ቅኑዕ ስነ-ምግባር ኣካል ሰብኣዊ ክብረት’ዩ።
ሰብ፡ እንታይ ባህሪ ወይ ኣመል ኣለዎ ብዘየገድስ፡ ናይ ተፈጥሮ ሰብ ብምዃኑ ጥራሕ ክኽበር ኣለዎ ይብል
ኣድማሳዊ ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት። ቅዱሳን መጻሕቲ ብተመሳሳሊ፡ ሰብ ሃብታም ይኹን ድኻ፣
ዝተማህረ ይኹን ዘይተማህረ፣ ጻዕዳ ይኹን ጸሊም፣ ተባዕታይ ይኹን ኣንስተይቲ፣ ጉልቡት ይኹን ደቂቕ
ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ኩሉ ማዕረ’ዩ። ብሓይሉ ወይ ብጥበቡ ዝተወልደ ሰብ የለን። ካብ ዝመርጾም ኣቦን ኣደን
ዝተወልደ ዋላ ሓደ’ኳ የለን። ብምርጫኡ ተባዕታይ ወይ ኣንስተይቲ፡ ቀይሕ ወይ ጸሊም፡ ነዊሕ ወይ ሓጺር
ኮይኑ ዝመጸ የለን። ከምኡ’ውን ኣብ ዝመረጾ ሃገር ወይ ቦታ ዝተወልደ’ውን የለን። ካብ መን ይውለድ ኣበይ
ይውለድ መዓስ ይውለድ ኩሉ ካብ ኣፍልጦኡ፣ ካብ ፍቓዱን ካብ ውሳነኡን ወጻኢ’ዩ። ልክዕ ከም’ቲ
ከይፈለጠን ከይወሰንን ዝውለድ፡ ብዘይ ቆጸራ ወይ ተዳሎ ድማ ይመውት። እንተብጽቡቕ እንተ ብሕማቕ፡
ድሕሪኡ ብዝተረፉ ሰባት ብታሪኽ ነበረ ገበረ እናተባህለ ዝዝከር ሰብኣዊ ፍጡር’ዩ ይብሉ። መራሕቲ
ሃይማኖት ድማ ነዚ ሓቂ’ዚ ይምህሩ።
ስለዚ ወዲ-ሰብ ከም ብጥበብ ወዲ-ሰብ ዘይተፈጥረ ናይ ተፈጥሮ ሰብ መጠን ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ ይኹን
ምድራዊ ሕጊ ማዕረ’ዩ። ብሰብኣዊ ተፈጥሮኡ ዝኾነ ፍልልይ የብሉን። ብሕጊ ተፈጥሮ መጺኡ ብሕጊ
ተፈጥሮ ክሳብ ዝኸይድ ኣብ ዘሎ ዕድመ ግን፡ ተፈጥሮ ዝለገሰትሉ ጥራሕ እናተጠቕመ ስሩዕ ህይወት ከሕልፍ
ስለዘይክእል፡ ንልግሲ ተፈጥሮ ንዕኡ ብዝጥዕሞ ቀይሩ፡ ዝተፈላለየ ዓይነት መግቢ ክረክብ፣ ክኽደን፣
ዘጽልለሉ ገዛ ክህልዎ፣ ሓሚሙ ክሕከም፤ ክሰርሕ፣ ክመሃር፣ ክመራመር ኣለዎ። ከምኡ ገይሩ ብሃፈ ጻማኡ
ክነብር ጉልበት ተዋሂብዎ’ዩ።ዝሓስበሉ ሓንጎል ተዋሂብዎ’ዩ። ካብን ናብን ዝንቀሳቐሰሉ መሓውር፡ ዝሰርሓሉ
ኣእዳው፡ ዝሪአሉ ዓይኒ፡ ዝሰምዓሉ እዝኒ..ወዘተ ተዋሂብዎ’ዩ። ኣብ’ዚ ተፈጥሮ ናብ ረብሓኻ ለዊጥካ ህይወትካ
ብግቡእ ንምምራሕ ዝግበር ስራሕ፡ ትምህርትን ምርምርን ግን ፍልልይ ኣሎ። እቲ ናይ ተፈጥሮ ሰብ
ብስራሕን ብትምሀርትን ይወዳደር’ሞ ይበላለጽ። ሕጂ’ውን እቲ ሰብ ብሰብነቱ ኣይኮነን ዝወዳደርን ዝበላለጽን
ዘሎ። እንታይ ደኣ፡ ኣብ መሬት ሰሪሑ ኣፍርዩ ወይ ተማሂሩ ተመራሚሩ ብዘምጸኦ ውጽኢት’ዩ ዝበላለጽ
ዘሎ። ሃብቲ ከኣ ከከም ስራሕካን ክእለትካን ሓንሳብ ትረኽቦ ገለ ግዜ ከኣ ትስእኖ ነገር’ዩ።
በዚ መሰረት ንወዲ-ሰብ ጉልበት፣ ሃብቲ፣ ትምህርቲ ስለዘለካ፣ኣትሒትካ ክትሪኦ ኣይግባእን። ልዕሊ’ቲ ነገራዊ
ሃብቲ፡ ናይ ቀለም ትምህርቲ፡ ጉልበት ሰብ ምዃን ይዓቢ ወይ ይበልጽ። ስለ ዝኾነ ከኣ ተሳኺዑልካ ሓሪስካ
ድዩ ነጊድካ እንጀራ እንተረኺብካ፣ ተማሂርካ ተመራሚርካ ኣጽጋቢ ውጽእቲ እንተምጻእካ፡ ንከማኸ ናይ
ተፈጥሮ ሰብ መምዘኒ ልዕለ ትሕትነት ገይርካ ክትኮርዓሉ ክትምክሓሉ ቅኑዕ ኣይኮነን።
ብስራሕን ብትምህርትን ጥራሕ ዘይኮነ፡ ብፖለቲካዊ ምሕደራ ኣብ መንጎ ሰባት ወይ ዜጋታት ናይ ኣረኣእያ
ፍልልይ ክመጽእ ባህሪያዊ’ዩ። ናይ ሓሳባት ፍልልይ ምምጻኡ ከኣ ጽቡቕ ‘ምበር ሕማቕ ኣይኮነን። ብሓሳብ
ወይ መልክዕ ውደባ ተፈላሊኻ ማለት ግን፡ ምሉእ ሰብን ጎደሎ ሰብን ምዃን ኣይስምዕን። ዜጋን ዘይዜጋን
ኣየርእን። እቲ ናይ ተፈጥሮ ሓንጎል’ዩ ይሓሽ ዝበሎ ኣረኣእያ ወይ መስመር ዝመርጽ ዘሎ። ምርጫ ናይ’ቲ
ሓደ ነቲ ካልእ ዘይክጥዕሞ ይኽእል። ንኣብነት ጸረ-ህዝቢ ምልካዊ፣ ፋሽሽታዊ፣ ኣድላዊ፣ ፖለቲካዊ ምሕደራ
ኣብ ዝኾነ ሃገር ንብዙሓት ኣገሊሉ ጨፍሊቑ ዝግዝእ’ምበር፡ ብሰላም፡ ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ብሕጊ ዘገልግል
ስርዓተ ምሕደራ ኣይኮነን። ስለዝኾነ ከኣ ብብዙሓት ኣይድገፍን። እቲ ንብዙሓት ዘይውክል ርእይቶ ከከም
ኩነታት ናይ ወነንቱ ተቓሊስካ ክትስዕሮ ናይ ግድን’ዩ። ክትስዕሮ ኢልካ ክትቃለሶ እንከለኻ ግን ነቲ ዘይቅቡል
ፖለቲካዊ ባህሪኡን ዘይሕጋዊ ገበናዊ ተግባራቱን ደኣምበር፡ ንሰብኣዊ መንነቱ፣ ጾታኡ፣ ዕድሜኡ፣ ደረጃ
ትምህርቱ፣ ትውልዳዊ መበቆሉ መሰረት ገይርካ ንምጥቃዑ፣ ንምድሃሉ ዝዓለመ ክኸውን የብሉን። ከምኡ
ምግባር ናይ ዘይለባማት፡ ናይ ዘይበሰሉ፣ናይ ዘይጸረዩ ናይ ፖለቲካ ዝራባዓት ኣተሓሳስባን መንገድን’ዩ።
1

ሎሚ ፖለቲካ ኤርትራ ተደዋዊሱ ኣንፈት ኣጥፊእሉ ዘሎ መድረኽ ኢና ንርከብ ዘለና። ካብ’ዚ ኣንፈት
ኣጥፊኡ ዝተጠናነገ ፖለቲካዊ ህይወት ዝነቅል ድማ፡ ከም ጥሙር ህዝብን ልኡላዊ ሃገርን ናይ ምቕጻልን
ዘይምቕጻል ኣብ ወሳኒ ናይ ነጥበ መቐይሮ መድረኽ ምህላውና’ውን ክዝንጋዕ ኣይግባእን። ምንጪ ምጥፋእ
ፖለቲካዊ ኣንፈት፡ ምጥፋእ ቀላሲ መሪሕነት’ዩ። ስለዚ ሰውራ ኤርትራ ብቑዓት ናይ ህዝቢ ወገን ዝኾኑ
መራሕቲ ስኢኑ ካብ ዝደዋወስ ነዊሕ ዓመታት ኣቑጺሩ ኣሎ። ከመይ ተደዋዊሱ ከምዘሎ፡ ኣብ መድረኻት
ፓልቶክ፣ ፌይስ ቡክ፣ትዩተር፣ ዊብ-ሳይት … ወዘተ ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን እንታይ
ይብሉ ኣለው ምስማዕ እኹል’ዩ። ዝተራቐቐ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምፍጣሩ ምስ ገና ነፈጠርቱ። ገለ
ኤርትራውያን ግን ንግጉይ ፖለቲካዊ ኣረኣእያን ጸረ-ህዝቢ ተግባርን መሰረት ብምግባር ዘይኮነ፡ ሰብኣዊ
ክብረት’ዮም ዘዋርድሉ ዘለው። ምኽንያቱ ፖለቲካዊ ፍልልይ በይኑ’ዩ። ገበናዊ ተግባር በይኑ’ዩ። ሰብኣዊ
ክብረት ድማ ካብ ኩሉ ዝተፈልየ በይኑ’ዩ። ናይ ፖለቲካ ኣረኣእያ ፍልልይ፡ ብዝነጸረ መሰልን ጠቕምን
ኣብዘሓ ዘረጋግጽ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳባዊ መስመር ብምኽታል፡ ህዝቢ ዘርበሖን ዘየርበሖን ፈታዊኡን ጸላኢኡን
ክፈልጥ ብምንቃሕ ብምውዳብ ኣቢልካ’ዩ ዝሰዓር። ገበናዊ ተግባር ከኣ ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ተቕርበሉ
ህዝባዊ ዝኾነ ስርዓተ ፍትሒ ምህላው ብምርግጋጽ፡ መሰል ክሱሳት ከይተዳፋእካ ጭቡጥ መርተዖ ሒዝካ ብሰብ
ሞያ ሕጊ ውሳነ ክረክቡ ምግባር’ዩ። ሰብ ብሰብነቱ ምዝላፍ ግን ምኽንያት ዘይርከቦ ኩኑን ሓሳብ’ዩ። ድፍረት
ንሰብኣዊ ክብረት ድማ’ዩ።
ኣብ’ዞም ዘመን ኣምጸኦም ማሕበራዊ መራኸቢታት ብገለ ኤርትራውያን ዝስማዕ ድምጺ ብኤርትራውነትካ
ክትኮርዕ ዘይኮነ ክትሓፍር ዝገብር’ዩ። ርእሲ ዘድንን’ዩ። ብፍላይ ኣብ ፓልቶካት ኣብ ልዕሊ ተሳተፍቲ
ፖልቶክ ሩም ዝኾና ደቂ-ኣንስትዮ ዝድርበ ቃላት፡ በሃልቱ እምበርዶ በቲ ውርዙይ ባህልና’ዮም ተመልሚሎም
ዓብዮም? ‘ምበር ዶ ከም ሰባት ሓላፍነት ይስመዖም’ዩ? ‘ምበር ዶ ሕማቕን ጽቡቕን ዝመምይሉ ናይ ተፈጥሮ
ኣእምሮ ኣለውም’ዩ? እምበር ሓፍቲ፣ ሰበይቲ፣ ኣላቶም’ያ፣ ‘ምበር ዶ ኣደ ከም ዘላቶም ይርድኡ’ዮም ኢልካ
ከተስተንትን ክትሓዝን ዝገብር’ዩ። ኽእMኣኡ’ውን ኣብ ልዕሊ ብዕድመ ዝደፍኡ ወለዲ፣ ኣመንቲ ሃይማኖት
ምስልምና፣ ቦታ ምኽንያት ብምግባር ዝወሃብ ርእይቶ ብተመሳሳሊ ፖለቲካ ትሕዝቶን መልእኽትን ዘይብሉ፡
ሕጋዊ ሕቶ’ውን ዘየመልክት ስነ-ምግባር ዝጎደሎ ውጹእ ስድነት’ዩ። ኣብ ቅድሚ ኮምፒተር ኮፍ ኢልካ ዒራ
መን ከይርአኒ ከይፈልጠኒ ኢልካ ከም’ዚ ዝበለ ብዕሉግ ቃላት ምውርዋር፡ ሚዛን ተበሃልቲ ዘይኮነ፡ ሚዛን
በሃልቲ ዘፍኩስ ምስሊ ኤርትራ ድማ ዝብልል ኣዝዩ ድሑርን ፍንፉን ኣተሓሳስባ’ዩ። ሰብ ኮይኑ ካልኦት ሰባት
ከይሪእዎን ከይሰምዕዎን ዘይኮነ፡ ንገዛእ ሕልናኡ፡ ንሰብኣዊ ክብረት ክብል ብዕሉግ ቃላት ምጥቃም ክጽየፍ፡
ቅኑዕ ሃናጺ ሓሳባት ተዓጢቑ ብነጻነት ብወግዒ ክበሃሃል ኣለዎን ይግባእን። ምኽንያቱ ፍንፉን ስነ-ምግባር
ወለዱ ዘጽርፍ ሰብኣዊ ክብረት ድማ ዘዋርድ’ዩ። ቅኑዕ ስነ-ምግባር ግን ኣካል ሰብኣዊ ክብረት’ዩ።
ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 14-07-2017
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