ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ቅኑዕ መርሆ
ምሕዝነትን ሓድነትን ሓይልታት ተቓውሞ
ኣብ ሕሉፍ ተሞኩሮ ሰውራና ዝተፈላለዩ ናይ ሓድነትን ምሕዝነትን ጭርሖታት ይላዓሉ ነይሮም እዮም። ናብ
ሓድነት ዝኣመቱ ይኹን ብደረጃ ሰፋሕቲ ግንባራት ዝግለጹ ስምምዓት'ውን ይግበሩ ነይሮም'ዮም። እንተኾነ ግን
ዘላቕነትን ኣድማዕነትን ዝነበሮም ኣይኮኑን። ክሳብ ሎሚ፡ ኣብ ሕቶ ሓድነት ይኹን ምሕዝነት፡ ንምንታይ ተሞኩሮ
ስርሕ ፍንጥሕ እናተደጋገመ መጺኡ ንዝብል ሕቶ፡ ብቑዕ መልሲ ረኺቡ ክበሃል ኣይከኣልን። እዚ ማለት ግን፡
ነብሲ ወከፍ ፖሎቲካዊ ውድብ ነናይ ባዕሉ መልሲ ኣይነበሮን ወይ የብሉን ማለት ከምዘይኮነ ክሰሓት የብሉን። እቲ
ጉዳይ፡ ኩሎም ፖሎቲካዊ ሓይልታት ዝተሰማምዑሉ ናይ ሓባር ገምጋም ዘይምህላዉ ንምጥቃስ ጥራሕ እዩ።
ኣብ ሕሉፍ ተሞኩሮ ነጻነታዊ ተጋድሎና፡ ሕቶ ሓድነት ተባራዒ ጭርሖ ህዝብታትና ኮይኑ ክለዓል ዝተራእየ'ኳ
እንተኾነ፡ ኣብ ዓውደ ተግባር ግን፡ ብኣንጻሩ ብኵናት ሕድሕድ እናተተከአ ዓቕሚ ሰውራና ብዓብይኡ እናተሃሰየ፡
ዕድመ ባዕዳዊ መግዛእቲ ካብ ዝግበኦ ንላዕሊ ብምንዋሕ ሕሰምን መከራን ህዝብታትና እናመረረ ን30 ዓመታት
ቀጺሉ እዩ። ኣብ መስርሕ ድማ፡ ኣብ ክንዲ ሓድነት ሓይልታት ሰውራ፡ በሓቲ ኣረኣእያ መሪሕነት ህግሓኤ ዓብላሊ
ኮይኑ፡ ሜዳ ኤርትራ ብሓደ ፖሎቲካዊ ውድብ ተገቢቱ ነጻነታዊ ሕቶና መዕለቢ ረኸበ።
እንተኾነ ግን፡ ኣብ ሜዳ ሕማሙ ዘይፈወሰ ፖሎቲካዊ ሓይሊ፡ በትረ ስልጣን ምስ ዓትዓተ፡ ነጻ ምንቅስቓስ
ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ሰልፍታት ፈቒዱ፡ ሰላማውን ዲሞክራስያውን ምስግጋር ስልጣን ክቕበል ዘይሕለም ነበረ፡፡
ውድብና ደምሓኤ/ሰደግኤ፡ ገና ኣብ ድሮ ነጻነት ሃገርና፡ ንፖሎቲካዊ ባህሪያት መሪሕነት ህ.ግ.ሓ.ኤን ተግባራዊ
ጉዕዞኡን ብስነ-ፍልጠታዊ መንገዲ ብምትንታን፡ ጽግዕተኛ ፍጹም ጸረ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ካብ ምትካል ክሰግር
ከምዘይክእል ብንጹር ኣቐሚጡ እዩ። እቲ ኣብ ጽባሕ ሓርነት ሃገርና ዝተጋህደ ሓቂ ድማ ንሱ እዩ። ንኹሎም
ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ህዝብታትና ዝጭፍልቕ ዝወጸሉ፡ ጽግዕተኛ ፋሽስታዊ ስርዓት ተኸለ። ሕድሪ
ሰማእታትናን ትጽቢት ህዝብታትና ጠለመ፤ ስለዝኾነ ድማ፡ ኣብ'ዞም ዝሓለፍናዮም ልዕሊ 22 ዓመታት፡
ንህዝብታትናን ሃገርናን ንዝኸፍአ ሓደጋ ምብትታን ኣሳጢሑዎም ይርከብ። በብእዋኑ፡ ብርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን
ውድቡ ህግደፍን ዝቃልሑ ኣዋጃትን መብጻዓታትን ብዘየገድስ፡ ሃገርና ኤርትራ፡ ብቑጠባዊ ምዕባለ ከም ሲንጋፖር፡
ብወታደራዊ ሓይሊ ከም እስራኤል ክትከውን ኣይበቕዐትን። እኳ ደኣስ ብኣንጻሩ፡ ህዝባ ብጥሜትን ዓጸቦን
ዝሳቐየላ፣ በብእዋኑ ዝፈትዋ ሃገሩ ሓዲጉ ብጻዕቂ ናብ ስደት ዝውሕዘላ፡ መዐንደሪት ዕጡቓት ባዕድን ብግብረ ሽበራ
ዝጥርጠሩ ሓይልታትን ኮይና፡ ብመንገዲ ፍሽለት ተንቑልቁል ኣላ።
ኩነታት ሃገርናን ህዝብታትናን፡ ካብ ባዕዳዊ መዛእቲ ናብ ሃገራዊ ነጻነት፡ መለሳ ቆሎስ ጥጥቖ ኮይኑ ኣሎ።
ብባዕዳውያን ገዛእቲ፡ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዝተዳህኩ ህዝብታትና፡ ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነቶም ሰፍ ዘይብል ክቡር
ዋጋ ከፊሎም፡ ግን ድማ ካብ ዝሓለፉ ባዕዳውያን ዝኸፍአ፡ ወዲ ሃገር ፋሽስታዊ ገዛኢ ኣብ ዝባኖም ተጻዒኑ፡ ኣብ
ሞንጎ ሂወትን ሞትን ተቐርቂሮም ክሰሓጉ ይርከቡ። ስለዝኾነ'ውን ሎሚ'ውን ሕቶ ሓድነትን ምሕዝነትን ሓይልታት
ሰውራና ተባራዒ ሕቶ ኮይኑ ክቕጽል ይርከብ።
ከም እንፈልጦ፡ ካብ እዋን ነጻነታዊ ተጋድሎና ብዝሓሸ፡ ኣብ ሞንጎ ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ
ምቅርራብ ይረአ ምህላዉ ብኣወንታ ዝጥቀስ እዩ። ይኹን'ምበር፡ ኣብ ባይታ ዝንበብ ሓድነታዊ ወይ ድማ
ምሕዝነታዊ ዕዮ ክረአ ዘይምኽእሉ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ዘየቋርጽ ምፍንጫልን ምጭጫሕ ሓደስቲ ውድባትን
ተጸሚድና ምህላውና፡ ንህዝብታትና ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኮይኑ ምህላዉ ዘይንኽሕዶ ሓቂ እዩ። ብርግጽ ምስ
ብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትና፡ ዝተፈላለዩ መልክዕ ዘለዎም ንዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ኣማራጺታት(ዕላማታት)

ዝቃለሱ ውድባት ምብቋሎም ከም ጸጋ ክንርእዮ ይግብእ። እቲ ዘይቅቡል እንብሎ፡ ብፖሎቲካዊ ዕላማ ይኹን
መልክዕ ውደባ ኣፈላላይ ዘይብሎም ውድባት በብእዋኑ እናተጫጭሑ ምምጸኦም እዩ።
ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና፡ ዘይቅቡል በዝሒ ውድባት ደረጃ ብደረጃ ንምንካይ ይኹን፡ ዓቕምታቶም ኣወሃሂዶም
ብቐዳምነት ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ዘቕንዑሉ ኩነታት ንምፍጣር፡ ቅኑዕ ናይ ሓድነትን ምሕዝነትን
መርሆ ካብ ምኽታል ወጻኢ ካልእ ኣማራጺ የብልናን።
ውድብና ሰደግኤ ካብ 21 ክሳብ 25 ሰነ 2013 ኣብ ዘካየዶ 6ይ ውድባዊ ጉባኤኡ፡ ንሕቶ ሓድነትን ምሕዝነትን
ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣመልኪቱ ዘመሓላለፎም ፖሎቲካዊ ውሳኔታት ንመዘኻከሪ ክኾኑና ዝስዕቡ እዮም።

“.... 1. ኣብ ሕቶ ምሕዝነትን ሓድነትን ሓይልታት ተቓውሞ ብዝምልከት፡ 6ይ-ውድባዊ ጉባኤ፡ ብቐዳምነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ምድሓን ከም
ቀዳማይ ዕላምኡ ዝኣምን፡ መሰልን ማዕርነትን ሃይማኖታት ምኽባር ከም መርሆ ዝቕበል፡ መንግስቲ ኣብ
ውሽጣዊ ጉዳያት ሃይማኖት፡ ከምኡ'ውን ሃይማኖት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት መንግስቲ ኢድ-ምትእትታው
ዘይፈቅድ(ሰኩላር)፡ ኣብ ንጹር ራእይ ዝተመስረተ ሰፊሕ ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር ንምምስራት ክቃለስ ወሲኑ።
 6ይ-ውድባዊ ጉባኤ፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ሓደጋ ብርሰት ምድሓን ከም ቀዳማይ ዕላምኦም ዝተቐበሉ፡ ኣብ
ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ዕላማታት ሓደ ወይ ተመሳሳሊ እምነት ዘለዎም ፖሎቲካዊ ውድባት ዝጠምር: ካብ
ሕሉፋት ድኽመታት ግቡእ ትምህርቲ ዝወሰደ፡ ሰፊሕ ዲሞክራስያዊ ግንባር ንምምስራት ክቃለስ ወሲኑ።
 6ይ-ውድባዊ ጉባኤ፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ሓደጋ ብርሰት ምድሓን ከም ቀዳማይ ዕላምኦም ዝተቐበሉ፡ ኣብ
ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ዕላማታት ተመሳሳሊ እምነት ምስ ዘለዎም ሕብረ-ብሄራዊ ውድባት፡ ናብ ሙሉእ ሓድነት
ንምብጻሕ ክቃለስ ወሲኑ።
 6ይ ውድባዊ ጉባኤ፡ ምስ ኩሎም ፖሎቲካዊ ሓይልታት ተቓውሞ፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ብርሰትን
ምብትታንን ምድሓን ቀንዲ ማእከሉ ዝገበረ ዕላማ ብዘተኣማምን ንምዕዋት፡ ኣብ እዋናውያን ሕቶታትን ዘላቒ
ዕላማታትን ዘለዉዎ ፍልልያት፡ ብስልጡን ኣገባብ ዝመሓደሩሉ መርሆ ክኽተል ወሲኑ። .........''
ዝብሉ እዮም።
ውድብና ሰደግኤ፡ ኣብ ላዕሊ ኣቐሚጡዎም ዘሎ ፖሎቲካዊ ውሳኔታት፡ ገሊኦም ናይ መልክዕ ይኹን ናይ ትሕዝቶ
ፍልልይ ከይገበረ፡ ካብ ወጋሕትኡ ክቃለሰሎም ዘጸንሐ መሰረታዊ እምነታቱ እዮም። ሕቶ ሓድነት ጭርሖኡ
ምስ'ቶም ብፖሎቲካዊ ዕላማ ሓደ ወይ ድማ ተመሳሳሊ እምነት ዘለዎም ሕብረ-ብሄራዊ ውድባት ንምትግባሩ
ክቃለሰሉ ዝጸንሐን ዘሎን እምነቱ እዩ። ምስ'ቶም ብዲሞክራስያዊ ዕላማ ዝመሳሰሉዎ ብሄራውን ሕብረ-ብሄራውን
ውድባት ድማ፡ ብደረጃ ሰፊሕ ደሞክራስያዊ ግንባር ተጠሚሩ ክቃለስ ዘለዎ ቅሩብነት ናይ ወጋሕትኡ እዩ።
ንመጻኢ'ውን ብዕቱብነት ክጽዕተሉ እዩ።
ኣብ ሕቶ ሰፊሕ ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር ብዝምልከት መርሆኡ፡ ኣብ ዝሓለፉ ምሕዝነታት ዘርኣናዮም ድኽመታት
ግቡእ ትምህርቲ ዝወሰደሎም እዮም። ስለዝኾነ'ውን ናይ ሰፊሕ ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር እማመና፡ ሓድነት ህዝብታት
ኤርትራ ብዘተኣማምን ምውሓስ ከም ዓንዲ መትከል ዝተቐበለ ክኸውን ከምዘለዎ ይኣምን። ብዙሕነታዊ ክውንነት
ዘለዎም ህዝብታት ኤርትራ፡ ዓቕምታቶም ኣወሃሂዶም ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ከቕንዑ ምእንቲ፡ ሕቶ
ሓድነቶም ፈጺሙ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክኣቱ ኣይግበኦን፤ ምእንቲ'ዚ ድማ፡ ናይ ሰፊሕ ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር እማመ
ውድብና ሰደግኤ፡ "መንግስቲ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃይማኖት፡ ከምኡ'ውን ሃይማኖት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት
መንግስት ኢድ ምትእትታው ዘይፈቕድ መርሆ ምቕባል'' ከምዘድሊ ኣቐሚጡ ኣሎ። መልክዕ ውደባ ዝተፈላለዩ
ሓይልታት ኤርትራ፡ ንህሉው ክውንነት ህዝብታትና ኣብ ግምት ከእቱ ዘድሊ'ኳ እንተኾነ፡ ዝኾነ ሸነኽ ኣንጻር
ዝወርዶ ወጽዓ፡ ብዝመሰሎ ተወዲቡ ክቃለስ ዘለዎ መሰል የኽብር እዩ።
ኣብ ዘላቒ ዕላማታት ይኹን ኣብ እዋናዊ መድረኻዊ ዕላማታት ሓባራዊ ስምምዕ ክበጽሑ ዘይከኣሉ ፖሎቲካዊ
ሓይልታት ኤርትራ ድማ፡ ብዝወሓደ ፍልልያቶም ብሰላማውን ዲሞክራስያውን ኣገባብ ናይ ምምሕዳር መርሆ

ተኸቲሎም፡ በብሸነኾም፡ ቀንዲ ጠመተኦም ኣብ ልዕሊ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ዝገብሩሉ መባእታዊ ስምምዕ
መስሪቶም ጎድና ጎድኒ ክቃለሱ ይህልዎም ኢሉ ይኣምን።
ብእምነት ውድብና ሰደግኤ፡ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ፖሎቲካዊ ሓይሊ፡ መንግስታዊ ስልጣን ብመሰረት ቅዋም ካብ
ድምጺ ህዝቢ ጥራሕ ክርከብ ከምዝግባእ ዝኣምን እንተኾይኑ፡ ምስ ካልኦት ፖሎቲካዊ ሓይልታት ዘለዉዎ
ፖሎቲካዊ ፍልልያት፡ ብሰላማውን ዲሞክራስያውን ኣገባብ እናመሓደረ፡ ቀንዲ ቱኽረቱ ኣብ ልዕሊ ገባቲ ስርዓት
ህግደፍ ከየቕንዕ ዝኽልክሎ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት የብሉን። ስለዚ ድማ፡ ቅኑዕ ናይ ሓድነትን ምሕዝነትን መርሆ
ተኸቲልና ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ኣንጸላልዩዎ ዘሎ ናይ ብርሰት ሓደጋ ብቐዳምነት ብምድሓን፡ ዘላቒ
ዕላማታት ፖሎቲካዊ ውድባትና፡ ኣብ ቅድሚ ህዝብታትና ብሰላማውን ዲሞክራስያውን ኣገባብ ተወዳዲርና
ንምዕዋት፡ ጥጡሕ ሃውሁው ንምፍጣር ክንቃለስ ይግባእ።
ዜናን ባህል ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ
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