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ኣረሜናዊ ባህርያት ህግደፍ 
ዶ/ር ብርሃነ ወልደሚካኤል- 08/05/2020 

 

ብቋንቋ እንግሊዝ 'ሳዲዝም' ኣዝዩ ከቢድ ቃል ኢዩ። ናይ 'ሳዲዝም' ባህርያት ዘሎዎ ሰብ ከኣ 'ሳዲስት' ይብሃል'። ሓደ 

'ሳዲስት' ዝዀነ ሰብ ብስቅያት ካልኦት ዕግበት ዝረክብ ኢዩ ። ገለ ሰባት፡ ናይ ግብረ ስጋ ዕግበት ክረኽቡ ነታ/ቲ 

መጻምዶም ኣብ ከቢድ ስቅያት ብምእታው ይፍጽምዎ። ናይ ስነ ኣእምሮ ተመራመርቲ ከም ዝብልዎ፡ 'ሳዲዝም' 

ብቑልዕነቶም ግፍዒ ኣብ ዘጋጠሞም ሰባት ኢዩ ዝውቱር ኰይኑ ዝርከብ። 

 

ብትግርኛ ን'ሳዲዝም' ብልክዕ ትገልጽ ቃል ሃለው ኢለ ክረክብ ኣይክኣልኩን። ምናልባት እታ ዝቐረበት ቃል ኣረሚን 

ኢያ ትኸውን። መለክዒ ዘይብሉ ጭካኔ ዝገብር ኣረሚን ወይ ውን ኣረመኔ ኢዩ ዝብሃል። ኣረሚን ግና ምስ ናይ 

ሃይማኖት እምነት ዘይብሉ ኣተሓሒዝካ ኢዩ ኣብ ህዝብና ዝግለጽ። ብባህልና፥ ሃይማኖት ዘይብሉ ሰብ ግፍዒ ክገብር 

ዝዓግቶ ነገር የለን ተባሂሉ ስለዝእመን፡ ናይ ጭካኔ ባህርይ ዘርኢ ሰብ ኣረመኔ ወይ ኣረሚን ይብሃል። ስለዚ ዋላኳ 

ኣረሚን ብኽብደት ኣታሓስባ ኤርትራውያን መዘና 'ሳዲዝም' እንተዘይኰነ፡ ነዚ ዝስዕብ ትንተና ምእንቲ ክጥዕም ግና 

ከም ተመሳሳሊ ቃል ጌርና ክንወስዶ ክንግደድ ኢና። 

 

ኣብ ዓለምና፥ ናይ `ሳዲስት` ስራሕ ብምፍጻሞም ዝፍለጡ ሰባት ነይሮም ኢዮም። ኢምፐሮር (ንጉስ) ኔሮ ዝብሃል 

ብጥንቲ ናይ ዓዲ ጥልያን ገዛኢ ዝነበረ፥ ዋና ከተምኡ ሮማ ብሓዊ እንዳነደደት፡ ሰባውን ይነዱ ከምዝነበሩ ክግመት 

ይክኣል፡ ንሱ ግና ኣብ ሓደ ጎቦ ወጺኡ አንዳተዓዝበ፣ ቫዮሊን ዝመስል ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ተጠቒሙ ብታሕጓስ 

ከምዝደረፈ ይዝንቶ። በቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዘርኣዮ ጭካነ፡ ንጉስ ኔሮ ብሓቂ `ሳዲስት` ኢዩ ኔሩ። ኣብ ካልኣይ ውግእ 

ዓለም፣ ሂትለር ዝተባህለ ኣብ ሃገር ጀርመን መራሒ ዝነበረ ሚልዮናት ኣይሁድ ኣብ መዳጎኒ ገዛውቲ መርዛም ዝዀነ 

ጋዝ ክቕተሉ ከለዉ ኣብ ገጹ ናይ ታሕጓስ ስምዒት ይርአ ነይሩ ይብሃል። ሂትለር ውን ናይ ዘበና ሳዲስት ኢዩ። 

ኢዲ ኣሚን ዝብሃል ጨካን ናይ ዩጋንዳ ፕረዚደንት ዝነበረ ንሓደ ጸላኢ ኢሉ ዝሓሰቦ ሰብ ብወተሃደራቱ ጌሩ ኣብ 

ክሳድን እግርን ገመድ ብምእሳርን፣ ኣብ መሬት በጥ ብምባልን፣ ነቲ ሰብ ብኽልተ ወገን ስሒቦም፣ ኢዲ ኣሚን 

አንዳርኣየ፣ መዝሒቖም ቀቲሎሞ። በዚ ተግባር`ዚ ዝሕጎስ ሰብ፡ እንድዒ ብኸመይ ከምዝግለጽ። 

 

ካልኦት መራሕቲ ብምሒር ኣረሚነቶም ዝፍለጡ ከም ብዓል ማኦ ሰቱንግ ናይ ቻይና ከምኡውን ፖል ፖት ዝብሃል 

ናይ ካምቦድያ መራሒ ዝነበረ፡ ንስልጣኖም ክብሉ ብምሒር ኣረሜናዊ ተግባራት ሚልዮናት ህዝቢ እተን ሃገራት 

ከምዝሃልቁ ገይሮም። ናይ ብዓል ሂትለር፣ ማኦ ሴቱንግን ፖል ፖትን ኣረሜነት ንቡዙሓት ናይ ስነ ኣእምሮ 

ተመራመርቲ ክሳብ ሕጂ ኣካታዒ ጉዳይ ኢዩ ዘሎ። እቲ ነገር፣ ሓደ ፍጡር ወዲሰብ እሞ ከም ኩሉ ሓንጎል ዝተዓደሎ፣ 

ብምንታይን ብኸመይን ኢዩ ክሳብ ኣብ ክንድዚ ዝኣክል ኣረሜነት ዝኣቱ? ገለ ተመራመርቲ፣ ወዲሰብ ብመሰረቱ 

እንስሳ ስለዝዀነ ኣረሜነቱ ካብቲ ናይ ኣራዊት ባህሪኡ ዝነቐለ ኢዩ ይብሉ። ገለ ብህርፋን ስልጣን ኢዩ ዝብሉ፡ ገለ 

ክኣ ካብ ንእስነቶም ዝጀመረ ጸገም ምዀኑ ዝገልጹ፡ ኣሎዉ ኽኣ ገለ ብዘይ ተፈልጠ ምኽንያት ሕርቃኖም ኣብ 

ልዕሊ ህዝቢ ከውጽእዎ ዝብርሆም - ብማለት ይገልጽዎ። 

 

እቲ ጸገም ግና፣ ኣብ ስልጣን ዝበጽሑ ኣረሚን ዝዀኑ መራሕቲ ተሓባበርቲ ጌሮም ኢዮም ነቲ ጨካን ኣረሜናዊ 

ባህሪያቶም ዘተግብርዎ።  እቶም ተሓባበርቲ፣ ገለን ብስስዐ ገለን ክኣ በቲ ናይ እንስሳዊ ባህርያት ተጠቒዖም 

ከምዝገብርዎ ይግለጽ። ብናይ ሳይኮሎጂ ምሁራት፡ ናይ ዶሚኖ ባህሪ ኢሎም ከም ኣብነት ዝጠቕስዎዎ፥ ሓደ ጨካን 

መራሒ ነቲ ትሕቲኡ ዘሎ ይጸልዎ፣ እቲ ካልኣይ ብተርኡ ነቲ ትሕቲኡ ዘሎ - ከምኡ ካብ ሓደ ናብ ሓደ 

እንዳተወራረሰ ይቕጽል። ንዶሚኖ ኣብ ጠጥቓ ኣቀራሪብካ ሰሪዕካ ነታ ቀዳመይቲ እንተደፊእካያ ናብታ ካልይቲ 

ትኸይድ፣ ካልኣይቲ ናብ ሳልሰይቲ ከምኡ አንዳተወራረሳ ክሳብ መወዳእታ ይኸዳ። ናይ ጭካን መራሒ ተግባራት 
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ክኣ ከምኡ አንዳተወራረሰ ኢዩ ንታሕቲ ዝወርድ።  ብኸምኡ መንገዲ ክኣ ኢዩ ኣብ ጀርመን ክሳብ ሹዱሽት ሚልዮን 

ኣይሁድ ብሂትለር ዝተቐትሉ። ከምኡውን ብዘይከውን ናይ ስልጣን ርድኢት ኣብ ቻይናን ኣብ ካምቦድያን ሚልዮናት 

ህዝቢ ዝሃለቑ። 

 

እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘረ ናብ ናይ ሃገርና ጉዳይ ንምምጻእ ኢዩ።   ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ፥ መዳርግቲ ዘይርከቦ፣ 

ጭካነ ዝሞልኦ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ከምዝተፈጸመ እቲ ወረ በብቑሩብ ክወጽእ ጸኒሑ ኢዩ።  ኣብ 

ሓለዋ ሰውራ ዝብሃል ናይ ስቅያትን መቕተልትን ዝነበረ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈጸመ ግፍዒ፣ ብዝተሳተፍዎ ብመጠኑ 

ክንሰምዖ ጸኒሕና ኢና። ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር፣ ሃይለ ጀብሃ ዝብሃል ናይ ሓለዋ ሰውራ ሓላፊ ዝነበረ ንምሁር ብጻይ 

ጎይትኦም በርሀ ብእምኒ ብጭካነ ርእሱ ክጭፍጭፎ ስለዝርኣየ ብምስክሕካሕ ገሊጽዎ። ሃይለ ጀብሃ፣ ንናይቲ ጊዜ 

መራሕቲ ምስጢራዊት ሰልፊ ዝነበሩ ከሐጕስ ክብል ዘይፈጸሞ ክፉእ ተግባር ኣይነበረን። ኩሉ ዓይነት ዘስካሕካሕ 

መግረፍትን ግፍዕን ኣብ ሓለዋ ሰውራ ተፈጺሙ ኢዩ። ኣብ ጎዳጕድ ብርሃን ከይርኣዩ ንዓመታት ተኣሲሮም ዓይኖም 

ዝዓወሩ፣ ቆርበቶም ናብ ላኻ ዝተቐየረ፣ ሃገሮም ነጻ ኰይና ሓበሬታ ተሓሪሞም ከይፈለጡ ህይወቶም ዝሓለፈት 

ብዙሓት ኢዮም። 

 

እቲ ዘገርም፣ ነቶም ልኡኻት መሪሕነት ኰይኖም ዘገልገሉ ጨካናት፣ ብሓለፍቶም ስለዝፍርሑ ንርእሶምውን ይቕተሉ 

ነይሮም ይብሃል። ጨካን ሃይለ ጀብሃ ብሓለፍቱ ዝነበሩ ኣረሜናት መሪሕነት ህግሓኤ ከምዝተቐትለ ኢዩ ዝፍለጥ። 

ናይዝጊ ክፍሉ ዝብሃልውን ኣብ ሓለዋ ሰውራ ኣብ ዝነበረሉ ዝፈጾሞ ሕማቕ ዛንታ ከምዘሎዎ ኣብ መዋዳአትኡ ክኣ 

ኣብ ሓመድ ዓዱ ከይቅበርኳ ክብሪ ዝተነፍጎ ኢዩ። 

 

ኣረሚነት መሪሕነትን ተለኣኣኽቲ ህግሓኤ፣ ተመራማራይ ዮሴፍ ግብረሂዎት ብዘገርም ንጹርነት ተንቲንዎ ኢዩ 

(ቀዳማይ ክፋል ምስ ትግራይ `ሚድያ ሆውስ` ዝተገብረ ቃለ መሕትት ተመልከት)። ። ንጹሃት ኤርትራውያን ኣብ ሩባ ተወሲዶም 

ብሳንጃ ክሕረዱ ከለዉ ድምጾም ከይስማዕ ዕሙር ጓይላ ከምዝተኻየደ ገሊጹ። ብኸመይ ኢዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ክቱር 

ኣረሚነት ክግለጽ ዝኽእል? ኣዝዩ ኣስካሕካሒ ስለዝዀነ ንሓንሳብሲ ኣብ ምንቲ-ምንታይከ ኢልካ ሓቲትካ መልሲ 

ኣይርከቦን ኢዩ። 

 

መሪሕነት ህግሓኤ፥ ድሕሪ ነጻነት ህግደፍ ምስተባህለ`ውን ኣረሜን ባህርያቱ ቀጺልዎ ኢዩ። እቲ ብዙሓት ናይ ዓይኒ 

መሰኻኸር ዘሎዎ ናይ ስንኩላት ማይሕባር ብተመልከተለይ ብጥይት ምቕታል፣ ምናልባት እቲ ድሕሪ ነጻነት ናይ 

መጀመርታ፣ ፍሉጥን፣ ኣዘግናንን ፍጻሜ ኣረሜነት ህግደፍ ኢዩ። ድሕሪኡሞ እቲ ጭካነን ግፍዕን ናብ ኩሉ ሃገር 

ተዘርጊሑ ህዝቢ ኣብ ሹቕረራ ክነብር ኢዩ ተፈሪዱ። መደበር ፖሊስን ቤት ማእሰርትን ኣብ ሙሉእ ኤርትራ 

ተዘርጊሑ ህዝቢ ብሓለንጊ ጨካናት ክግረፍን ከእውን ኢዩ ዝሓድር። ኣብ ልዕሊ ነባራት ተጋደልቲ ዝፍጸም ዝነበረ 

ግፍዕታት ከም ባህሊ ህግሕኤ ኮይኑ ዝጸንሐ፡ ኣብ ዘበነ ህግደፍ`ውን ንብዙሓት ኣዋልድድን ኣወዳትን ሃገራዊ 

ኣገለግሎት ኣርኪቡሎም ኢዩ። ገለ ውሑዳት ብማእሰርቲ ህግደፍ ዝሓለፉ፣ ነቲ ኣብኡ ዝበጽሖምን ዝተዓዘብዎን ግፍዒ 

ክግለጹ ቃላት ከምዘይረኽብሉ ኢዮም ዝዛረቡ። 

 

ምናልባት ብንጹር ክርድኣና ዝኽእል፡ እዚ ኣብ ልዕሊ ጉጅለ 15 ዝፍለጡ መራሕቲ ነበርን ከምኡውን ጋዜጠኛታትን 

ዝፍጸም ዘሎ መግለጺ’ውን ዘይርከቦ ግፍዒ ኢዩ። ኣብ ታሪኽ ኤርትራ፣ ግዝኣት ቱርኪ ብሕማቕ ኢዩ ዝዝንቶ። 

ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ገዛእቲ’ውን፣ ከም ግዝኣት ሃይለስላሰ፣ ግዝኣት መንግስቱ ዝብሃሉውን ተሓሊፉ ኢዩ። እቶም 

ጸላእትና ኰይኖም ንነጻነትና ዝተቓለስናዮም ሃይለስላሰን መንግስቱን እንተዀኑ’ውን፣ ሰብ ይኣስሩን ይቐትሉን አኳ 

እንተነበሩ፣ ምስ ኣረሜነት ህግደፍ ግና ኣይወዳደርን ኢዩ። በቲ ግዜቲ ድኣ ወላ ንይምሰል እንተዀነ፣ እሱር ንፍርዲ 

ይቐርብ፣ ብስድርኡ ውን ይብጻሕ ነይሩ። ሓደ ኣእምሮ ዘሎዎ ፍጡር፣ ነዚ ናይ ጉጅለ 15 ግፍዒ ከም ቅቡል ገይሩ 
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ዝወስድ ሰብ፣ ኣብ ቅድሚ መስታይት ወጺኡ ሕልንኡ ክምርምር ኣሎዎ። እዚ ከምዚ ዓይነት ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛ፡ 

በቶም ስቅያት ሰብ ዘሐጉሶም `ሳዲስትስ` - ኣረሜናት - ከምዝፍጸም ጠራይ ኢና ከነስምረሉ ንኽእል።  

 

ኣብዚ ለንቅነ ዝነበረ ድራማዊ ኣተሓሕዛ ህግደፍ`ውን ንጹር መርኣያ ኣረሜነቶም ኢዩ። ብምልባዕ ሕማም ኮሮና 

ህዝቢ ብራዕዲ ኣብ ዝርከበሉ ጊዜ፣ መራሒ ህግደፍ ተሰዊሩ ወሪሑ። ኣብ ህዝቢ ዝወረደ ሰንፈላል ኣይኰነን ንህግደፍ 

ዘገድሶም። ብዛዕባ ህዝቢ`ሞ ቅንጣብ ሓሳብን ሓልዮትን የብሎምን። ሓላፊ ስርዓት ህግደፍ ንሰሙናት ተሰዊሩ ብኸምዚ 

ምኽንያት ኢዩ ተባሂሉ ንህዝቢውን ክገልጽ ኣይተደለየን። ተጓዩ ንኢትዮጵያ፣ ናብ ዓርኩ ናብ ኣቢይ ኣሕመድ ኢዩ 

ከይዱ። ካብ ህዝቢ ኤርትራስ ኣቢይ ኣሕመድ ቀሪብዎ ያኢ። ባህርያት መራሒ ህግደፍ ምስቲ ኣብ ላዕሊ ንጉስ ኔሮ 

ናይ ዓዲ ጥልያን ንጉስ ኢልና ዝጠቕስናዮ ተመሳሳልነት ኣሎዎ። ነቲ ብፍርሒ ተላባዒ ኮሮና ቫይረስ ተዋሒጡ ዘሎ 

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ እምባ ገደም ወጺኡ ኢዩ ዝዕዘቦ ነይሩ። ዓዋሉ ሰርዓት ህግደፍ ነቲ ዝተላብዐ ቤላ-ቤላው ከም 

ምሽካዕ - ተጻዊትናለን ዝብል ናይ `ሳዲስትስ` ኣተሓሳስባ ወሲዶም - ብኩሩምቶም ይስሕቁ ኢዮም ነይሮም። ወረ 

ሕራይ፡ መሪሕነት ህግደፍ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራስ ኣበይ ከይበጽሕ ኢሎም ንዒቖሞ ኢዮም፣ ነቶም 

ኣብ ወጻኢ ዘሎዉ ደገፍቶምከ ኣይሓስቡን ድዮም? እሞ ኣሽሓት ገንዘብ ንኮሮና ተባሂሉ አንዳተዋህቦም? 

 

ኣብ መወዳእታ ክብሃል ዘሎዎ ነገር እንተሃልዩ፣ ህግደፋውያን ካብ መራሒኦም ብዝወረሱዎ ሳዲዝም ዝተበከሉ 

ስለዝዀኑ ኣብ ንቡር ክምለሱ ኢዮም ኢልካ ምሕሳብ ዕሸላዊ ኢዩ ክኸውን። ኣብ ገዝኡ ስለዘይበጽሐ፣ ነቲ ኣብ ልዕሊ 

ህዝቢ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ከም ዘይናቱ ዝርኢ ኤርትራዊ ግና ምሕረት የውርድ ጥራይ ኢና ክንብሎ 

ንኽእል። መሪሕነት ህግደፍ ተበርቍቑ ምስ ተጓሕፈ ጥራይ ኢዩ ህዝቢ ኤርትራ እፎይታ ክረክብ ዝኽእል። ደላይ 

ፍትሒ ዝዀንካ ህዝቢ መኣዝንካ ኣተኻኺልካ፣ ጠመተኻን ጻዕርኻን ናብ ምእላይ እዚ ኣረሚን ስርዓት ኣውዕሎ። 

 

ዓወት ንኻልኣይ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ! 


