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መን Iዩ ክሓንከሎም!? 
 

  ንኹሉ ነገር መምዘንን መስፈርን ኣለዎ፣፣ ብዓቢU ባህርያት፣ ዓቕሚ ኣተሓሳስባ፣ ሚዛን 
ኣስተብህሎ ጉዳያትን ትግባረታትን ወዲ ሰብ፣ ከም Eኽሊ ክምዘንን ክስፈርን ይኽEል። 
"ኣበው ንEሽተይ ውራይ ግበር Eሞ ልክE ሰብ ክትፈልጥ Iኻ" ዝበሉ ብዘይ ምኽንያት 
ኣይነበሩን። ልሳን ወይ ቃል ሰብ፣ ንውሽጣዊ ዓቕሚ፣ ፍልጠት፣ ንቕሓት፣ ጥሙሕን ሕልምን 
ይገልጽ። ብዝውቱር ምስላ፣ ኣፍ ምልኣት ልቢ ስለ ትምስክር። ንሰብ፣ ካብ ቃሉ፣ ቃንU፣ 
ዘረብUን ኣዘራርብUን ናይ ትማሊ ጉEዞUን ናይ ጽባሕ መገዱን ክትግምቶ  ኣየጸገምን፣ 
ዋላ'ውን ግቡዝ ሰብ Eንተኾነ።  
 ነዚ ኣተሓሳስባ Eዚ ክደግም ዝቐሰበኒ ጉዳይ፣ ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተን ሙሕየዲን ሸንገብን 
ዝተባህሉ ሰባት ምስ ድምጺ ራድዮ ኣመሪካ ዘካየድዎ ቃል መጠይቕ Iዩ። ብሓፈሻ ኣብቲ 
መሕተት፣ ጽበት ኣተሓሳስብOምን ላህመት መግለጺታቶምን ብዓቢU ካብ ንሃገርን ህዝብን 
ዘለዎም ጸቢብ ናይ ረብሓ Eላማ ከም ዘገድሶም፣ ዓሻ ንቕAት፣ ናይ ገዛE ርEሶም  Eሽነት፣ 
ቚልEነት፣ ባዶ ንቕሓትን ዜሮ ናይ ፖለቲካ ሰብነቶምን Iዩ  ተጋሂዱ።   
   Eዞም ሰባት EዚOምን ደቅ መዛሙርቶምን ተመሳሳሊ ኣድማስን ናይ ሓባር ሓጥያትን 
ዘለዎም Iዮም። ዶክተር ኣሰፋው፣ ጽሉል ህርፋን ስልጣን ውልቃዊ ስምIትን ዝነበሮ ሰብ 
ምዃኑ ካብ ምንም ዝኽወል ኣይኮነን። ኣብቲ ቃል መሕተት'ውን፣ ናይ ፖለቲካ ህጻን Iዩ 
ዘብሎ ኣንጸባሪቑ፣ ኣብ ርEሲ  Eቲ ናብ ወያነ ምድናን ምስጋድን ምልማንን ኣንጻር ክብረትን 
ታሪኽን ህዝቢ ኤርትራ ክፋE መሊሱ ኰሊUዎ። ካብ በሃሊU ደጋሚU ከይከውን፣ ንኹሉ 
Eቲ ዝበሎ ምዝርዛር ፋይዳ የብሉን። ገለ ካብU ግን ከይጠቐስኩ ኣይሓልፍን። 
 1 "ንቐዳማይ ሚኒስተር Iትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ...'ክትወሩና ዲኹም' Iልና 
ሓቲትናዮ። ኣይንወረኩምን Iና Iልና" ክብል መሊሱ። Eዚ ቃል Eዚ፣ ትማሊ ዝተወልደ 
ቈልዓ ክዛረቦ ኣይትጽበዮን።  
2  " ...ናይ ዶብ ጉዳይ Eንድሕርተተግቢራ፣ 'ኣነ ተዓዊተ፣ ሳላ ትEግስቲ ከምዚ ገይረ Iልካ 
መፈከርን Eድመ መናውሕን ናይ ስርዓት Eውን ክትከውን ትኽEል Iያ" Iሉ ዶክተር።  
Eዚ መግለጺ Eዚ፣ ይትረፍ ሀሁሂ ናይ ፖለቲካ ክፈልጥ ኣብ ልምምድ ዝርከብ ሰብ፣ ካብ ተራ 
ፊደል ዘይቆጸረን ተመክሮ ዘይብሉን ሰብ ክወጽE ኣይትጽበዮን። 
 3 "...'ካብ ኩሉ ቀዳማይ ሚኒስተር Iትዮጵያ ጸቒጡ ዝተዛረበሉ' ይብል Eሞ፣  'Eቲ 
ዝመጽE ለውጢ ብሰላም ክመጽE ጻEርታት ምክያድ Iዩ፣ ሕንፍሽፍሽ ከይኣቱ። ሕጂ ኣብዚ 
ግዜ Eዚ፣ Iትዮጵያ ብወገን ምEራብ Eዚ ናይ ጉዳይ ሱዳን ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ኣሎ። ብወገን 
ምብራቕ Eዚ ናይ ሶማል ኣሎ። ብወገን ሰሜን ከምU ኣጋጢሙ ወላ ነቲ ህላወ ቀጻልነት ናይ 
Iትዮጵያ ዝብህድ ስለ ዝኾነ ክንደፍኣሉ ዘለና Iዩ" ይብል። ተልሜደን ተንታኒ Eኳ፣ 'ሰላሙ 
ዘየውሓሰ፣ ርግኣቱ ዘየረጋገጸ ጉዳዪ ዘይገበረስ ጉዳይ ካልE ብኸመይ ክፈትሕ፣ ሕማሙ 
ዘይፈወሰ ሕማም ካልE ክፍውስ?' Iሉ ምሓተተ። ዶክተር፣ ባዶሽ ምዃኑ ባEሉ ኣዊጁ 
ክብሃል ይክኣል። ንሱ ኮነ መሰልቶም ሃገራዊ Eላማን ፍቕሪ ህዝብን ከምዘይብሎም በቲ ሓደ፣ 
ነተን ብስም ዋEላ፣ ጉባኤን መሳለጥያን ተመጽዊቶም ክልቚምጹ በቲ ካልE ቃል ልኣኽቶም 
ከም ዝደግሙ Eምበር Eንታይ ከም ዝብሉ ከም ዘይፈለጡ፣ ብወግI ኣረጋጊጹ። 
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 ብተመሳሳሊ ሸንገብ፣ ማሕበር መንEሰያትን ተማሃሮን ኮይኑ ብዙሕ ምስ ንግዳዊ መርከብን 
ንግድን ካልEን  ዝተኣሳሰር ብብልሽው ኣካይዳ ዘጠፋፍO፣ ዝሰረቖን ዘስረቖን  ከሕትቶ 
ዝኽEል ጉዳይ  ምስፈለጠ ዝሃደመ Iዩ፣፣ በል ዝተባህሎ ዝደግም ሕንጻይ ካብ ምዃን ሓሊፉ 
ካልE ክህልዊ ትጽቢት ኣይግበረሉን። ምኽንያቱ፣ 
1 "ብዘይካ ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ወለሓደ ንህዝቢ ኤርትራ ጸላI የብሉን" ምባሉ፣ ንህዝቢ 
ኤርትራ ከም ዘይፈልጦን ከም ዘይፈልጥዎን ልUኽ ጥራይ ምዃኑ ሓቢሩ። 
2 "መንግስቲ Iትዮጵያ ንተቓወምቲ ኤርትራ ዝህቦ ደገፍ ኣብ ቦትU ኮይኑ፣ ኣብ ልEሊU 
ተወሳኺ ደገፍ Eንተተረኽቦ መራጐዲ ክኸውን ይኽEል'ዩ" ነቶም ሚልዮናት ረድኤትን 
ሓገዝን ዝልምኑ ክጫረቱ ምዃኑ  ንጹር EላምOም ናይ ልመናን ስስAን ምዃኑ'ዩ ኣረጋጊጹ።  
ብሓጺሩ፣ ተንተንቲ ፖለቲከኛታት  ከምዚ ምስ ረኸቡ "Eቲ ብዘይፍልጠት ንገንዘብን 
ብገንዘብን ተጐቲቱ ዝኸይድ ዘይEሉም ከልቢ፣ ንገዛE ነብሱ Iዩ ዝነክስ።" ዝበሉ። ስለዚ፣ 
Eዞም ሰባት EዚOም ተቐልU Iልዎም።  መን Iዩ ክሓንከሎም? 

ግርማይ መብራህቱ  
Oክላንድ 


