
ምነዋ ኒአምን ዘቀጠ 

                                                               ሞገስ ሀይለ ገብሬል 

  

በስም ከሆነማ አቶ ኒ አምን የአባቱ ስም ዘለቀ ነበር ። ሀገር ወዳም ነበሩ-- የሚያሳዝነው ግን የወለዱት 

አመድ ሆነ ።ላንመለስ  በረሀ ሄድን ካለ በኋላ ይኸው አሜሪካ ገብቷል ። ይህን  አጋላጭ ሀቅ  ክህደት 

ልምዳችን ያሉ እነ "ይገረም ዓለሙ" ቢክዱትም" አነጋጋሪ መሆኑ አያከራክርም ። ዶክተሩም ወደ 

ዋሺንግተን መመለሳቸው የሚቀር አይደለም --ማጠየቂያ ጠፍቶ ነው ዓይንየፈጥጠው እንጂ ።ለነገሩ 

ልቆይ ቢሉም ህሉም እንደ መሳይ መሳቂያ መሳለቂያ (ትንች ኮረፍታ መወጣት አቅቶቶ ሲዳክር) ሆነው 

ይሰቃዩነበር ። በረሃ አስመር ከሆነማ ሁሉም ሊሄድበት ይችላል ። 

አቶ ኒአምን ኤርትራን አስመልክቶ ለኢሳትም ለአሜሪካ ድምጽራዲዮም የሰጣቸው መግለጫዎች ይህ 

ሰው ጤና ነው እንዴ የሚያሰኝነው ። አንዱ ምክንያት ኢሳያስ ብርሃእኑን አትሄድም ብሎ ስለያዘው 

በማሞገስ ልቡን ለማራራት ሊሆን ይችላል ። የግንቦት 7 ጭፍሮችኬርታ ጋር በመልካም ጉርብታን 

እንኑር ብለው መስበክም ጀምረዋል ።ድንቄም ! ያ ህዝብ አንቅሮ የተፋው፤ አስመሳይ ዶክተርና 

ምሁርወዲ በጋሻውው ደግሞ የኤርትራን የኢትዮጵያ ምሁርን ሰብስቦ የግንቦት 7ን አጀንዳ ለመሸጥ 

እየሞከረ ነው ። ብዙዎቹ ለስብሰባ የጠየቃቸውምሁሮች ወግድ ብልውት አስደስተውናል ። ኒ አምን 

አኢስያስን ሲይዳንቅ ከልቡ ሀሆነ በሀገር ማዳን (ከሌሎች የተስረቀ መፈክር) በሀገርክህደት ያስከስሰዋል 

። ኤርትራ በኢትዮጵያ ጉዳያ ያገባታል፤ ከሻዕቢያ ተስማምተናል፤ ሻዕቢያ ለኢትዮጵያ ይቆረቆራል ወዘተ 

እያለሊነግረና ሳይሆን ሊያስቀን ሞክሯል ። ይህን  አስታኮም በምናውቃቸውበነኢርምያስ ለሀሰ፤አበበ 

ገላው፤በቫንኩቨር የትዋእረድው አብብ ቦጋለና  የመላኩ ተፈራ ሎሌ ታማኝ አማካይነት ከተላላዎች 

ገንዘብ ሊዘርፍ ዘምቻ ላወንባዳችሁንጀምሯል ። ታዲያ ዘቀጠ ብንል ምን ያንሳል ? መካሪስ አጣ ወይም 

አልሰማም አለ ? 

በሁለት ሳምነት ከቃፍቲያ ተነስቶ አዘዞ ዙሪያ ደረሰ የተብለው ፡ጦርስ" የት ገባ ? ሁላችንም 

እንደምናውቀው ግንቦት7 እንኳን 300 ሁለቱ ዜሮ ተነስቶም ሶስትም የለው ። አርበኞች ግንባርም 

(ለመሆኑ መሪዎቹ ሁሉ ታገቱ እንዴ፟?) ወደ 30 አለው ተብሏል ።300 የለውም ኒ አምን እንደዋሸው ። 

የአፋርና የአማራ የተባሉትደግሞ ምትሃት በመሆናቸው አንዳድንድም ሰው ለማየት አልበቃንም ። 

ለመሆኑ ሁላችንም ሶስት ሶስት መቶ አዋጣን ብሎ ጦር ተብዬውንማስቆጠሩ ምን ይባላል? እንዲህ 

ዓይነት ዝርክርኮች ናቸው ድርጅትና ጦር የሚመሩት ? ሞላ አስጌዶም ወደ 700 የሚጠጉትን ይዞ 

ወደወያኔ ከሄደ በኋላ ጥምረት የተባለው ፈርሷል ። የቅለው የቀትር ጥላው ነው --ዜሮ። ብርሃኑ 

እንዳይፍርስ በደምብ ተለስኖ የተሰራግንባር ባለ ማዕግስት ይህ ውርደት መድረሱ ፕሮፌሰሩ ምንኛ 

ቀባጣሪ መሆኑን እንደገና አረጋግጧል ። በአጭሩ አቶ ኒአምን  ውሸትን በውሸት በማጀቡ ራሱን 



አዋርዷል፤ ዘቅጧል ። ከዚህ ባሻገር ግን ከኤርትራጋር ተስማምተናል የሚባለው ምስጢሩ መጋለጥ 

ያለበት ጉዳይ ነው ። ወያኔ ለሱዳን እንደሰጠው መሬት ባድሜና ሌላንም እንለቅልሃለንይሆን ስምምነቱ 

? 

የግንቦት 7ን ውሸት በሞላ የሚውጡ እንዳልጠፉ የምናየው ነው ፡፤ ባለማወቅ ይሆና፤ በጎጥ ሚዛን 

ይሆናል፤ እንደ ብርሃኑጓደኞች በገንዘብም ተገዝተው ይሆናል ፡፤ አንዳንዶች ደግሞ የበሬ ; ይወድቅልኛል 

ብላ እንደዳከረችው ብርሃኑ ነጻነት ያእምጣልናልብለው ይሆናል ። ብርሃኑ የግል ትቅሙን መጠበቅ፤ 

ስብስቦችን ማፍረስ፤ለነ አሜሪካ መገዛት  (ሁለት መቶ ሺ በዓመት ከዚህ ይያያዝ ይሆን?ቅቅቅ!)፤

ፍርሃትናክህደት ነው መለያው ። ጀግና ለምሆን አልተወለደም፤አልተሰራም ። ኒዓምን ባሳፋሪ መንገድ 

ብርሃኑ ሀብታም ነው የሚለውን ግን ነውእንልለታለን--ከነማን ጋር ግን ሰርቶ?የዓለም ባንክስ ብርሃኑ 

አዲስ አበባ ሳለ የአንድ ሚሊዮን ዶላር "ብድር"ለምንስ ለገሰው? የሚመረውን ሀቅ ግን እሲ 

እናንሳው== 

ሀ/ በማንም ስም ሆነ ቅንጅት ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ የገባ ጦር የለም።የለም። 

ለ/ውጊያ የተባለው ውሸት ነው። የግንቦት 7 አይደለም ። 

ሐ/ እነ ብርሃኑና ኤፍሬም አስመራና ሐሬና ወዘተ ናቸው እንጂ ድንበር አላቋረጡም ። 

መ/ በየትኛው የወታደራዊ ዕውቀታቸውና ብቃታቸው ነውስ ጦር የሚመሩት? ከመሳይ ያልተናነሰ 

ቦርጫቸውን ማየቱ ይበቃል ። 

በአሚሪካና አውሮጳ ነዋሪ ኢትዮጵያውያን አትታለሉ ። አትዘረፉ !! 

በቃ ከሀዲዎች በሏቸው !! 

 
 

 


