
ብኣንቶንዮ ተስፋይ

ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ብዛዕባ " ቃልስና ነዊሕ ዓወትና ግድነት'ዩ" ዝብል ከም ጭርሖ ታሪኻውነቱ
 ሓደ ሸነኽ፡ ፖለቲካዊ መልእክቱን ዕላማኡን ካልኣይ ሸነኽ ገለ ሓሳብ ኣስፊረ ነበርኩ። እዚ ጉዳይ ብታሪኻዊ
ኣመጻጽእኡን፡ ቀጻሊ ምዕባለታት ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ፡ ገምጋምን ዳግማይ ርእይቶ ንዝምልከት ጥራሕ
ዘይኮነ፡ ኣብ'ቲ ድሕሪ ነጻነት ዝቀጸለ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እንተዀነ ተመሳሳሊ መስርሕ ዝኸደ፡
ተጠቃሊሉ ደምበ ተቃውሞ ኣብ ዘጋጥሞ ሽግራትን፡ ካብ'ቲ ወግሐ ጸብሐ ተርእዮ " ቃልስና ነዊሕ ዓወትና
ግድነት'ዩ" ከም ነባሪ ግዜኡ ዘይሓለወ ጭርሖ ንምፍንጫላት፡ መራብሒ ውድባት መተባብዕን ደጋፍን ኮይኑ
ጸኒሑ፡ ኣብ ገለ ሸነኻቱ።

ኣብ ደምበ ተቃውሞ ክረአ ዝጸንሐ ምፍንጫላት፡ ፖለቲካዊ፡ ሃይማኖታዊ ይኹን ብሄራዊ ምፍጫላት
ዘጋጠመሉ ኣውራ ብርእይቶይ " ቃልስና ነዊሕ ዓወትና ግድነት'ዩ " ካብ ዝብል ብኵራት ገምጋምን፡ ተደላይነት
ብዘይብሉ ጥርናፈን ሸለልትነትን ዝወለዶ ምርባሕ'ዩ ዝሓለፈ ዝብል ተሞክሮ ኣሎኒ።

ኣብ'ቲ ቅድሚ ክብል ዝጠቐስክዎ፡ መደብ ዝተናውሐ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣውራ ምኽንያት ዝዀኑ ጸገማት፡
ዕጥቅን ስንቕን፡ ዓቕሚ ሰባት፡ ውድበን ንቕሓት ቀዳሞት ዝጥቀሱን፡ ከም ተሞክሮ'ውን እቲ ውሳኔ ከም ውሳኔ፡
ጭርሖ ተሞክሮና'ውን እዋናዊ ጭርሖ ከም ዝነበረ ክንርዳእ ይገብረና። ይኹን ደኣ'ምበር እዚ ጭርሖ መወዳእታ
ዘይብሉ ከምኡ ቢሉ ክቅጽልን፡ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክመሓላለፍ ዘየእኽሎን ትርጕም ኣለዎ።

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ተምክሮ ብረታዊ ተጋድሎኡ እዚ ክበሃል ዘይከኣል ተሞክሮታት፡
ንቅሓት ኣንፈት ነጻነትን ሓርነትን ቀሲሙ'ዩ። ንደገፍቲ ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ ንጐድኒ ገዲፍና፡ እቲ ሰፊሕ
ንመሰል ሰብኣዊ ክብሪ፡ ደሞክራስን ፍትሕን፡ ራህዋን ሰላምን ዝጣብቕ ተቃዋሚ ሓይሊ ገጽና ምስ ንጥምትን ንርእን
ግን ሓንቲ ምርጫ ከም ዝነበረቶ ጥራሕ'ና ክንርዳእን ክንፈልጥን ዝገብረና።

ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ንሓያል ሓድነትን፡ ሓባራዊ ስርሓት ካልእ ምርጫ
የብሉን። ሓድነትን ሓባርዊ ስርሓት ብኣፍ እንዳጨርሕካ ንዘይምትግባር ምስራሕን ተነጻጺርልካ ግዑዞ ግን
ሕጂ'ውን ደጊምና ኣብ'ቲ ዝሓለፈ መድረኽ ከም ንሕምብስ ዘጠራጥር የብሉን። ንባዕሉ ደመበ ተቃውሞ ሃለዋቱ ስለ
ዝፈልጥ እቲ ምርጫ ምስኡ'ዩ ዘሎ።

ደምበ ተቃውሞና፡ ካብ ዝሓለፈ ብረታዊ ታሪኻዊ ተሞክሮታት ዝምባለታት ተኣሊዩ፡ ንህዝቢ ኤርትራ
ሓርነት ከልብስ ዝብገሰሉ መንገዲ ኣረእእይኡ ንሓድነቱን ልዕሊ ኩሉ፡ ንምካዊ ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ ካብ ስልጣን
ዝውግደሉ መስርሕ ቃልሲ መደብ ቃልሲ ክሰርዕ ብዘይምኽኣሉን፡ ኣብ'ዚ ንፍትሓዊት ኤርትራ ሙሉእ ሓርነት
ህዝቢ ኤርትራ ክዉን ንምግባር ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ቦትኡን እጃሙን፡ ፍረ ቃልሱ ዘይምፍላጥን፡
ዘይምግምጋምን'ዩ።
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ኣብ መፋርቕ 90ታት " ህዝቢ ደኣ ኣይጋገ'ምበር መንግስትስ ደሓን" ዝብል ኣርእስቲ ዝሃብክዎ ጹሑፍ፡
ደሓን ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ ዝገብሮ ዘሎ ህዝብና ጥራሕ ኣይድገሞ፡ ህዝቢና ኣብ ከም'ቲ ምልካዊ ስርዓት
ህ.ግ.ዲ.ፍ ዝኸዶ መንገዲ ጥራሕ ኣይውዓል'ምበር፡ ሓድነትና እንተሓሊናስ ሓሊና ነካይዶ ቃልሲ ክዕወት'ዩ ዝብል፡
ሎሚ ክርእዮ እንከለኹ፡ ካብ'ቲ ምልካዊ ስርዓት ዝፍጽሞ ጌጋታት ሓራ ከይወጻና ህዝብና'ውን ስዒብዎ፡ ካብ
ደገፍቲ ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ ሓሊፉ ሎሚ ሎሚስ ኣብ ደምበ ተቃውሞ ዝተመሓላለፈ ሕማም ጸለምን ክስን፡
ምፍልላይን ኣብ'ዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ነድርታቱ ገና ኣይሃድአን ዘሎ።ብኣንጻሩ'ዃ ደኣ ደምበ ተቃውሞ ኣብ
መኸተ ኣንጻር ምካዊ ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ ኣብ ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ትሕዝትኡ ተፈላልዩ። ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ
ነቲ ዝካየዶ ዝነበረ ኩሉ መዳያዊ ምፍልላያት ተዓዊትሉ።

እወ፡ ሕጂ'ውን ደጊመ ክብሎ ዝደሊ ካብ መንግስቲ ክጋገ ከሎ ህዝቢ ክጋገ ከሎ ዘስዕቦ ዕንወት ኣዝዩ
ሓደገይናን ንምፍዋሱ'ውን ከቢድን ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ዝገድፎ በሰላ'ዩ። ሎሚ ከኣ ህዝብና ይጋገ ምህላዉ ዘመልክቶ
ዓበይቲ ተርእዮ ምህላዉ'ዩ።

ኣብ 2005 ዓ.ም ጅግና ስውእ ስዩም ዑቕባሚካኤል ኣብ ፈስቲቫል ኤርትራ ሰሜን ኣሜሪካ ከተማ ችካጐ፡
ካብ ዘቅረቦ መደረ ሓደ ነዚ ዝምልከት እንታይ ይብል " ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ ንህዝብናን ደምበ ተቃውሞ
ንምፍልላይ ዘይገብሮ የልቦን፡ ንሕና ደለይቲ ፍትሒ ግን ነዚ ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘካይዶ
ዘሎ እኵይ ተግባራት ኣሰር ምስዓብ ዘይኮነስ፡ ምልካዊ ስርዓት ብዓሌት ሃይማኖት ኣውራጃ ክፈላልየና ከሎ ንሕና
ብኣንጻሩ ኣብ ሓድነትነትና ዓቒብና ኣብ'ቲ ነካይዶ ቃልሲ ክንጸምድ ይግባእ። ምልካዊ ስርዓት ከዳኽመና ኣብ
ዘካይዶ ፈተን ንሕና ክንሕይል፡ ክፈላልየና ከሎ ክንጠራናፍ ይግባኣና ይብል።"

እዚ ጭርሖ'ዚ ቀጻልነት ደምበ ተቃውሞ ብልዑል ንቅሓት ዝውክል እዋናዊ ተርድኦን ኣበሃህላን'ዩ። እዚ
ቢሂል ጅግና ስውእ ስዩም ዑቕባሚካኤል መተካእታ'ቲ ግዜኡ ዝሓለፎ " ቃልስና ነዊሕ ዓወትና ግድነት'ዩ" ዝብል
ጭርሖ ምንባሩ ሎሚ ይኹን ትማሊ ዝክሓድ ኣይኮነን።

ደምበ ተቃውሞና ነዛ ሓድነት ትብል ጭርሖ ሰጊሩ ዝከደ የልቦን። ኣብ ቅዋሙ ዝየስፈረ የልቦን። ኣብ
ጉባኤታቱ፡ ኣኼባታቱ፡ ሰሚናራቱ፡ ጋዜጣታቱ፡ ሬድዮታት፡ ቃል መሕተት ከይጠቀሰ ዝሓልፍ የልቦን።
ብተግባራውነት ክሕተት ከሎ እንተረኣካ ብኣንጻሩ'ዩ።

እሞ፡ " ቃልስና ነዊሕ ዓወትና ግድነት'ዩ" ዝብል ጭርሖ ሎሚ ደረጃ ንቕሓት መሪሕ ሓርነታዊ ቃልሲ፡
ተበግሶ ህዝብና ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ ትሕት ኮይኑ ድዩ ? መልሱ ኣይኮነን። እቲ መልሲ ደምበ
ተቃውሞ ከም'ቲ ጅግና ስውእ ስዩም ዑቕባሚካኤል ዝበሎ መደባት ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ ዘሳሲ ከይንህሉ
እዩ።

ህዝብና ብፍላይ ደላይ ፍትሕን ሰላም ዝዀነ፡ ብንቕሓት፡ ብተበግሶ፡ ብስርርዕ፡ ብመራኸቢ ብዝሓት፡
ብገንዘብ፡ ልዕሊ ኩሉ ዝምድናታት ንዝምልከት ካብ ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ ኣዝዩ ኣዝዩ ጸብለል ከም ዝብል
ዘመስክሮ ሓቅታት ንምጽብጻቡ ብዙሕ'ዩ። እንተዀነ ነዚ ኣብ ልዕሊ ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ ዘምዝግብናዮ
ዓወታት ሓንቲ ኣሳርት ዝዀነት ኣውራ ሓድነት ብተግባር ስለ ዘይተሰርሓትላ፡ ኩሉ ድኻምን ንከንቱ ተሪፉ ዓወት
በዅሩ፡ ቃልሲ ተመጢጡ ወይ ተሳሑቡ ግዜ በሊዑ፡ ነቶም ነብሶምን ስርዒቶም ከተዓራርዩ ድልዋት ዘይኮኑ
ሓይልታት ደምበ ተቃውሞ ከኣ ልዕሊ 40 ወይ 50 ዓመት ዝተጨርሐ " ቃልስና ነዊሕ ዓወትና ግድነት'ዩ" ህልዉ
ገይሮም ከኳማስዕዎ ይነብሩ ኣለዉ። ግዜ ምንዋሕ ቃልሲ፡ ድሌት ውሱናት ንምርግጋጽ ንባዕሉ ካልእ ጸገማትን
ሽግር ዘስዕብ ጠንቕታት ስለ ዘለዎስ ኣብ መወዳእትኡ ንኩሉ ድሌታትካ'ውን ዘይትረኽበሉ ኣማራጺ ዘይብልካ
ትተርፈሉ መድረኽ ክመጽእ ስለ ዝኽእል ሎሚ'ውን ምስ ክህሉ ዝኽእል ድኽመታት ደመበ ተቃውሞ ትንፋሱ
ከይሓለፈ መድሃኒቱ ውሒጡ ብተሪር ሓድነታዊ ጥምረት ካብ'ቲ ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ ዝምርሾ ዘሎ ናይ
ጥፍኣት መንገዲ ክንእለ፡ ንህዝብናን ሃገርና ከኣ ኣብ ሓርነት ከንብጽሖ ንዘሎና ሓላፍነት ይውዓል ይሕደር ከተባህለ፡
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ቆጸራታት ከይተመሓላልፈ፡ ኩሉ ብዕግበት ንድሌት ህዝብና ሃገርን ጠጠው ክብል ይግባእ። ምስ ህላውነት ህዝብን
ሃገርን ወይ ምስ ረብሓ ህዝብና ሃገርን ኤርትራ ጥቅሚ ዘሎዎ ሓይልታት ከኣ ኣብ'ዚ ራእይ ክስራዕ ይግባእ።

ደምበ ተቃውሞ ንምልካዊ ስርዓት ብምስዓር ድሕነት ህዝብን ሃገርን ከረጋግጽ ምርጫ የብሉን፡ ነዚ ምርጫ
ከኣ ሓደ ብሓባራዊ ገምጋምን፡ ሓደ ቀያዲ ቻርተር ሕጊ ጽልላ፡ ኪዳን፡ ባይቶ ብምምምስራት ጥራሕ'ዩ ክስገር
ዝኽእል። ኣስናን ዘይብሉ፡ ቀያዲ ዘይኮነቻርተር፡ ብሕጊ ዘይምእዘዝ ውድባት ተኣኪቡ ግን መስምር ሓድነት፡
ድሕነት ህዝብን ሃገርን ክረጋገጽ ከቶ ኣይክእልን'ዩ።

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና
   ዓወት ንተቃላሳይ ህዝብና

● ቀዳማይ ክፋል (25 መጋቢት 2016)
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