳኒ ሞባራክ  ዝኸውን፣ ማለት ቅድሚ ሞቱ ሃጸያውያን ክጥቀሙሉ ዝጸንሑ 

ገንዘብ፣ ምስሞተ ድማ ንሓላሎም ዝውንኑዎ ርእሰማል ነይሩዎ ማለትዩ። ገንዘብ ስለዝነበሮ፣ ብውዲት ሃጸያውያን፣ 

ኣብ ፍርዲ ከይቀረበን ከይተኣስረን ካብቲ ቤት መንግስቱ፣ ኣብ ብሉጽ ክንክንን ሕክምናን፣ ተሃድሶን ዝረኽበሉ 

መዕርፊ ግዒዙ። ኣብ ተሃድሶ እንዳተሓከመን ክንክን እንዳተገብረሉን  ድማ ድሕሪ 9 ዓመታት  እቲ ኣብ ግብጺ 

ዝተፈጸም ህዝባዊ ናዕቢ፣ ኣብ 91 ዕድሜኡ ብ2020 ኣብዚ ዓመትዚ ማለትዩ፣ ብባህርያዊ ሞት ዓሪፉ ተባሂሉ።  

መስኪን ህዝቢ ግብጺ ግና ፍረ ቃልሱን ራእዪኡን ዘሮ ኮይኑ፣ ካብ ኣስታት 1000  ግብጻውያን ዝተሰዉኡሉ 

ህዝባዊ ናዕቢ፣ብምኽሪ ሃጸያውያን  በርዒኑ፣  እቲ ኩሉ 170 ቢሎን ዶላር ድማ እዞም ህጸያውያን መንጢሎሞ። 

ሎሚ ህዝቢ ግብጺ  ብወተሃደራዊ መንግስቲ ኣልሲሲ፣  በቲ ድቓላ፣ ብዲኡ እስራኤላዊ፣ በብኡ ከኣ ሓንፈጽ 

ግብጻዊ  ትግዛእ ኣላ። ህዝባዊ ምንቅስቓስ ዝብሃል ድማ ኣብ ሃገር ግብጺ ብሱሩ የልቦን። 

4ይ) ኣብ ሃገር ቱኒዝያ ድማ እቲ ንኣካላቱ ብሓዊ ቃልቃል ኣቢሉ  ምእንቲ ሃገሩን ህዝቡን ሕይወቱ ዘሕለፈ 

ጅግና መንእሰይ፣ ዝተባርዐ ህዝባዊ ናዕቢ ብውዲት ሃጸያውያን በርዒኑ ተሪፉ። 

እዚ ትርግእዩዎ ዘሎኹም መራሒ ሃገር ቱኒዝያፕረሲደንት ዚነ ኣኤል ኣቢዲነ በን ኣሊ ካብ 3 መስከረም 1936 

ዝተወልደ፣ ብ19 መስከረም 2019 ኣብ 83 ዕድሜኡ ዓሪፉ። እዚ ዓስከር ሃጸያውያን ሰብዚ ድማ ካብ 150 

ቢልዮን ዶላር ንላዕሊ ገንዘብ ዘሚቱ ንወጻኢ ሃገር ከምዝሃድም ተጌሩ። ህዝቢ ዓለም ድማ ሕጂ ዲሞክራስን 

ፍትህን ኣብዘን ሃገራት እዚአን ክስፍንዩ ኢሉ ብተስፋ ሃንቀው ክብል ተጸቢዩ። ህዝቢ ሃገር ግብጽን ቱኒዝያን  ግን 

ተጸበይቲ ወጻኢ ሓገዝ ኮይኑ ይብር ኣሎ። 

5ይ) ንሃገር ሶርያ ብ2011 ዓ.ም.ፈ. ልዑላውነታ ዝግህስ ኲናት ተኣዊጁላ። "መራሒ ሶርያ ፕርሲደንት ኣል 

ኣሳድ፣ ቀዛፊ ስሚ ነስኒሱ ንህዝቢ ስለዘህለቐ፣ ዓለምለኻዊ ሕጊ ጢሒሱ"ዝብል ፕሮፓጋንዳ ብምንዛሕ፣ በቶም ኣብ 

ሃገር ጆርዳን ብሓገዝ ስዑድያን እስራኤልን፣ ኣሜሪካን፣ እንግሊዝን ዝሰልጠኑ፣ ብ"ሃገረ ኣስላም" ዝፍለጡ ግንከኣ 

ንሃይማኖት ምስልምና ዘይውክሉ ፣ ባዕሎም ሃጸያውያን ብመደብ መልሚሎም ዘሰልጠኑዎም ግብረሽበራ ፈኒዮምላ። 

ክሳብ ሎሚ ድማ ህዝቢ ሶርያ ኣብ ጸበባን መከራን ግዳይ ስደትን ኮይኑ ይነብር ኣሎ። ክኢላታት ስታቲስትክ 

ዂናት ከምዝግመቱዎ፣ እዚ ኣብ ሃገር ሶርያ ዝተባርዐ ኲናት፣ ካብ ዓለም ዝተገብሩ ዂናታት ዝሞቱ ሰባት፣ ኣብ 

ካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ እዩ ይብሉ። 

ኣስተብህል፣ እቲ ቀንዲ ዓላማ እዚ ኲናት እዚ ንምስልምና ንምስፍሕፋሕ ድዩ ወይስ ንሓደ ሕቡእ እጀንዳ 

ንምትግባር? 
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እብዛ በጺሕናይ ዘሎና መድርኽ እስከ መቐጸልታ ናይቲ ደፋእ እንዳበለ ክጉዕዝ ዝጸንሐ፣ ዂናት፣ ጥሜት 

ዝተፋላለዩ 

ተላባዕቲ ሕማማት፣ ከም ብዓል ኤይድስ፣ ከም ብዓል ኢብላ፣ ከም ኢንፉልዌንዛ እዕዋፍ፣ ኢንፉልዌንዛ ሕሳሙ 

ወዘተ. . ኣብ መላእ ዓለም ዘርጊሖም ብሚልዮናት ዝቚጸሩ ህዝቢ መንቊሶም ኣዮም። እዚ ግን እኹል ኮይኑ 

ኣይረከቡዎን። መኽንያቱ ጠቕላላ ህዝቢ ዓለም ክሳብ 8 ቢልዮን በጺሑ ስለዘሎ፣ ብኸምኡ ኣንተድኣ ቀጺሉ 

ንስልጣኖም ከስግኦም ስለዝኻል በተላባኢ ሕማም ከጒድሉዎ ስለዘይከኣሉ፣ ብመርዛም ስሚ ዘለዎ ክታበት መታን 

ክኸትቡዎ፣ ኣቐዲሞም ፍርሕን ራዕድን ዘእቱ "ሕማም ኮሮናቫይረስ ዘይምሕር ስለዝተኽስተ ኩል ህዝቢ ዓለም 

ካብ ገዛኡ ንኸይውጽእ፣ እንተወጸን ካብ ክልተ ሰባት ንላዕሊ ከይንቀሳቕስ" ዝብል ህጹጽ ሕጊ ሓጊጎም። 

ኣስተብህል፣ ንህዝቢ ደንጊጾምን ሕልዮምን ድዮም ነዚ ሓዲሽ ተርእዮዚ ምሂዞም ? 

እወ፣ "ተላባዒ ሕማም ኮሮና" ስለዝመጸ ኣብ ኲሉ ኲርናዕ ዓለም ዝነብሩ ህዝብታት ኣብ ገገዛኦም ከምዝውሸ፣ 

ዝብል ኣዋጂ ድሕሪ ምምጽኡ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣብ ዓለም ሰፊኑ። ስራሕ ኣልቦ ብ3 ዕጽፊ ዛይዱ። ንህዝቢ 

ኣብ ፍርሕን ራዕድን ከምዝጥሕል ስለዝገበሩዎ ብስንባደ ጥራይ ዝሞተ ህዝቢ ይበዝሕ። መኽንያቱ ፍርሕን 

ስንባደን ራዕድን ንባዕሉ ውግእ እዩ። ንምፍዋሱን ነቲ ሽግር ምፍትሑን ብርቱዕ ከምዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ብምግባር 

ሳዕቤኑ ከኣ እቲ ህዝቢ ንሕይወቱ ፈሪሑ ኣብ ገዝኡ ከምዝዕጾ ምግበር። ብሓሶት ሆስፒታላት መሊኤን ኢለን 

እተን ሓሰውቲ ሜድያታት ጡሩምባ እኳ ኣንተነፍሓ፣ ሆስፒታላንት ግን ህዝቢ ስለዝፍርሐ ንሆስፒታል ከይከድ 

ኣብ ገዛኡ ስለዝተዕጽወ ሓካይም ስራሕ ሳኢኖም ኣለው። እዚ ብዙሓት ተኻታተልቲ ኣረጋጊጾም ዝሕብሩዎ ዘለው 

ሓቀኛ ሓበሬታ እዩ። 

ብፍላይ ኣብ ሳልሳይ ዓለም ዝርከብ ህዝቢ እሞ፣ ኣብ ርእሲ ሓናትስ ጽግዕ ከምዝብሃል፣ ብሰንኪዚ ምውሻብ ኣብ 

ድኽነትን ጸበባን ከምዝወደቐ ተፈሊጡ ኣሎ። ብሞት ገዲፍኩም ብሕልፈታት ብኸዩ ከምዝብሃል፣ ብፍላይ ንህዝቢ 

ኣፍሪቃ ክታበት ከቲቦም ክምንቁሱዎ ኮነ ኣኢሎም ከም ቀዳማይ መደብ ዕዮ ተታሓሒዞሞ ኣለው።እምላኽ 

ይዕዘቦም ስለዝሎ ድማ፣ ብዙሓት ሊቃውንቲ ንዚ ወፍሪ ኮሮናቫይረስ፣ ሓሶትን ዝፈሸለን ምዃን ድሮ ይግህዱዎ 

ኣለው። 

እስከ ነዘን ኣብ ታሕቲ ዘለው ሓበሬታታት ንከታተል፣- 

ዩቨናል ሳቲረስ ከምዝበሎ፣ 

ነቶም ዋርድያታትከ መንዩ ዋርድያኦም? ይብል 

“Who is to guard the guards themselves?” 

—  Juvenal, Satires, vi.347 

እቶም ዝልዓሉ ሰበስልጣንትን ገዛእትን ሃገራት ዓለም ብጭቕ ኢሎም ሓቂ ክዛረቡ ኣይፍቅደሎምን እዩ። 

መኽንያቱ ብድሕሪኦም ዘለው ስዉራት ሓይልታት ኣብትሕቲ ቊጽጽሮም ስለዘእተውዎም። እወ፣ እንተድኣ ሓቂ 

ኣውጺኣኦም ከምታ ንጆንፍ ኬነዲን፣ ፕረሲደንት ኣሜሪካን፣ ንኦላፍ ፓልመ መራሒ ሃገር ስዊድንን፣ ንኣልዶሞሮ 

ሓዲሽ ብረሲደንት ሃገር ጣልያን ምስተመርጸ ሽዑንሽዑ ብትእዛዝ ሄንሪ ኪሲንጀር ተቐንጺሉ። ስለምንታይ? 

ቢልጌት ከም ጅ.ፒ. ሞርጋን ኮይኑ ዘሎ ኣብዝ እዋንዚ፣ ኣቐዲሙ ይፈልጥ እዩ ምስጢር ኮሮናቫይረስ፣ መኽንያቱ 

ባዕሉ ስለዝመሃዮ። እቲ ዘሎዎ ግንዘብ ግን ናይብሓቂ ገንዘብ ከምቲ J.P. Morgan ሓቀና ገንዘብ ኣይኮነን ዘለዎ። 

ሰርቲፊኬት ኣክስዮን (stock certificates) ጥራይ እዩ ዘለዎ። እቲ ቅንዲ ግንዘብ ግን ኣብኢድ እቶም ንሰልፊ 

ቦልሸቪክስ ዝመስረቱን፣ ነቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝተባርዐ ህንጻታት ንግዲ ዘባርዑን ብ11.9.2001 ዓ.ም.ፈ. 

ሮትሻይልድን ሮክፈለርን፣ እወ፣ ኣብ ኢድ  እቶም ነዚ "ኮሮናቫይረስ" ኢሎም ንህዝቢ ዓለም ብሓሶት ዘርዕዱዎን 

ዘባህርርዎን ዘሎው ጥራይ እዩ ዘሎ። ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም በብዓይነቶም መደብ ዕዮታት፣ ባርነት፣ 
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ኮሎንያሊይም፣ ንዮኮሎንያሊዝም፣ ኮሚኒዝም፣ ዂናት ኣፍጋኒስታን፣ ኲናት ሊብያ፣ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግርን 

ጸበባን ዋናታቱ፣ ሮትሻይልድን ሮክፈለርን፣ 

 
እቶም ብቑጠባ ንዓለም ዝቆጻጸሩዋ ዘለውን መሃንድሳት ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓትን 

1) ስድራቤት ሮትሽልድን፣  

2)ሮክፈለርን፣  

3) እፐን ሃይማይማርን እዮም ።  

እቶም ንምሉ ሃብቲ ዓለም ዝውንኑ ማይቤታት እምብኣር እዞም 3 እዮም።  

 
Rockefeller ወናኒ በልዚንን ጋኣዝን ዓለም፣ ድህሪ 6 ጊዜ ልቢ ምቅዪያር ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ 100 

ዓመቱ  ሞይቱ። Rothschild ወናኒ ባጤራን ባንክታትንገና ብሕይወቱ ኣሎ። Oppenheimer  ወናኒ 

ዳያሞንድን ወርቅን ካልእ ክቡር ማዕድንን እዩ።.እዚኦም ዝርእና ይሁዳውያን ኣኢና ዝብሉ ግና ኣይኮኑን። 

 

ንስድራቤት ሮትሽልድ ዝፈረየን ነቲ ሜላ ገንዘብ ምድላብ ዝመሃዘ ኣብ ሃገር ጀርመን ዝተወልደ፣  

ማየር ኣምሰል ሮትሺልድ ዝተባህለ እዩ። እዚ ሰብዚ እቲ ቀንዲ መስራቲ ወለድን ሓረጣን እዩ። 
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ብዘይካዘን ኣብ ኣብ ታሕቲ ተጠቒሰን ዘለዋ ሃገራት ድማ ዋላ ሃገራዊ ባንኪ ቻስናን፣ ሩስያን፣ ኣሜሪካ፣ 

ጀርመንን፣ ዓባይ ብሪጣንያን ፈረንሳን ወዘተ. . . እዩ። 

ብዘይካ እዘን 7 ህገራት እዚኤን ኩሉ ባንክታት ሃገራት ዓለም ብሮትሺልድ ዝውነና እየን። እዘን ዝስዕባ 

ሃገራት እይዚአን ግን ካብ ሮትሺልድ ሓራ ኮይነን ዝጸንሓ ሃገራት  አየን። ካብ 2000 ዓ.ም.ፈ. ጀሚሩ ግን። 

ንኣፍጋኒስታንን፣ ንዒራቕን፣ ንሊብያን፣ ድሮ ትቛጻጺሩወን እዩ። ሶርያ ከኣ ውቃዕ ኣላ። 

ሱዳንን ሰሜን ኮርያን ኩባን ድማ በብሓደ ክውቅዓ እየን። ንሰን ምስተቛጻጸረን ድሕሪኡ ሓደ ባንክን ሓደ 

መንግስትን ክእወጅ እዩ እቲ መደብ ሮትሺልድ። 

 

1ይቲ) ኣፍጋኒስታን ገና ትውቅዕ ኣላ  

2ይቲ) ኢራቕ ትወቒዓ 

3ይቲ) ሰሜን ኮርያ ገና ኣኣብ ታርጌት ኣኣትያላ 

4ይቲ) ሊብያ ተውቒዓ  

5ይቲ) ሱዳን ክትውቃዕ ኣብ ታርገት ኣኣትያላ 

6ይቲ)ኩባ ኣብ ታርጌት ኣትያ ኣላ 

7ይቲ ሶርያ ትውቃዕ ኣላ  

 

 

እታ ኣርማ ሮትሺልድ እዚኣ እያ። ብዙሕ ምስጢራዊን ግሁድን ትሕዝቶ ዘሎዋ እያ። 
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ሮትሻይልድ እብ ተን ዓበይቲ ከታማታት ኢውሮጳን ኣሜሪካን እኳ ፋሕ ኢሎም ንዓለም ይቆጻጸሩ እንተሃለው፣ 

እቲ ዝልዓለ ስልጣን ዘለዎ ግና ኣብ  ዓዲንግሊዝ ዝርከብ ከተማ ለንዶን  እዩ ዝነብር።  

 

 
ኣብዚ እዋንዚ ቀንዲ ተዋሳኢ ካብ ማይቤት ሮትሽልድ እዚ ሰብዚ እዩ። 

ሮትሺልድ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ባንክታታ ገንዘብ ሓቲሙ ዘካርየን እዩ። 
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ስድራቤት ሮክፈለር ንመላእ ዓለም ዝርከብ በልዚን ዝውንኑ እዮም። 

 

ንግዲ ዘካዪደሉ እብቲ  Rockefeller Center 19 ዓበይቲ ኣብያተ ንግድታት ዘለዎ 89 ትርብዒት ሜተር 

ዝስፍሓቱ ህንጻ፣ ኣብ  Midtown Manhattan, New York City. ዝርከብ እዩ። 

 
ክሊንተን ከምዝብሃል ካብ ማይቤት ሮክፈለር እዩ ዝብሃል። እዚ ግና ብምስጢር እዩ። 
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ሓደ ካብቲ እንዳ ማይቤት ሮትሽልድ ዝነብሩሉ ገዛ ከምዚ እዩ። 

 

ንኲሉ ውግእኣት ኣብ ኲርናዕ ዓለም ዝፍጸም ማይቤት ሮትሺልድ እዮም ዝዝውሩዎ። መኽንያቱ ውግእ 

ክባራዕ ከሎ ሽዑ እዮም ገንዘቦም ዘኻእብቱ። መኽንያቱ እቲ ትካላት ኣጽዋር ናቶም ስለዝኾነ። 

 

ድሕሪ 1ይ ኲናት ዓለም፣  ኣብ ሳንፍራንሲስኮ ካሊፎርንያ ኣሜሪካ መስሪቶሞ። 

ሌግ ኦፍ ኔሽን መስሪቶም 

ድሕሪ ከኣ ኣብ ኒውዮርክ ድሕሪ 2ይ ኲናት ማለትዩ ባይቶ  ሕብራት መንግስታት ምሂዞም። 

ካብቲ ብስም ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ዝኻእበቱዎ ገንዘብ ድማ ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት ክምስርቱ ይሓልሙ 

ኣለው`። ነዚ ክምስርቱ እንተኮይኖም ግን ብዙሕ ሕዝቢ ዓለም ክምንቊሱ ስለዘለዎም ብውግእ ዘይኮነስ 

ብኽታበት ጌሮም ንህዝቢ ዓለም ክኸትቡዎ ኣለዎም። ነዚ ንምትግባር ግና ሓደ ውዲት ክምህዙ ኣለዎም ንሱ 

ድማ፣ ዘየሎ ክንሱ ከምዘሎን ኣምሲሎም፣ “ተላባዕን ቀዛፍን ኮሮናቫይረስ ተኸሲቱ ኣሎሞ ገገዛኹም ተውሸቡ” 

ዝብል ኣዋጅ ኩለን ሃገራት ዓለም ከምዝእውጃ ገሮም። ተኣዊጁ ከኣ። ገርሀኛ ህዝቢ ድማ በተን ንብረት 

ሮትሺልድ ሮክፈለርን ዝኾና ማዕከን ዜናታት ጡሩምባ ሰሚዑ ኣሚኑ ኣብ ገገዛኡ ተውሺቡ።  

ድሕሪኡ ድማ ብዘይጥርጥር : “ብኮሮናቫይረስ ከይትልከፉ፣ ጸረ ኮሮና ክታበት ተከተቡ” ኢሎም ቀዛፊ መርዚ 

ክኸትቡ ክጅምሩ እዮም።  ብድሕሪኡ ህዝቢ ዓለም በብሓደ ሰብ ውሓደ ክኸውን እዩ። 

 

ብሰንኪዚ ውዲታዊ ኣዋጅ ኮሮናቫይረስ ድማ ዳርጋ ኲሉ ህዝቢ ዓለም ኣብ ራዕድን ፍርሕን ኣትዩ ይርከብ 

ኣሎ። ብዙሓት ሊቃውንቲ ግና ነዚ ወፍሪ ሮትሽልድን ሮክፈለርን ውዲትን ንሓደ ፍሉይ ዓላማ ንምውቃዕ 

ከምዝኾነ ብትብዓት ይሕብሩ ኣለው። ንመረዳእታ ኣብ ከታም ስቱትጋር ጀርመን ብዕለት 02.05.2020 

ብኣሽሓት ዝቚጸሩ ህዝቢ “እዚ ብኮሮናቫይረስ መጺኡኩም ኢልኩም ኣዊጅኩሞ ዘሎኹም ሓሶት እዩ 

፣ስካንዳል እዩ”!፣ “እዚ ሓሶት እዩ”! “ንክነብር ጎፍና”! “ወሰንቲ ሕይወትና ባዕልና ኢና”!እንዳበሉ ዓቢ 

ሰላማዊ ሰልፊ ገሮም። ብዙሓት ኮማንዶ ፖሊስ መጺኦም ሓንቲ ክገብሩ ግን ኣይከኣሉን። ነዚ ፕሮጀክት 

ተታሓሒዙዎ ዘሎ ድማ፣ ማኣለይ ዘይብሉ ቢልዮን ዝውንን፣ ወናኒ ትካል ማይክሮሶፍት ቢል ገይት እዩ። ስለዚ 

ጸኒሖም ኮሮናቫይረስ ከይለኽፈኩም ንዑ ተኸተቡ ክብሉ ክጅምሩ ከለው ኩሉ ህዝቢ ዓለም፣ “እንቢ፣ 

ተፋሊጥና ኣሎና”! ክብሎም ኣለዎ። ንሶም ግን ሕልሞምን መደቦምን ህዝቢ ዝመንቆሱ መንቊሶም ንቊጽሪ 

ህዝቢ ዓለም ከውሑዱ።    
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ፎርሙላ ኮሮናቫኢረስ ካብ 2019 ጀሚሮም እዮም ብከምዚ ትሕት ኢሉ ተጠቒሱ ዘኦ ወግዓዊ ስም 

ኣውጺኦምሉ። 

COVID-19 => C = CERTIFICATE O=OF V=VACCINATION ID= ID2019 

 

 
ሮክፈለር ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝነብር።  

 

 
ኦፐንሃይመር ድማ ኣብ ጀርመን እዩ ዝነብር። 

ኣስተብህል፣ ጒዳይ ኤርትራ ፍተው ጽልኡ ኣብ ትሕቲ እዞም ሰለስት ሰባት እዩ ዝኸይድ ጸኒሑን ብሕጂውን ዝኸይድ 
ዘሎ እዚኦም ከይፈቐዱ ዝፍታሕ ነገር የለን። ኣብ ቅድመ ግንባር ኮይኑ ላዕልን ታህትን ዝብለሎም ድማ ሄንር 
ኪሲንጀር እዩ። ኪሲንጀር ጽባሕ 15 ግንቦት 2020 98 ዓመት ክገብርዩ፣። እንተሞይቱ ጒዳይ ኤርትራ ክፍታሕ ኣዩ። 
እምላኽ ግን ንኹሉ ስለይስኣኖ ንህዝቢ ኤርትራ ሎምስ ይኣኽለካ ኣምበር ይብሎ ይኸውን። 

እዚኦም ድማ ብሮክፈለርን ብሮትሳይልድን ዝእዘዙን ዝምወሉን፣ ግንከኣ ብዓል ሮትሻይልድ ብድሕሪ መጋረጃ 

ኮይኖም ክልእኩዎም ከለው፣ ቅድመ ግንባር ኮይኖ ንገርሀኛ ህዝቢ ዓለም እንዳታለሉ ዝግዝኡ ዘለውመታለልቲ 

ገዛእቲ  ብፍላይ ኤውሮጳን ኣውስትራልያን እዮም ኣሜሪካን  እዮም። ምስ እዞም ትርእዩዎም ዘሎኹም 

ባንቡላታት ኢሰያስ የሎን። መኽንያቱ እቲ ኢሰያስ ዝተላኣኮ ተልእኾ ወይ መደብ ዕዮ ሃደ ላቦራቶሪ ሓዲሽ 

ዓለማዊ ስርዓት ስለዝኾነ ኣይዝዩ ረቂቕ እዩ። ግን ዓሻ መሲልካ ድራሮም ወድኣሎም ገኤርክ ኣሳቒዮም ኢሎም 

ልኢኾሞ እዮም ዝኾኑ። 
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ብቅድመ ግንባር ኮይኑ መደብ ዕዮታት ሮትስሂልድን ሮክፈለርን ዘትግብር ሄንሪ ኪሲንጀር እዩ። 

 

ዋላ ሓደኳ ካብ ኣፍሪቃ ሃገራት ማሕወስ ዘይብሎም ኤሊት ግሩፕ ቢልደር በርግ ዝብሃሉ ጭፍራ እዮም። እባላት 

ቢልደርበግ ካብ ኣሜሪካ፣ ካናዳ፣ ኲለ ሃገራት ኤውሮጳ ቱርኪ፣ ሩስያ፣ ቺናን ጃፓንን እዮም። ንጭፍራ ቢልደርበርግ 

ዘማኣክልን ካብ ሮትሽልድን ሮክፈለርን ዝተዋህቦ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ድማ ሄንሪ ኪሲንጀር እዩ። 

 

 
እዚ ስእሊዚ ኣብ 2015 ዓ.ም.ፈ. ዝተኣከቡሉ ሆቴል እዩ። 

 

ነቲ ዓላማ ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት ኣቐዲሙ ዝተረድኣኦም ካብ መላእ ዓለም ዝተኣኻኸቡ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ 

ቀጽሪ እቲ ቢልደርበርግ ሕቡኣ ኣኼባ ዝካየድሉ ትቓውሞ ከርእዩ ከለው ዘርኢ ስእሊ። 
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ጭፍራ ቢልደርበርግ ትካል መሃንድሳት ሓዲሽ ዓለማዊ ሽርዓት እዮም። 
 
 

 
Universal rolling out of 5G, later to be followed by 6G.እቲ ብ COVID19 => C = Certificate O= Of  
V= Vaccination 
ID19 = ID2019  ኣምሲሎም ግንከ ብስዉር መዲቦሞ ዘልው ውዲት  ነዘን ኣብ ታሕቲ ተጠቒሰን ዘለዋ ሰለስተ መደብ ዕዮታት 
ኣብ ግብሪ ንምውዓል እዩ። 
 

1) ብቢልገት ዝምራሕ ውዲታዊ ፕሮጀክ ኣቢልካ ንህዝቢ ዓለም ክታበት ከቲብካ ቊጽሪ ህዝቢ ዓለም ምጉዳል (Mas-
sive  population reduction "if we are doing a real good job vaccinating, we may reduce the 
world population by 10% to 15%". See "Innovating to Zero!", speech to the TED2010 an-
nual conference, Long Beach, California, February 18, 2010).  

2) ብማይክሮ ቺፕ ኣብ ቆርበትደቂሰባት ክሰዂዑ 
(An electronic ID for every person on the planet) 

3) ባጤራ ብወረቐት ተሪፉ ቢዲጂታል ክኸውን  
(Digitized money, no more cash.) 
 
እቲ ውድብ ጥዕና ዓለም (WHO)ን እቲ ንህጻና እረድእ እይ UNICEF 
 United Nations Children's Fund 
 ትካላት ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት እየን። 
 

እዚ ብውዲታዊ ሜል ኮሮናቫስረ ኣሳቢቦም ህዝቢ ዓለም ኣብ ገዛኡ ተዓጽዩ ፍልፍልም ክብል፣ ቁጠባ መሬት ክህርም ገሮሞ 
ዘለው ወፍሪ፣ መንገዲ ክታበት ንምጽራግ ጥራይ እዩ። 

 

ይቕጽል 

ብሓልዮት መርበብ ሓበሬታ ደቀባት ኤርትራ 

02.05.2020 ዓ.ም.ፈ. 

Admin 


