
ሂስተርያ ባዶነት 

“ኣብ ሕቚፊ ህዝቡ ዝመውቕ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ ንቀንጠብጠብ 
ተደናደንቲን ዓንደርቲን ዝእድብ ቅያ ስርሒታት ጸረ-መጥቃዕቲ ኣመስኪሩ፣” 
ናይ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ከንቱ ዕንደራ ውርደት ጐሲሙ፡ ብውዕል ዕጥቂ 
ምፍታሕ ከተያ ምስ ተገብረሉ፡ ከምቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ 
መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት ዝበሎ፡ “ሂስተርያ ቅርሕንታዊ ተጻብኦ ኣብ ልዕሊ 
ኤርትራ” ይዓርግ ኣሎ። ጀፍሪ ፈልትማን፡ ብ26 ታሕሳስ 2022፡ ኣብ 
መጽሔት “ፎረይን ኣፈይርስ” (Foreign Affairs) ኣብ ዘስፈሮ ሓደ ዓንቀጽ 
ጥራይ፡ ስም ኤርትራ 30 ግዜ፡ ስም ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ 
ድማ 25 ግዜ ደጋጊሙን ኣምሪሩን ብምጥቃስ፡ ዝተሰምዖ ጓሂ ከንፍስ ሃቂኑ። 
ፈልትማን፡ ቅልውላው ኢትዮጵያ ከመሓድር፡ ዓንደርቲ ዓቕሚ ኣብ 
ምጽንቃቖም ትንፋስ ክሰዃዓሎም ተባሂሉ፡ “ፍሉይ ልኡኽ ኣመሪካ ኣብ ቀርኒ 
ኣፍሪቃ” ተሸይሙ ዝነበረ፡ ተልእኾኡ ከይሰመረ፡ ብሓድሽ ልኡኽ ተተኪኡ 
ብባዶ ውጽኢት (0/100) ንዓዱ ዝተመልሰ እዩ። ካብ ዕለታት ሓደ ግዜ፡ ሓደ 
ቢቕ ዝበሉ ነጋዳይ፡ ሃንደበት ከቢድ ክሳራ ገጢሙዎም፡ ጥራሕ ኢዶም ተረፉ 
እሞ፡ ስንባደ ናብ ዕብድብድ ስለዘድሃበሎም፡ ኣብ ጎደና ወጺኦም “ባዶ ተሪፈ 
እየ. . .! በቃ ባዶ . . .! ባዶ ትፈልጡ’ዶ! ድሕሪ ደጊም ‘ባዶ’ ኢልኩም 
ጸውዑኒ” እናበሉ ኣወጁ። ሕብረተሰብ ድማ፡ ከም ቃሎም “እከለ ባዶ” 
ብዝብል ሳጓ ክጽውዖም ጀመረ ይበሃል። ናይዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት 
ዕብዳን፡ ጸወታ ባዶ ድምር (zero sum game) ኮይኑ፡ ውጽኢቱ ብሕስረት 
ዕጥቂ ምፍታሕ ምስ ኮነ፡ በቲ ኣብ እዋን ምብጋስ ዝነበረ ኣጉል ፈኸራን 
ጭደራን፡ ግጉይ ግምትን ዘይክውንነታዊ ትጽቢትን ኣሕዲሮም ዝነበሩ ወገናት 
ዝተሰምዖም ባዶነት ዝጽወር ኣይኮነን። ናብ ዕብድብድ (hysteria) 
እንተድሃበሎም ኣየገርምን። ካብተን ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ምዕራባዊ ዓለም፡ 
ከም በዓል ‘ፎረይን ኣፈይርስ’ን ‘ዘ-ኤኮነሚስት’ን ጀሚርካ፡ ብቋንቋታት ከባቢና 
ዝፍንዋን ዝጽሕፋን መራኸቢ ብዙሓን፣ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ክልል 
ትግራይ፣ ተኸፈልቲ ወጻእተኛታት፣ ሃሱሳትን ዝኸሰሩ ወገናትን፣ ኣጫፈርቲ 
ማሕበራዊ ሚድያ፣ ብኽቱር ጓሂን ብስጭትን መሬት ወጊሓ ክሳብ ትዓርብ 
“ኤርትራ!” ዝብል ኣውያት ከጋውሑ፣ ንኽቡር ስም ህዝቢ ኤርትራን ዕውት 
ሰራዊቱን መራሒኡን ከምርሩ፣ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዞባና ጽልኢን 
ቅርሕንቲን ኣዕሚቖም ተረኺቡ ዘሎ ተስፋ ሰላም ከጸልምቱ፣ መርዛም 
ትፋኦም ኣብ ምድጓሕ ይርከቡ። ተንተንቲ ዳታ ማሕበራዊ ሚድያ፡  
ተገዲሶም እንተዘጽንዕዎ፡  ስም ኤርትራን መራሒኣን ኣብ መዓልቲ ኽንደይ 
ግዜ ይደጋገም ኣሎ፡  ኣገራሚ ዳታ ምረኸቡ። እንተ ህዝቢ ኤርትራ፡  



ብድሆታት ክንዲ ዝተዀመረ ይኰመር፡  ዋዕ�ዋዕ ከይበልካ፡  ብዘይ ጃህራን 
ፈኸራን፡  ከከም ኣመጻጽኣኡ ጸግዑ እናትሓዝካ ብዓወት ምምራሽ ዝመለኾ 
ጉዕዞ እዩ።  

ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ 
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