
 
 

 
ዒቕምታትን ስነ-ምግባርን ምሁር ኤርትራ 

ንሕጂ ይኮነ ንመዒስ ክኸውን’ዩ? 
 
ምሁር ኤርትራ ካብ ግዛ ብረታዊ ጀሚሩ ኣብ ዜተፈሊሇዩ ኣካዲሚያዊ፡ ተክኒካውን ሕክምናውን 
መዲያት ተዋፊሩ ብዘሕ መስተንክራዊ ዜኾነ ስራሓት ምስርሑ ታሪኽ ይምስክር። ኣብ ጸምጸም 
በረኻታት ኤርትራ በቲ ውሱን ዜነበረ ቀረባት ሕክምና ተሓኪሞም ዜዯሓኑ ሕሙማትን ውጉኣትን 
ሰውራና ቁጽሪ የብልምን። ብክንዯይ ምብሌሓት ተዒርዩ ኣብ ቀጻሉ ኣገሌግልት ሰውራ ዜወዒሇ ናውቲ 
መጎዒዜያን ኲናትን ተኣምራታዊ ቅያታት ሰሪሑ’ዩ። ነዙ ኩለ ተኣምራታዊ  ቅያታት ዜሰርሕ ዜነበረ 
ምሁር ግን ኣብ ፖልቲካዊ ኣመራርሓ ክበጽሕ ከል መሃዜነቱ ይኹን ምርምሩ ዜድረተለን ዜድቆሰለን 
ኩነታት’ዩ ነይሩ። ምሁር ኤርትራ ካብ እዋን ብረታዊ ቃሌሲ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ፍሌጠቱ ብይዯረት 
ክጥቀምለ እንተኾይኑ ክብሪ ፖልቲካዊ ስሌጣን ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ክሳብ ይተንከፈ ጥራሕ’ዩ። 
እዙ ስሇዜኾነ እምበኣር ንምሁር ኤርትራ ፖልቲካዊ ስሌጣን ናይ ግዚዜ ሰንቀ (glass ceiling)’ዩ ኮይኑ 
ጸኒሑን ልን። 
  
ኣብ መስርሕ ብረታዊ ቃሌሲ ብሓፈሻ፡ ኣብ ህዜባዊ ግንባር ድማ ብፍሊይ ምሁር ኤርትራ ንዒመታት 
ዯኺሙን ርሂጹን ብጥረዮ ትምህርታዊ ፍሌጠት ሓበንን ኩርዒትን ተሰሚዕዎ ምለእ ዒቕምታቱ 
ንረብሓታት ሰውራ የውዕል ይምንባሩ ታሪኽ ይሕብር። ብኣንጻሩ “ምሁር ሓዯገኛ ተበሊጺ-ንኡስ 
ብርጅዋ’’ዩ………….ወተ እናተባህሇ በቶም ካብ ትምህርቱ ብዘሕ ክመሃሩን ክጥቀሙን ዜግበኦም ዕድሌ 
ትምህርቲ ክረኽቡ ይኸኣለ ኣሕዋቱን ኣሓቱን ርእሱ ከድንን ብኡ ኣቢለ’ውን ፍሌጠቱ ዯጒለ ተራ 
ሰብ ተመሲለ ክኸይድ ኮነ ኢሌካ ዜተማህ ጸረ ሰውራዊ ኣረኣእያን ተግባርን ዜገነነለ ኩነታት ምንባሩ 
ይፍሇጥ። 
  
ምሁር ኤርትራ ኣብ ብረታዊ ቃሌሲ ብነጻ ኣተሓሳስብኡ ኣድማሱ እናኣስፈሐ ዜኸዯለ ምቹእ ውድዕነት 
ኣይተፈጠረለን። ኣብቲ ገባርን ሓዲግን ዜኾነ ጸረ-ሰውራ ፖልቲካዊ ራእይ ጥራሕ ተሓጺሩ ንጸረ 
ዯሞክራሲ ኣረኣእያታት ከቋናጁ ተሪዐ ምጽንሑ ዜኸሓድ ኣይኮነን። ተማራሚሩ ንሰውርኡን ሃገሩን 
ክጠቅም ስሇ ይዯሉ ወይ’ውን ስሇ ይኽእሌ ግን ኣይነበረን። እንተኾነ ግን ካብቶም ወዲእቲ ዜኾኑ 
ወይ ወሰንቲ ኣካሊት ፍሌይ ዜበሇ ርእይቶ ምስ ዜሕዜን ማዕብሌን ክቕንጸሌ ካብኡ ተሪፉ ድማ ሰክፍ 
ቅጽሌ ስም እናተዋህቦ ርእሱ ኣድኒኑን ተነጺለን ክኸይድ ብዘሕ ዜተሰሪሕለ ሓዯገኛ መዲይ’ዩ። ኣብ 
ሌዕሉ ምሁር ኤርትራ ዜነበረ ክሳብ ነብሱ ጽሌእ ወፍታት ጸሇመን ተነጽልን ኣመና ሓያሌ ብምንባሩ 
ካብ ከምኡ እናበሇ ርእሱ ኣድኒኑን ተነጺለን ዜነብር ኣብ ኲናት ብጠገሇ ይብለ መንገዱ መስዋእቲ 
ዜመርጸለ ወይ ሂወቱ ባዕለ ጥፍኣለ ኩነታት’ዩ ነይሩ። ብከምዙ ምስ ትምህርቱን ፍሌጠቱን ሂወቱ 
ከጥፍእ ዜመረጸ ምሁር ውሑድ ኣይኮነን። 
  
ከምዙ ዒይነት ሰባብ ተርእዮ ብርግጽ ኣብ ሜዲ ኤርትራ ጥራሕ ተሓጺሩ ዜተረፈ ክውንነት ኣይነበረን። 
ብድሕሪ ሃገራዊ ነጻነት ምርግጋጽ’ውን እንተኾነ፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ርሑቕ ስዯትን ዜርከብ ምሁር 
(ንኩለ ጠቓሌሌ’ኳ እንተይኮነ)  ምለእ ፍሌጠቱ ንህዜቡን ሃገሩን ከየበርክት ናይ ሕሌና እሱር ኮይኑ 
ጸኒሑን ኣልን። ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኣብ ዜተፈሊሇየ መዲይ ተዋዲዲሪ ዒቕምን ክእሇትን ዜውንን ምሁር 
ኤርትራ ኣብ ጉዲይ ሃገሩ ክበጽሕ ከል፡ ብቅኒት ገዚኢ ጉጅሇ ህግዯፍ ጥራሕ ክግራሕ ወይ’ውን እናረኣየ 
ከም ይረኣየ እናሰምዏ ከም ይሰምዏ ኣፉ ሇጒሙ ክኸድ ኮይኑ’ዩ። እቲ ዜርካቡ ናይ ሕሌና ማዕቀብ 
ሰንጢቑ ሕሌንኡን ኣእምሮኡን ዜፈቕዯለ ርእይቶ ክህብ ዜጀመረ ድማ በቶም፡ ብገባቲ ስርዒት ህግዯፍ 
ዜምወለን ዋፍሩን ዕሱባት ዜወርዶ ብርቱዕ ብድሆታትን ምፍርራሕን ክንድ’ቲ ክኸዶ ዜግባእ ርሕቀት 
ክኸይድ ኣይኸኣሇን። እቲ ብገባቲ ኣረኣእያ ኢሳይያስ ዜዒበየ ምሁር፡ ዱክታቶርያዊ ኣተሓሳስባ ጥዑምዎ 
ብሌቡ ከተኣናግድ ዜጸንሐ፡ ድሒሩ ምስኡ ብውሌቀ ዜተባእስለን ዜተባተኽለን ኩነታት’ኳ እንተል፡ 



ብቐንደ ንኤርትራ ኣብ ከምዙ ዜኣመሰሇ ኩለ-መዲያዊ ዕንወት ውዯቑ ኣረኣእያታት፡ ኣብ ሃገር ይኹን 
ኣብ ስዯት ይሃሌዉ ብየገድስ፡ ቃሊት’ኳ እንተቐያየሩ፡ ካብቲ ገባቲ ዜኾነ ራእይ ስርዒት ህግዯፍ ዜፍሇ 
ከቓሌሑ ኣይተሰምዐን። ድሕሪ’ዙ ኩለ ርኡይን ጭቡጥን ሓዯጋ ምብትታንን ዕንወትን ምሁር ኤርትራ 
ናብዙ ኩለ ውድቀት’ዙ ብጸሐ ሓዯገኛ ጠንቅታት ብዜግባእ መርሚሩ ኣሳታፍን ሌምዒታውን ስርዒት 
ክምስረተለ ዜኽእሌ መንገዱ ምድህሳስን ምጽራግን እዋኑ’ዩ ንብሌ። ምሁር ኤርትራ ልሚ ንዜሓሇፈ 
ኩለ ግጉይ ኣተሓስሳባን ተመኩሮን ብትብዒት ነቒፉ፡ ንህዜቡ ኣንፈት ብሩህ መጻኢ ዕድሌ ከመሊኽት 
ምስ ይኽእሌ፡ ፍጹም ምሁር ከብል ዜኽእሌ ረቋሒታትን ስነ-ምግባርን ኣይህሌዎን’ዩ። ኣብቲ ዜሓሇፈ 
መስርሕ ብሰንኪ ዜተራእየ ታሪኻዊ ጉድሇታት ወይ’ውን ጌጋታት፡ ውሌቓዊ ክብርና ይኹን ቆርበትና 
ከይንጽይቕ ክንብሌ ኣዕጽምቲ ህዜብና ምስባር ዒቢ ሃየንታ’ዩ። ጽባሕ ታሪኽ’ውን ዜምሕር ኣይኮነን። 
ነዙ ሕጂ ሇናዮ ዜተሓሊሇኸ ታሪኽ ሓሉፍና ኣብቲ ዜሓሇፈ ተራ ይነበሮ ሓድሽ ወሇዶ ምስ ተተከኤ 
ነቲ ሕለፍ ታሪኽ ብመቕርብ-መቓርብ ይኮነስ ብወድዒውነቱ ክግምግምን ክጽሕፍን ከም ዜኽእሌ 
ኣይንጠራጠርን። ምሁር ኤርትራ ኣብቲ ጽባሕ ዜስነድ ታሪኽ ህዜብን ሃገርን ኤርትራ ናብ ምብትታንን 
ዕንወትን እናኣምርሐ ከል፡ ምሁር ተርኡ እንታይ ነይሩ? ምባሌ ይተርፍ’ዩ’። ኣብ ኣተሃሊሌዋን ጉዕዝን 
ፖልቲካዊ ውድባት ወይ ድኽመታቱ ጥራይ ነቓፊ ካብ ምዃን፡ ምሁር ከም ምሁር ኣውንታዊ እጃሙን 
ሓጋዙ ዜኾነ ተርኡን ክጻወት ይግባእ። ቃሌሲ ብይተሳትፎ ምሁር ምለእ ዒወት ከውሕስ፡ ፖልቲካዊ 
ውድባት ድማ ካብ ስንክሌና ኣመራርሓ ነጻ ክኾኑ ኣይኽእለን’ዮም። ካብኡ ተረፈ ግን፡- 
  
 መንእሰያት ኤርትራ ብኣሽሓት ዜቁጸሩ ክእሰሩ፡ ብመወዲእታ ይብለ “ሃገራዊ ኣገሌግልት” 

ሃገራዊ ዕንወት መሌክዖም ተዯዊኑ ኣይንቡር ሂወት፡ ኣይንቡር ሓዲር፡ ኮይኖም ክነብሩ እናረኣኻ 

ከምይረኣኻ፡ ስቕታ-ካን-ስቕታ? 

 ኤርትራዊ ዛጋ እታ ርሂጹ ዜረኽባ እንጀራ ተዯሪሩ ብሰሊም ክድቅስ ዜግበኦ ክነሱ ዒሳታት ባሕሪ፡ 

ኣዚብእ በረኻ ክድረርዎ፡ ዯሊል ውሽጣዊ ኣካሊቱ ክሸጡ ከሇዉ፡ ካን-ስቕታ? 

 ኣብ ወርሒ ብገምጋም ክሳብ ኣርባዕተ ሽሕ ዜኣኽለ ዛጋታት ብምብራቕ ብምዕራብ ብሰሜን 

ብዯቡብ ሃጽ ኢልም እናጠፍኡ፡ ሃገር ብሃገራ እናባዯመት ከሊ፡ ካን-ስቕታ? 

 ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ መሓውራት ጭቆናን ዒፈናን ተኺለ፡ ንዜኾነ ዛጋ ከም መሸጣ ኣቕሓ ሓፍ 

ኣቢልም ኣብ ድሊዮም ከቀምጥዎ፡ ኢሳይያስ ምስ ሌግስ ከኣ ካሌእ ከምቲ ሇዎ ሰሊም ክኸውን 

ይኽእሌ’ዩ ኣብ ዜበሃሇለ ግዛ፡ ካን-ስቕታ? 

 ስርዒት ህግዯፍ ብሃይማኖታውን ወገናውን ብካሌእ ዜተፈሊሇየ ድሑር ዜምባላታትን ክመቓቕሇና 

ሇይትን መዒሌትን እናሰርሐ፡ ኣብ ክንዱ ነቶም ኣብ ከምዙ ዜተጨማሇቑ ኣካሊት ያዕ ኣብ ክንዱ 

ምባሌን መንገዱ ስኒትን ሓድነትን ኣብ ክንዱ ምሕባር፡ ካን-ስቕታ?   

 ህግዯፍ በብእዋኑ ንህዜብና ታሌሌ ወይ ዜበታትን ካርታታት እናዯርበየ ርኢኻ ከም ይረኣኻ፡ 

ሰሚዕካ ከም ይሰማዕካ ምዃን ብተግባር ነቲ እከይ መዯባት ስርዒት ህግዯፍ ትንፋስ ክሰኩዕ 

ምግባር ምዃኑ በቲ ዯረጃ ትምህርትኹም ኣይትርድእዎን ኣይንብሌን። እሞ ካን ስቕታ? 

 ዱክታቶር ኢሳይያስን ንሱ ዜሃነጾ ገባቲ ዜኾነ ስርዒትን ጸረ ትምህርትን ምሁሩን ምዃኑ ብጭቡጥ 

መርትዖ ተረጋጊጹ’ዩ። ኣዯንቁሩ ዜገዜእ እከይ ስርዒት ምዃኑ ሓዯን ክሌተን ዜበሃል’ ኣይኮነን። 

ብውጽኢቱ እታ እንኮ ዩኒቨርሲቲ ሃገር እናተዒጽወት ከሊ፡ 16 ዒመት ዜዕድሚኡ ኩለ ኤርትራዊ 

ተመሃራይ ኣብ ቁራዕ ሳዋ ተጠጢቑ ጸብሒ ህግዯፍ ኮይኑ እናወጸ ከል፡ ካን-ስቕታ?  

 ሃይሇ ስሊሴን ዯርግን “ሓይሌ ኣያሇ ስርዒት ምን ኣባቱ’’ እናበለ ንነጻ ኤርትራዊ ምርጫ ምስ ረገጹ 

ንዕኡ ዒገብ ኢሌና ብኣሽሓት ዜቁጸር ሂወት መንእሰያት ክንከፍሌ ከሇና መሬትና ካብ ባዕዲዊ 

መግዚእቲ ነጻ ንምውጻእ ጥራሕ ይኮነስ ሰብኣዊ መሰሌናን ነጻ ኣተሓሳስባናን ንክዕቀበሌና’ውን 

ነይሩ እቲ ዕሊማ። ኢሳይያስ “ሓይሉ ኣብ ቅሌጽም ኢዯይ ዯሞክራሲ ኣብ ትሕቲ እግረይ’’ እናበሇ 

ሃገር ፋሕ ፋሕ እናበሊ፡  ካን-ስቕታ?   



ምሁር ኤርትራ ክሳብ መዒስ’ሞ? ስቕታ ክትመርጽ፡ ሕጂ ይኣክሌ ክትብሌ እዋኑ’ዩ። ሃገር ተመሉሳ ታተ 
ኣብ ይትብሇለ ዯረጃ ከይበጽሐት ከሊ ታሪኻዊ ሓሊፍነት ክትስኸም ይግባእ። ንዒኻ ዜመስሌ ምሁር 
ሃሰስ በሌ። ንኩለ ጋሪደካን ሓሉኹካን ዜጸንሐ ጠንቅታት ብይዜኾነ ተጽዕኖ ብነፍሰ-ምትእምማን 
ብምግምጋም፡ ማዕረ’ቲ ትጽቢት ዜግበረለ ምሁራዊ ዒቕምን ስነ-ምግባርን ብቑዕ ኮንካ ክትርከብ  
ኣውያት ጻዕረ ሞት ህዜብና ይጽውዕ ኣል። ኣእዚንካን ሕሌናካን ከፊትካ ኣዲምጽ። ጽባሕ እቲ ድምጺ 
ጻዕረ-ሞት ጨሪሱ ሃጢሙ መርድእ ሞት ከይትሰምዕ ተቓሊጠፍ።  
 
ይቕጽሌ 
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