
ብኣንቶንዮ ተስፋይ

ቃልስና ነዊሕ'ዩ ዓወትና ግድነት ዝብል ጭርሖታት ብዘበነ ብረታዊ ተጋድሎና ካብ መፋርቕ
ሰብዓታት ብፍላይ ድሕሪ 1975 ኣዝዩ እንዳተጋነን፡ ኣብ ዝዀነ ኣኼባታት፡ መጋባእያ ማሕበራትን
ተጋደልትን፡ ህዝባዊ ኣኼባታት ብተደጋጋግሚ ይጭራሕ ነበረ። እዚ ጭርሖ'ዚ ቅድሚ'ዚ ዝጠቐስክዎ እዋን
ጀሚሩ'ኳ እንክኸውን ከም ውሁብ ኤርትራዊ ተጋድሎ ንነጻነት ተወሲዱ ብዘይ ርእይቶ ሕቶ ይድመጽ ነበረ።
ምስ'ዛ ጭርሖ ተተሓሒዛ ኣብ ተ.ሓ.ኤ ዝመጸት ሓንቲ ጭርሖ'ውን ነበረት፡ንሳ ከኣ " ንነጻነት ኤርትራ
መተካእታ የብሉን " ትብል'ያ። እዘን ክልተ ዓበይቲ ጭርሖታት ኣገደስትን ኤርትራዊ ወሳንነትን ዘንጸባርቓ
ታሪኻውያን ጭርሖታት'የን ዝነበራ እየን።

ነዚ ሕቶታት ከልዕል ዝኽእል ብዙሕ ረቋሕታት ከም ዝነበረ ርዱእን ግሉጽን'ዩ። ይኹን'ምበር እቲ
ኣውራ ረቋሕታት ዝጭርሓሉ ዝነበረ ምኽንያታት፡ ሰብኣውን ንዋታውን ትሕዝቶ ጸላኢ ሓደ ሸነኽ፡ ሰፊሕ
ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናታት ካልኣይ ሸነኽ፡ ምስ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ተነጻጺሩ ክረአ ኣዝዩ ዝተዓጻጸፈን
ዝዓበየን ብምንባሩ፡ ደረጃ ንቕሓት ህዝብና ንነጻነት ጽዑቕ ጓስጓስ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ብምዃኑን፡ ልዕሊ ኩሉ
ከኣ ሜዳ ኤርትራ ውድባት ክራባሓሉ ዝጀመራ እዋን፡ ኽራባሓን ክፈንጫላን ጥራሕ ዘይኮነ'ውን ኣንጻር
ሓድሕደን ብረት ዘቕንዓሉ መድረኽ ብምንባሩ፡ ንዋታዊ ትሕዝቶን ዕጥቅን ስንቕን፡ ንቕሓት ህዝቢ ሰብኣዊ
ዓቕምታት ተደማሚሩ ንገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ንምሕያሉ ምስ ዝነበረ ኣህጉራዊ ዲፕሎማሲያዊ ጸገማት
ንምፍዋሱ ብሓደ መዓልትን ለይትን ክፍታሕ ዘይክእል ምንባሩ ንህዝብና ኣብ ዝተናውሐ ተጋድሎን ቃልስን
ንምዕጣቑ ንምድላውን፡ ምስርዑን ምውዳቡን ዝነበረ ገምጋም ምርዅስ ብምግባር "ቃልስና ነዊሕ፡ ዓወትና
ግድን" ዝብል ተላዕለ። "ቃልስና ነዊጝ ዓወትና..." ዝብል ግን ከኣ ገደብ ክህልዎ ዝነበሮ'ዩ። እንሆ ከኣ ክሳብ
ሎሚ ይቅጽል።

ልክዕ'ዩ፡ ሰውራ ኤርትራ ኣንጻር ሃጸያዊ ስርዓት ሃይለስላሴ ብረታዊ ተጋድሎ ንኽካየድ ኣብ ዝኣወጀሉ፡
ብዱሩት ሰብኣውን ንዋታንውን ዓቕምታት'ዩ ተበጊሱ። ልዕሊ ክሉ ግን ትብዓትን ቆራጽነትን፡ ወሳንነትን
ተጋደልቲ ብምንባሩ፡ ንቲ ኩሉ ሳይንሳዊ ወታሃደራዊ ፍልስፍናታት ክዓጽፎን ክስዕሮን ተራእዩ።ነቲ
ብኣሜርካን ካልኦት ርእሰ ሓይላት ዝድገፍ ስርዓት ሃጸይነት ሃይለስላሴ ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ ኣብ ደረጃ
ምክልኻል ከም ዝኣቱ'ውን ገይርዎ'ዩ። 1964 ወርሒ መጋቢት ኵናት ተጎርባ ሓደ መርኣያ ጅግንነት ሰራዊት
ሓርትነት ዝተመስከረሉ ምንባሩ ከኣ ታሪኽ ዝምስክሮ'ዩ። ወታሃደራዊ ዓወታት ንበይኑ ከም ከም ዕብየት ሓደ
ገድሊ ዝቁጸር ኣይኮነን። ይኹን ደኣ'ምበር ምስ ልዕሊ ጸላኢ ዝካየድ ኵናት ደራኺ ዕላማ ነጻነት ዝወነን
ንቅሓት ማለት ፖለቲካዊ ንቅሓት ክህሉ ግድነት'ዩ። ሰውራ ኤርትራ ቀስ እንዳበለ ነቲ ድሒሩ ዝመጸ
ውድባዊ ፖለቲካዊ ቅርጻ ህዝብን ሰራዊትን እንዳሰርዐ ምምጽኡ ኣብ'ቲ እዋኑ ተጠርዩ ዝነበረ ንቅሓት'ዩ
ክበሃል ይከኣል።

ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 1965 ቀዳማይ መድረኽ፡ ኣብ 1967-1970 ካልኣይ መድረኽ፡ 1973-1976
ሳልሳይ መድረኽ ብዝሒ ኣብ ሰራዊት ብቁጽሪ፡ ዕብየት ብንቅሓት፡ ስፍሓት ህዝባዊ ስርርዕን ውደባን፡
ምምሕዳራዊ ከባቢታትን፡ ውሽጣዊ ዝተፈላልዩ ንጡፋት ትካላት ዝተራእየሉ ግዜ ከም ሮኬት ተወንጪፉ ኣብ
ክብ ዝበለ ደረጃ ብረታዊ ተጋድሎ ዝበጽሓሉ፡ ዓለም ንገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ተስፋን ቆላሕታን ዝገበረሉ
ጥራሕ ዘይኮነ ሰፊሕ ወጻኢ ዝምድናታት ዝተጠረየሉ ብኡ ኣቢሉ'ውን ብቀሊል ዘይግመት ደገፍን ሓገዛትን
ዝረተረኽበሉ ነበረ።
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ምስ'ዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ ዕብየትን ምዕባለን ገድሊ ዝህቢ ኤርትራ ገና " ቃልስና ነዊሕ ዓወትና
ግድን'ዩ" ዝብል ጭርሖ ብዘይምቁራጽ ቀጸለ። ብካልእ ኣዘራርባ ገምጋም ከይተገብረሉ ጭርሖ ዝቀጸለ
ጭርሖ'ዩ ዝነበረ ዝብል ርእይቶ ኣሎኒ። ከም ዘሎኒ ርድኢት ውሽጣውን ግዳማውን ረቋሒታት ኣተሃላልዋ
ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ሚዛናዊ ክኸውን ከም ዘለዎ ሓቂ እንተዀነስ፡ ብውሽታዊ ኩነታት ዝተዓብለለ ብምንባሩ
ነቲ ክብደት ጉዕዞ ቃልስና ብመንጽር ጸላኢ ግምት ተነቢሩ ዝተገምገመ ሓሳብ ቀጸለ። ልክዕ'ዩ ኣብ ዝተፈላልየ
መድረኻት ኣገደስቲ ሕቶታት ተላዒሎም ዝዝተየሎም ዝዝረበሎምን ኣይነበሩ ዘይኮነስ፡ ኣብ ኣተሓሕዛ እቶም
ግርጭታት ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሽኡ፡ ኣብ ውሽጢ ውድባት ከኣ ብፍላይ ነቲ ንውሓት ቃልስና
ዘተባብዕ ብምንባሩ'ዩ።

ህዝብናን ተጋደልትናን ካብ ዝውሃቦም ገድላዊ ዕማማት ብምፍጻም፡ ኣዝዩ ክቡር መስዋእቲ ዝኸፈለሉን
ዓወት ኣብ ልዕሊ ዓወት ዝተጓናጸፈሉን ኣብ ልዕሊ ጸላኢ'ውን ከቢድ ስምብራታት ዝገደፈሉ ታሪኻዊ ስርሒት
ሜዳ ኤርትራ መቁጸሪ የብሉን። ውጽኢት'ዚ ከኣ ኣብ 1977 ብዘይካ ሰለስተ ሓውሲ ከተማታት ማለት ዓሰብ፡
ባጽዕ፡ ባረንቱ ዝተረፋ ነጻ ወጺኤን ኣብ ትሕቲ ገድሊ ዝመሓደራሉ ዝነበራ'ዩ። ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ምስ
ዕብየቱን ስፍሓቱን ግርጭታቱ'ውን እንዳዕበየ መጸ። ንጽቡቝ ይኹን ሕማቅ ሓደ ተክኒካዊ መቆጻጸሪ
እንተዘይብሉ ኩሉ ኣማስይኡ ጎዳኢ ከም ዝኸውን ተራእዩ።

ምልካዊ ስርዓት ደርግ ኣብ 1978 ዓ.ም ምስ ሶማልያ ዝተወልዔ ኵናት ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት
በጺሑ ብምንባሩ፡ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ዕቍር ሰራዊቱ ንደቡብ ኢትዮጵያ ከም ዘግዓዞ ገድሊ ህዝብና ሙሉእ
ኣፍልጦ ነበሮ። ስለምንታይ ነዚ ከፋት ንረብሕኡ ኣይተጠቕመሉ ነዚ ኣርእስቲ ዘልዓለ ሓደ'ዩ።

 ኣብ'ቲ እዋን ኣብ ኤርትራ ተዛማዲ ነጻ ምንቅስቓስ ብፍላይ ኣብ'ተን ሓራ ወጺኤን ዝነበራ ከተማታት
ምንባሩ'ዩ። ኣብ'ዚ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብውጽኢት ምድኻም ጸላኢ፡ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ተዛንዩ ጥራሕ
ዘይኮነስ፡ ዳግማይ ስርርዕ ጸላኢ ንግዜኡ ካብ ግምታት ወጻኢ ዝገበረን'ዩ ዝነበረ። ብዛዕባ'ዚ ክብሃልን ክዝረብን
ዝኽእል ብዙሕ ክህሉ ይኽእክል፡ ብሓፈሽኡ ግን ከም መደምደምታ ሓራ ከተማታት ነጻ ንምውጻእ ዘይኮነስ
ጸላኢ ተመሊሱ ክሕዘን ኣብ ዝተኻየደ ኵናት'ውን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸር መስዋእቲ ዝተኸፈለሉ፡
ስለምንታይ ምንባሩ ከም ሕቶ ክለዓል ይኽእል።

እስከ ምስ'ዚ ተሞክሮታት ብዝተዛመደ ኣገባብ ኣቃላልሳናን ዓወትናን ንረአ። እወ ሓደ ገምጋም
ዘይብሉ መድረኽን፡ ሓድሽ መደብ ቃልሲ ምምዕራያት ዘይግበር እንተዀይኑ፡ ለውጢ ክመጽእ
ኣይክእልን'ዩ። ሕጂ'ውን " ቃልስና ነዊሕ ዓወትና ግድን'ዩ" ትብል ጭርሖ ጥራሕ'ያ ትመጽእ። ድሕሪ'ቲ
መዳርግቲ ዘይብሉ ክቡር መስዋእቲ ዝተረኽበ ነጻነት። ህዝብና ዝሓለሞን ዝተተስፈዎን መንገዲ ሒዙ
ነዊሕ'ኳ እንተተጓዕዘ ጸኒሑስ፡ ደምበ ደላይ ፍትሒ፡ ድሌቱ ባህግታቱ ሕልሙን ንምርግጋጽ ንዝተጠለመ
ምብጽዓ ንምምላስ ቆሪጹ ተላዕለ ሰሲኑን በዚሑን። ካብ ኣብ መፋርቕ 90ታትን መጀመሪያ ሚለኒዩም ዓ.ም
ህዝብና ብፍሉይ ንጹር ራእይ ኣጥርዩ፡ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ ጠጠው ዝበልሉ መድረኽ
ተመስኪሩ።

ኣብ ውድባውን ስርርዕን፡ ዲፕሎማሲያዊ ሸነኽ ቃልሲ ተጓሃሂሩ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ህዝብና
ንፍትሕን ልዕላውነት ሕግን ቅዋምን ጸውዐ። ንማዕርነትን ሓድነትን ጸውዐ። እንተዀነ እቲ ንነዊሕ ዓመታት
ንገድልና ዘሳቐዮ ኩነታት ፖለቲካዊ ምፍንጫላትን ዘይምርድዳእን፡ ድሕሪ ነጻነት'ውን ነቲ ንደሞክራስን
ፍትሕን መሰልን ክቃለስ ዝተላዕለ ህዝባን ደገሶ'ሞ ዳግማይ " ቃልስና ነዊሕ'ዩ ዓወትና ግድን" ክበሃል ጀመረ።

ኣብ መወድእታ 50ታት እቲ ንተ.ሓ.ኤ ም.ሓ.ኤ (ሓረኻ) ዝፈላልየ ነጥቢ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ክልቲኡ
ምንቅስቓሳት ይዝክር። ተ.ሓ.ኤ ኣብ ዝተናውሐ ቃልሲ ክጥምት እንከሎ፡ ም.ሓ.ኤ ግን ሓደ ቅልጡፍ
ወታሃደራዊ ስርሒታት ኣካይድካ፡ ቆላሕታ ዓለም ረኺብካን ንነጻነት ዝእወጀሉ መንገዲ ምሕሳብ ዝብል ነበረ።
ኣብ'ቲ ግዜ እቲ ክልቲኡ ሸነኻት ነናቱ ገምጋማት ዝነበሮ'ዩ። ግን ክልቲኡ ሓሳባት ከም ኣብ ታሪኽ
ዝተመዝገበ ነጥቢ ኣገዳስነት ዘለዎ'ዩ። እንተዀነ እዚ ክልቲኡ ሓሳባት ኣብ ዝርርብን ከመይ መዓስን
ከይበጽሐ እቲ መድረኽ ሓለፈ።

ሕጂ'ውን ጉዳይ "ቃልስና ነቂሕ....." ዝብልን እቲ ንምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ ካብ ስልጣን ንምእላይ
ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ቅልጡፍን ዘገምታውን ቃልሲ፡ ሓደ ሸነኽ፡ ዝሕቱልን ንጡፍን፡ ተነጻጻልን ተፈናጫጫልን
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ተርእዮታት በቲ ካልእይ ሸነኽ ብግሁድ ዝረአ ኤርትራዊ ተቃዋማይ ኣንጻር ምልኪ ካብ ሕሉፍ ተምክሮ
ክመሃር ኣይክእልን ድዩ ? ዘየብል ኣይኮነን።

ይቅጽል .......

● ካልኣይ ክፋል (30 መጋቢት 2016)
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