
01.06.2019 

ንቐጻልነት ጥዑይ ኤርትራዊ ሃገራዊ ስነƒእምሮ: ƒብ ሓደጋ ዘእቱ ተርኢዮ እዩ። 

ሳምሪ ሳምሪ 

 
ባህልን ስነምግባርን ናይ ሓደ ህዝቢ፣ ጠመርቲ Œብርታት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ œይኖም 
ንወሎዶታት ጥጡሕ መንገዲ  ዜስግሩ፣ ሓደ Œፍል ናይ  ሕብረተሰብዮም። እዞም Œብርታት፣ ዜጋታት 
- ብተወርሶ ወለዶምን ƒብ እዋን ምዕባዮምን ቀጻልነት ህላወኦምን - ቅኑዕ መንገዲ ƒቐዲሞም ነውርታት 
ዜውሕዱ፥ ውሳነን ባህርን ƒዕጢቖም ጥዑይ ዜጋ ዝፈጥሩ ሓይሊíዩም።  

እዚ ሕጂ ƒብ ወጻኢ ይ⁄ን ውሽጢ ሃገር ዝነብር ƒÃላት ሕብረተሰብ እንርእዮ ዘሎና ብዙሕነት ሓሳባት 
ዘይጸውር ƒተሓሳስባን ባህርን፤ ƒብ መዓልታዊ ህይወትና ዝንጸባረቕ ዘሎ ባህሪ ናይ ዘይምጽውዋር፤ 
Ãብቲ ንፍልልያት ሓሳባት ይ⁄ን መተÃእታ ርእይቶ ዘይሰምዕ፥ ዝተፈለየ ሓሳብን መስመርን ንዘርእዩ 
ዝƒስርን ዝቐትልን፤ ስርዓተ ህግደፍ ƒሰራርሓ ተÅጊሱ ናብ ገለ Œፋል ሕብረተሰብ ዝሰረጸ ባህሊ 
ዝተወርሰ ኢዩ።   

ብዛዕባ ሃገራዊ ጉዳያቶም ዝÃትዑን ብƒኽብሮት ሓሳባቶም ዘፍስሱን ፓርላማ ይ⁄ን ሚኒስትራት 
ወ…ልቲ ህዝብን ርእዩን ስሚዑን ዘይፈልጥ፥ ብƒንጻሩ ወግሐ ጸÅሐ ƒብ ማዕ…ናት ዜና ዝጻረፍ፤
ዝዝልፍ፤ ዘነƒእስ ዕቡድ መላኺ ኢሳያስ እንዳሰምዐ ዝዓÅየ መንእሰይ፤ ጸርፊ …ም ናይ ሓይሊ መርƒያ 
እንተወሰዶ፤…ምኡ ስለ  ዘይœነስ፥ ብሰንÀ እቲ ዘመሓድሮ ዘሎ ስርዓት ዘስረጸሉ ባህሪ ኢዩ። 

ሓደ መዓልቲ ውን ርእይቱኡን ሓሳቡን ተሓቲቱ ዘይፈልጥ ህዝቢ፥ ሰባት ……ም ዘእምን ሓይሊ 
ሓሳባቶም ዘይœነስ ……ም ዘለዎም ሓይሊ ኢዮም ዝነብሩ ናብ ዝብል ግጉይ መደምደምታ ሓንጎሉ 
እንተራዓመ፥ ወይ ውን ሕብረተሰባት ብናይ ሓይሊ ስነመጎት ጥራይ ŒናÅሩ …ምዝግብƒ ጌሩ 
እንተወሰዶም፥ እቲ Åደል ናይቲ ንŸምኡ ዝፈረዶ ስርዓት ኢዩ።  

ሳዕቤን ናይዚ ናይ Ãልኦት ሓሳባት ዘየ¡ንገደ ግዝƒት 28 ዓመታት ኢዩ ድማ፤ ሎሚ ብዙሕነት ሓሳባት 
ዘ¡ንግድ፥ ፍልልያቱ ብልቦና ዝመያየጥ፥ እንተዘይተሰማሚዑ ድማ ብስልጡን መንገዲ ፍልልያቱ 
ጸይሩ ƒብቶም ዘሰማምዕዎ ጉዳያት ብሓባር እንዳሰርሐ ናይ ምንባር ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ዳርጋ ዘየሎ 
እንዳflነ ዝመጽእ ዘሎ። 

ሓደ Ãብቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ጽቡቕ ጌሩ ዝመልœ እ…ይ ƒጣቍስÃ ገማሚዕÃ ብዋጋ ግጭትን 
ምትፍናንን Ãልኦት ምንባር ስለዝœነ፥ ሕብረተሰብ ብስኒትን ውህደትን መታን …ይነብሩ ስለዚድማ 
ƒንጻር ናይ ሓባር ዓማጺኦም መታን …ይመኽሩ ሓደ ብሄር ƒብ ልዕሊቲ Ãልእ …ምዝሕንሕን፣ ሓደ 
ƒውራጃ ƒብ ልዕሊቲ ሓደ …ቢድ ምጥርጣር …ምዝህልዎ ዝገብር መርዚ ተነስኒሱ፣ Œብሪ ስራሕ 
…ይምዕብል ስለዚ ድማ ስምረት ሰራሕተºታት …ይዓዝዝ - ሓደ ማሕÅራዊ ጉጅለ ነቲ Ãልእ ዓቢ ንዕቐት 
…ምዘማዕብል œይኑ ተflስÀሱ። ስለዚ ድማ ኩሎምቶም ህዝቢ ኤርትራ ንዘመናት ዝflስ…ሶም 
Œብርታት፣ ፍትወት ሓቒ፣ ƒኽብሮት ዓÅይቲ፣   ዘይምዝንጣል፣ œነ ኢልÃ 
…ምዝቡሕጎጉን ብግምጣሎም ብዝረƒዩ ባህርታት …ምዝትŒኡን ተገይሩ። ብሓጺሩ እቲ መዕÅያ 
ዝÅደሎ ኢሳያስ ህዝቢ ኤርትራ ልŒዕ ƒብቲ ንሱ ዝዓÅየሉ ሃዋህው Œነብር ፈሪድዎ።  



ሽሕÃ ህዝቢ ኤርትራ ብዝ…ƒሎ ንምዕራዩ ይቓለስ እንተሃለወ፣ ገለ ƒዚዩ ንኡስ Œፋል ሕብረተሰብ 
ኤርትራ ስነምግባሩን Œብርታቱን ዝተቐዘፈ ይŸውን ƒሎ። እቲ ኩሎም መለኽቲ ƒብ ƒጋ ዕርብርቦም 
ዜዘውትርዎ ƒብ ህዝቢ ሶሊኽÃ ፍልልያቱ እንዳመዝመዝÃ ነንሕድሕዱ …ምዝፋለስ ምግባር ዝብል 
ƒምር። ዕላምኡ ብድሕሪíቲ ዘይተርፍ ውድቀቱ ውድቀት ሃገር …ምዝስዕብ ምርግጋጽ œይኑ እዚ ውጥን 
ብዙሕ ጻዕርን ወጻኢታትን ፈሲስዎስ ብዙሓት ሰባት ƒብዚ ዕዮዚ ጥራይ …ምዝዋፈሩን ƒብ መንጎ 
ማሕÅረœማት ናይ ሃይማኖት ምትእኽ‹ባት ƒስሊ⁄ ብጻዕቂ ƒብ ወጻኢን ውሽጢ ሃገርን ህዝቢ 
ንምብትታን ናይ ዝስራሓሎ ዘሎ ጥጁእ ውዲት እነሆ ሕጂ ƒብ ሓድህድ ምውንጃል ደምÅ ደለይቲ 
ፍትሒ ዘርጠብጠብ ኢሉ ዘይእዱብ መስርዓቱ Œዋዛዛዕ Œስራሓሉን ንርእን እዝንና Œንዓብስን ይገብረና 
ƒሎ።  

ህዝቢ ብዓሌት፣ ሃይማኖት፣ ቀንዲ ድማ ƒውራጃ ዝፈላሊዮ ዕዮ ንም‘ን - ቀንዲ ዕላማ ናይዚ መደብ 
ህዝቢ ኤርትራ ƒብዚ ቀረባ እዋን ƒንጻር ህግደፍ ዘለዎ ተቓውሞ እንዳሓየለ መጺኡ ስለዘሎ፣ ህዝቢ 
ƒብ ነንሕድሕዱ …ምዝገራጮ ንምግባር ƒውራጃዊ ቀሓር ም⁄ስ‘ስዩ። ፖለቲÃዊ ዘመተ ናይዚ 
ምንቅስቃስ ìናይ ሓደ ውሱን Œፋል ሕብረተሰብ ዕላማ œይኑî ንምምሳሉ ሰፊሕ ጎስጓስ À‹የደሉ 
ንዕዘብ ዘሎና እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ግን ልዕሊዚ ርÃሽ ሃቐነ ስለዝÅረŸ እቲ ውዲት ብዘይÃ Åቶም 
ማዕረቲ ዘመተ ዝሙፍÃሶም ውሑዳት ሰባት ብህዝቢ ኤርትራ ሰማዒ እዝኒ ƒይረኽረŒብን እዩ። 

ƒብዚ ቅንያትዚíውን ብመምርሒ ምልÃዊ ጉጅለ፣ ገለ ደለይቲ ፍትሒ ኢና Åሃልቲ ንውሱናት ሰባት 
ብሕርያ እንዳ ƒ…ቡ ìƒውራጃ‹ ትፈርስ ƒላ፣ ƒውራጃ እ…ለ ሕማቕ ይሓስቡልÃ ƒለዉ፣ ስልጣን 
ንሶም እንተሒዞም መዋእልÃ ƒብቒዑ ማለትዩî ዝብል ዕላላት እናነዛሕÃ ƒብ ምሉእ ዕድሜና 
ሰሚዒናዮ ዘይንፈልጥ ዘረባ ብወግዒ ይንገር ƒሎ። መስደመም!  ደላይ ፍትሒን ጽምኢ ሓርነት 
ƒሎኒ ብምባል ፍትሒ ስም ዝለÅሰን ሃገር እንዳዘመሩ ዝወደቑ ሰማእታት ዝቐÅረን ውድብ …ምዚ 
ዓይነት ነውራም ፖለቲÃዊ መስመር Àኽተል ምርƒይ ውርደትን ጓህንዩ! Œንዲዝflነ ሎሚ ሓደ ዜጋ 
ሓንቲ ንእሽቶ ወብሳይት ይ⁄ን ማሕÅራዊ መራŸቢ እንተ…ፊቱ፥ ልŒዕ …ምቲ Œዓቢ …ሎ ዝረƒዮ 
ባህርያት መራŸቢ ብዙሃን መንግስቲ ኤርትራ፤ ብጸርፊ Œጅምር፥ ዝብሎ ዘሎ ሓቅነቱ ናይ ምርግጋጽ 
ሓላፍነት …ይተገደሰ ƒብ ƒፉ ዝመጻሉ Œዛረብ፥ Œውንጅል …ነƒእስ Œትርኢ Œሳብ Œንደይ ጥÅብ ሕልና 
Ãብ ውሽጥና ተ…ዊሉ ƒሎ እዩ ዘረዳƒና።  

ናይ መራŸቢ ብዙሃን ስነምግባር፥ ሕግታት ƒንጻር ጸለመ፤ ጽልእን ወገናውነትን ዘየፍቅድ ሕግታት 
ማዕ…ናት ዜና …ይተገንዘቡ፤ ƒብታ ንእሽቶ ዝረŸብዋ ናይ ወብሳይት ሓይሊ œይኖም ሰባት 
ንƒÅርኽቶኦምን ብልሖም ጅግንነቶም ትብዓቶም Œውንጅሉ፥ Œፈርዱ፥ ነታ ዝርÃባ ዓቕሚ ወብሳይት 
ብወገናውነት፤ ƒውራጃን ሃይማኖትን Œጥቀሙላ ዝረƒዩሉ ምኽንያት ድማ ሳዕቤን ናይዚ ሓድጊ ኢዩ። 
ናይ ምዝታይ ሃዋህው ባዶሽ ስለዝጸንሕ ግን ዝflነ ዝመጸ ዝዕንድረሉ œይኑ ƒሎ። እቲ ንሃናጺ 
ምምኽ‹ር፥ ወይ ውን ቁዉም ነገር ዘለዎ ዛዕባ ንምዝታይ ዝደሊ ወገን፤ ልቡ ዝመልƒሉ ንጉዕዞ ለውጢ 
ዝመርሖ፤ ናይ ሓሳባትን ምህሮታትን ባይታ ዘጣጠሓሉ፤ ዝስማዕን ዘስምዕን ሓያል ƒÃል 
ƒይረŸÅን። እንታይ ደƒ ነናትÃ ወይ ብሓባር ምስሓሰብÃ ƒብ መንጎ‹ ነቲ ዝሓሰብÃዮን Œትብሎ 
እትደሊን ብስልጡን ምብህሃል ŒትቀባÅለሉ …ምኡ ብምግባር ድማ ናብ ዝጭÅጥ መደምደምታ 
ŒትÅጽሓሉ እትኽእል መድረኽ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንዕኡ ዝእንግድ ባህሊ ምስሳን ማለት እዩ።  



እቲ ‹ልƒይ ƒገዳሲ ነጥቢ ዝርÃቡ ዓቕም‹ን ጸጋታትÃን ƒብ ዝረብሕ መዓላ ምውዓል ኢዩ። ሰባት 
ግዜ፥ ዓቕሚ፥ መሳለጥያ እንተሊይዎም ስለምንታይ ኢዮም ንጸርፍን ቆይቕን ዘባኽንዎ። Ãብ ናይ 
ገዛእ ርእሶም ዛዕባ ይ⁄ን እንተላይ Ãብቲ Œጎድእ ዝነቐለ ተርእዮታት ን⁄ሉ ዘርብሕ ጽሑፋት ወይ ናይ 
ዘተ መƒድታት ዘይፈጥሩሉ። 

ብሕጊ ዝሰርሕ፤ ብዙሕነት ዘለዎ፤ ብሕግታት ፕረስ ዝግለጽ ሳዕቤናት ምጽላምን ፍርዲ ምሃብን 
ዝፈልጥ፥ ብሓሶት ዜና ምፍናውን መርተዖ ናይ ዘይምቕራብን ሳዕቤን ዝርዳእ ዓቕሚ ስለዘየሎ፤ …ምኡ 
ምግባር ድማ ባህሊ ጌሩ ስለዘስረጾ፥ …ምቲ Œዓቢ …ሎ ዝረƒዮ ልምድታት ማዕ…ናት ዜና ብምዝውታር 
መንገዲ ዕንወት ይኽተል።…ምኡ ስለዝflነ ኢዩ ድማ ብዙሓት ወገናት ƒብ መንጎ እቲ መንግስቲን 
ተቓወምትን ፍልልያት ዝስእንሉ እዋን ዝር…ብ። ብሓሳባት ውልቀሰባት ወይ ጸÅብቲ ጉጅለታት 
ምንባር …ምዘይ…ƒል ƒጸቢቑ ዝፈልጥ ህዝቢ ኤርትራ ƒብ Œንዲ ƒብ ትእዛዝ ƒብ ምብህሃል፡ ƒብ 
Œንዲ ƒብ ሕነ ƒብ ሕልና ዝƒምን ህዝቢíዩ። ህዝቢ ኤርትራ፡ ƒብ ባይቶ ƒሕዋት ብምምኽ‹ር 
ዝውስን፡ Ãብ ንእሽቶን Ãብ ዓብን፡ Ãብ ሓያልን Ãብ ድ⁄ምን ልቦናን ጥÅብን ዝቕÅል ሕብረተሰብíዩ 
ውሳµታቱ ብምስትውዓልን ምŒብባርን ዝÅጽሖም፡ ዝዓዮ ዘÅለ ስራሕ …ƒ ብምሉእ ተሳትፎ ወፈራ 
ƒሕዋት ዝዓምም ሕብረተሰብíዩ። 

ነቲ ƒብ ሃገር ጸኒዑ ዘሎ ዓማጺ ምልÀ ምእላይ ብዘይÃ ነዞም Œብርታት እዚƒቶም ብምሕያል ብ‹ልእ 
መገዲ …ምዘይሰልጥውን ƒጸቢቑ ዝፈልጥ ህዝቢíዩ። ነዚ ስለዝርዳእíዩ እቲ ምልÃዊ ጉጅለ ህዝቢ 
ኤርትራ Ÿይሓብር ቀንዲ ዕላማኡ ጌሩ ዝሰርሕ። ብዘይፍቓድ ሓፋሽን ሓይልታት ምŒል‹ሉን ዝጸንዕ 
ምልÀ ስለዘየሎ፡ ƒብቲ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ድምጺ ለውጢ ኽርኢ ዝውስነሉ መዓልቲ፡ እቲ ምልÀ 
ብዘይምልŒት ŒÅንን ም‰ኑ ርጉጽ ሓቂíዩ። እዞም ƒብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ነጥብታት …ም ƒብነት ደƒ 
ተዘÀሮም እምÅር፥ƒብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ƒብ ልዕሊ እዚ ሓድሽ ወለዶ ዝረƒዩ ዘለዉ 
ሳዕቤናት ሓድጊ ባህርያት መላኺ ስርዓት ኢሳያስ ብዙሓት ኢዮም።  

ጸርፊ ሓደ Ãብቶም ƒዚዩ ዘሰŒፍ ግን …ƒ ልሙድ ዝŸውን ዘሎ ባህሊ ኢዩ። ንሙቕራብ እትምነየለንን 
እትምነየሎምን ሰባት …ይተረፉ፤ ƒእዛንÃ ዝ⁄ርኩሕ ጸርፊ Œስንዝሩ Œትሰምዕ …ሎ‹ ƒዚዩ ዘሕዝን 
ኢዩ። ምŒብባር ዝÅሃል ጠፊኡ፤ ሰባት ዝዛረቡሉ ዘለዉ ቀንዲ ሓሳብ ገዲፎም Œዘናጠሉ ምርƒይ፤ 
ሳዕቤን ናይቲ ƒብ ሓሳባት ተዛሪቡ ዘይፈልጥ፤ ብሓሳባትን ምጉትን Œረትዖምን …እምኖምን ንዘይ…ƒለ 
ሰባት ብመንገዲ ቅትለት ባህርያት …Ãፍእ ናይ ዝውዕል ስርዓት ህግደፍ ƒሰራርሓ ኢዩ። እቲ ዘገርም 
ብርŒት ዝÅሉ ሰባት፤ ጸርፊ ƒብ ሕብረተሰብና ገኒኑ ƒሎ ኢሎም Œእርሙ ይብገሱ እሞ፤ እቲ ናይ 
ለÅዋ መልእኽቶም ንባዕሉ ብጸርፍን ዘለፋን ዘይተሰነየ ንምግባሩ ይጻገሙ። ጉዳያት ሓቅነቶም 
ምጽራይ፥ ብጭብጢን መርተዖን ምድጋፍ፤ ብጌጋ ሓቤሬታ እንተሂብÃ ድማ ምእራም ዝÅሃል ƒብ 
ባህርያት ናይ እዚ ዘሎ ወለዶ ብዙሕ ƒይረƒይን። ምኽንያቱ ሓድጊ ናይ መንግስቲ ኤርትራ፤ ሓታቲ 
ዘይብልÃ ዝደለ‹ዮ ምዝራብ፥ ጭብጢ ዘይብልÃ ብዘይተሓታትነት ምውንጃል፥ 03 ብዝÅሃል ሽቦ 
ƒልቦ ፈነወ መሰረት ዘይብሉ ወረ ምዝርጋሕ፥ ሓደ Ãብቶም ሓድግታት ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ 
ዘተƒታተዎም ባህርታት ኢዮም።  

ንኽሎም እዞም ƒብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ጠንቂ ዝflኑ ባህርያት ዝብድህ ሓደ ሕቶ ግን ƒሎ። ንሱ ድማ 
…ምዚ ዝስዕብ ኢዩ። ሕራይ እቲ ጠንቂ ዝflነ ስርዓት ህግደፍ ሕማቕ ምሂርዎም፤ እዞም ƒብ ወጻኢ 
ዝቕመጡ ዘለዉíŸ፤ ƒብ ወጻኢ ƒብ ምዕቡል ሃገር እንዳተቐመጡ፤ ƒብ ፓርላማታት ናይተን 



ዝነብሩለን ሃገራት ሰባት ብስልጡን ƒገባብ ናይ ሓሳባት ምልውዋጥ Œገብሩ እንዳረƒዩ፥ Œብረት ወዲ 
ሰብ እንታይ ሙ‹ኑ Åቲ ንባዕሎም ተዋሂብዎም ዘሎ Œብረት እንዳስተማቐሩ፥ መራŸቢ ብዙሃን ሞያዊ 
ስነምግባር ሓልየን ዘረጋገጸኦን ጭብጥን ጥራይ Œዛረባ …ምኡ እንተዘይገይረን ድማ ተቐባልነተን 
Œወድቕን Œሕተታን እንዳረƒዩ፤ እቲ ዘለዉዎ ƒ…ባቢን ህይወትን ƒይምህሮምን ዲዩ? ዝብል ሕቶ 
Œለዓል ባህርያዊ ኢዩ።  

ናይ ሎሚ ƒይግÅሮíምÅር ኤርትራ ብጭዋ ባህላ፣ ብዓሚቕ Œብርታታ እትልለ ሃገርያ ዝነÅረት። 
ስነምግባር፣ Œብረት፣ ጻዕሪ፣ ፍቕሪ ሓቂ፣ ምቕሉልነት፣ ሓÅን ብሃገር፣ ወዘተÖ ጎረባብቲ ዝቐንኡሉ 
ኤርትራዊ ትዕድልቲíዮም µሮም። ሎሚ ኩሎምíዞም መሰረት ናይ ጥዑይ ሕብረተሰብ ዝflኑ 
Œብርታትት œነ ኢልÃ …ምዝጠፍኡ ይግÅር ƒሎ። ስለዚíዩ እምÅƒር ወድቀት ኤርትራ ዜሻቕሎም 
ወገናት ልዕሊቲ ƒብ ህንጻን ቑጠባን ƒጋጢሙ ዘሎ ውድቀት ƒብ Œብርታትን ƒተሓሳስባን፣ ƒብ 
ታሪኽን መንፈስን፣ ƒብ ባህልን ሰብƒውነትን፣ ƒብ እምነትን ስነምግባርን ƒጋጢሙ ዘሎ ዕንወት 
Õሻቕሎም ዝግባእ።  

ƒብ መÅል 21 Œፍለ ዘመን œንÃ ንኽትሰምዖ ዘነውር ጸርፊ፥ ƒብ ዘመነ እምኒ ውን ዘይነÅረ ብሃውሪ ናይ 
ምዝራብ ልምዲ፥ ዘረባ Œልተ ወገን …ይሰምዐ ምስ ውሕጅ ዝጉተት ስምዒታዊ መርገጺታት ወዘተÖ 
Œጠፍእ፤ ወይ ውን ብዉሑዱ Àጎድል ህዝቢ ŒመŒር ይግባእ። ምኽንያቱ Åዚ ዘለዎ መንገዲ 
ተቐጺሉ፤ Ãብዚ ሕጂ ዘሳቕየና ዘሎ ማእሰርትን ስደትን ብዘይንእስ፥ ንሓዋሩ ንቐጻልነት ጥዑይ 
ኤርትራዊ ሃገራዊ ስነƒእምሮ ƒብ ሓደጋ ዘእቱ ተርኢዮ እዩ። ብሓጺር ƒÅሃህላ፤ ንስልጣነን ባህላዊ 
ሓርነትን እንተዘይጽዒርና፥ መላኺ ስርዓት ብƒÃሉ እንተŸደ፤ ሓደገº ነውርታቱ ምስ ጁጅ ማጁጁ 
ምሳና እንዳነÅረ፤ ብስጋ እምÅር ብመንፈስ ሓራ ዘይœነ ሕብረተሰብ Œን…ውን Œፈርደና ኢዩ። 


