ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT
ብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትና ምኽባር፡
ሓደጋ ብርሰትን ምብትታን ንምግታእ፡
ብቐዳምነት ዝስራዕ ናይ ቃልሲ መርሆ!
ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ካብ እዋን ናብ እዋን ብሩህ መጻኢ ተስፋታቶም
እናሃጎገ፡ ሕቶ ድሕነትን ቀጻልነቶምን ናብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ኩነታት እናዓረገ ይኸይድ ምህላዉ፡ ቀንድን ኣዝዩ ኣሻቓልን
ኤርትራዊ ኣጀንዳ ካብ ዝኸውን ሓጊዪ’ዩ፡፡ ከም እምነት ውድብና፡ እዚ ቅድሚ 10 ዓመታት ብደረጃ ክልሰ-ሓሳባዊ
መግለጺታቱ ርሑቕ ዝመስል ዝነበረ ምልክታት ናይ’ቲ ሓደጋ፡ ሎሚ ናብ ዝተጨበጠን ብተግባር ዝግለጽን ሓደጋ
ተሰጋጊሩ’ሎ፡፡ እቲ ዝያዳ ዘሻቕል ድማ፡ እቲ ሓደጋ ልዕሊ’ቲ ንምግትኡ ዝግበር ጻዕርታት ገቢሉ፤ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ
ናይ ምዃን ዕድላቱ እናሰፍሐ፡ ንህልውናን ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን ብግልጺ ንምህዳድ ናብ ዘኽእሎ ብርኪ ይሰጋገር
ምህላዉ’ዩ፡፡ ብርግጽ ከኣ፡ እዚ ሓደጋ’ዚ፡ ብትሕዝቶን ዓይነትን እናገዘፈ ሳዕቤናቱ ድማ እናዓሞቐ ይኸይድ ምህላዉ፡
ብዙሓት መረዳእታታት ምቕራብ ይከኣል’ዩ፡፡
ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን’ዚ፡ ወግዓዊ ዝኾኑ ኣህጉራዊ ጸብጻባት ከም ዝእምትዎ፡ ብቐጻሊ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ክሳብ
ኣርባዕተ ሽሕ ዝበጽሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ዶብ ብምስጋር ናብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ከም ዝኣትዉ
ኣረጋጊጾም’ዮም፡፡ እዞም ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ብግዚያውነት ዝዕቆቡ ስደተኛታት፡ ናብ ዳግማይ ስደት ኣርሒቆም ዝገሹ
ምዃኖም ድማ ዝሓለፈ ተሞኩሮና መረጋገጺ’ዩ፡፡ ናብ ኣውሮጳ ካብ ዝኣትዉ ብኣማኢት ኣሸሓት ዝቑጸሩ ስደተኛታት፡
ካብ ሶርያውያን ብምቕጻል፡ ኤርትራውያን ዝበዝሑ ምዃኖም ዝተዘርገሐ ወግዓዊ መግለጺ ኣሎ፡፡ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ
ብድምር ናብ ኣውሮጳ ንምስጋር ብባሕሪ ካብ ዝጓዓዙ ስደተኛታት ድማ፡ ኤርትራውያን መዳርግቲ ከም ዘይብሎም
ብቀጻሊ ማዕከናት ዜና ዝግለጽ ሓቂ’ዩ፡፡ ካብ ውሽጢ’ዚ ኣሃዝ ድማ፡ ኣብ ገማግም ባሕርታት ማልታን ሊብያን መዓልታዊ
ኣስከሬን ስደተኛታት ብማዕበል እናተገፍዐ ኣብ ባሕሪ ከም ዘንሳፍፍ፡ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ዝህብዎ መረዳእታታት
ብጻዕቂ’ዩ፡፡ ነዚ ኣጠቓላሊ ስእሊ ስደተኛታት ከም መበገሲ ብምውሳድ፡ ቁጽሪ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምስ ብዝሒ
ህዝቢ ኤርትራ ብምንጽጻር ብሓደ ሸነኽ፡ ዓይነታዊ ሓይሊ ሰብ ናይ’ዚ ንስደት ዝውሕዝ ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ምዃኑ
ድማ በቲ ካልእ ሸነኽ፡ ኣብ ጸብጻብ ብምእታው ክረአ እንተኾይኑ፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝፍጠር ዘሎ ባዶነት ኣመና
ገዚፍ’ዩ፡፡ ዛጊት ብግልጺ ዝተጋህደ ጭቡጥ ሓደጋ ናይ’ዚ መድረኽ’ዚ፡ እዚ ኣብ ልዕለ-ባይታ ዝንበብ ዘሎ ብኣሃዛዊ
መረዳእታ ዝተሰነየ ብርሰት ህዝብን ሃገርን ጥራይ ግን ኣይኮነን፡፡
እቲ ሓደጋ ኪኖ’ዚ ብኣሃዝ ዝግለጽ፡ ዓይነታዊ ባህሪ’ውን ኣለዎ፡፡ ኣብ መስርሕ ጽንኩር ነጻነታዊ ተጋድሎና፡ ብመሪር ዋጋ
መስዋእትን ስንክልናን ዝተጠረየ ኤርትራዊ ሃገራውነት፣ ማሕበራዊ ክብርታት፣ መንፈሳዊ ጸጋታት፣ ወረጃ ስሩት ባህልን
መንነትን ህዝብታትና ብመስርሕ እናተባሕጎጉ’ዮም፡፡ ሳዕቤን ናይ’ዚ ከኣ ህዝብታት ኤርትራ ከም ሓደ ስሙር ማሕበራዊ
ኣሃዱ፡ ንዘበናት ዓቂቦም ዘጽንሑዎም መግለጺ መንነቶም ዝኾኑ ክብርታቶም እናህሰሰ፡ ቤተ-ሰባውን ማሕበራውን
ምትእስሳሮም ኣላሕሊሑ ንዓንዲ-ሕቖ ሃገራዊ ስኒትን ሓድነትን ህዝብታትና ዝጓዳእ ባዕዲ/ጓና/ ባህልን ኣተሓሳስባን
ክስዕርር ምቹእ ዱኽዒ ፈጢሩ’ሎ፡፡ ስለዝኾነ ከኣ፡ እዚ ሓደጋ’ዚ፡ ከም ተርእዮ በዚ ዝግለጽ ዘሎ ባህሪ ክቀላቐል ምጅማሩ፡
ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ክሳብ ክንደየናይ ይዓሙቕ ምህላዉ ንምግማት
ኣየጸግምን’ዩ፡፡ ስለዚ እምበኣር፡ ብሓጺር ኣገላልጻ ትማሊ ኣማዕዲና ዝራኣናዮ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ሎሚ ናብ
ጋህዲ ተቐይሩ’ሎ፡፡ ጽዑቕ መግለጺ ናይ'ዚ ሓደጋ’ዚ፡ “ሓውኻ ኣበይ ኣሎ?” ኣብ ትሕቲ ዝብል መድረኻዊ ሕቶ፡
ብኣርባዕተ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ዝተዘርገሐ ጽሑፍን ኣብ ውሽጡ ዝሰነዶ ህልው ምስሊ ኤርትራን መርኣያ’ዩ፡፡
እዚ መግለጺ’ዚ ህያው ነጸብራቕ ህልው ኩነታት ኤርትራ’ዩ፡፡ እዞም ኣርባዕተ ሃይማኖታውያን መራሕቲ፡ ኣብ ከርሲ’ቲ
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ስርዓት እናሃለዉ ንመቑሕ ልኡምነት ብምስባር፡ ድምጾም ከቓልሑ ዝገበሮም ሚስጢር ታሪኻዊ ትብዓቶም፡ ህልው
ኩነታት ሃገርናን ህዝብታታን ኣፍ-ኣውጺኡ፡ ብግብሪ ዝተሰነየ ህጹጽ ታሪኻዊ ሓላፍነትና ክንጻወት ይጠልበና ምህላዉ
ዝደረኾ ጻውዒት ድሕነት’ዩ፡፡
ብርግጽ ምንጪ ናይ’ዚ ሓደጋ’ዚ ዝኾነ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ማዕረ-ማዕረቲ እናበረኸ ዝኸይድ ዘሎ
ረቛሒታት ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ኣብ ቀጻሊ መስርሕ ምንቁልቋል ኣትዩ ምህላዉ ርኡይ ሓቂ’ዩ፡፡ እዚ ስርዓት’ዚ
ዳግም-ትንፋስ ዝሶኽዓሉ ዕድላት ጸንቂቑ ኣብ ዕጹው መንገዲ ይኣቱ ኣሎ፡፡ ብኣንጻሩ ሓይልታት ተቓውሞ፡ ብእኩብ
ይኹን ብተናጸል ነዚ ሓደጋ’ዚ ንምዕጻፍ ከካይድዎ ዝጸንሑን ዘለዉን ጻዕርታት ግቡእ ክብርን ሚዛንን ዝግብኦ’ኳ
እንተኾነ፡ ወቓዒ ሓይሊ ናብ ምዃን ዝተሰጋገረ ኣይኮነን፡፡ ብካልእ ሸነኹ ከኣ፡ እቶም በዚ ሓደጋ’ዚ ቀጥታዊ ግዳያት
ዝኾኑን ሰፍ-ዘይብል ዋጋ እናኸፈሉ ሓሳረ-መከርኦም ዝርእዩ ዘለዉ ውጹዓት ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ መንእሰያት ኤርትራ
ድማ ብፍላይ፡ ካብ ተግባራዊ-ተሞኩሮኦም ብምብጋስ ኣብ ልዕሊ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ተቓውሞታቶም እናሓየለ
ይመጽእ ምህላዉ ኣብ ባይታ ዘሎ ህያው ሓቂ’ዩ፡፡ ግን ድማ፡ ገና ኣብ ትሕቲ ስጡም ውደባ ኣይተጠርነፈን፤
ስለዝኾነ'ውን፡ ሓያል ቅልጽሙ ኣብ ልዕሊ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ከዕርፍ ናብ ዘብቕዖ ደረጃ ኣይተሰጋገረን።
ቀንዲ ምኽንያት ናይ’ዚ መሰረታዊ ሕጽረት’ዚ እምበኣር፡ ሓይሊ ተቓውሞ’ዩ ሙሉእ ብሙሉእ ሓላፍነት ክወስደሉ
ዝግባእ፡፡ ምኽንያቱ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ንዝፍጽሞም በደላትን ታሪኻዊ ድሕረ-ባይትኡን ብደቂቕ
ብምግምጋም፡ ህዝቢ ንዝህቦ ግብረ-መልሲ እናተኸታተለ፡ ንዝተፈጠረ ናይ ቃልሲ ድልውነት ኣብ ጸብጻብ ብምእታው፡
ብቑዕ ኣመራርሓ ክህብ ትጽቢት ዝግበረሉ፡ ብመስርሕ ከኣ፡ ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ደሞክራስያዊ ቃልሲ፡ ብንቕሓት
ሰፊሕን ወሳንን ተሳትፍኦም ዘረጋግጹሉ ኩነት ክፈጥር ዝግብኦ ዝነበረ ሓይሊ ተቓውሞ ብምዃኑ፡፡
እንተኾነ ግን፡
ብብቕዓት ክፍጽም ኣይጸንሐን፤ ንተባራዕቲ ሕቶታት ህዝብታትና ኣብ ምልላይ፣ ብቑዕ ደሞክራሲያዊ ፍታሕ ኣብ
ምቕራብ ኣብ ዙርያኡ ሓፋሽ ኣብ ምዕሳልን ኣይነፈዐን፡፡
በዚ መንጽር፡ ከም ኤርትራውያን ኣብ ቅድሜና ዘሎ ህልው ኩነታት ክንመዝን እንከለና፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን
ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ንህልውናናን ቀጻልነትናን ብግልጺ ኣብ ዝህድደሉ ኩነት ንሰጋገር ኣሎና፤ ጠንቂ ናይ’ዚ ሓደጋ’ዚ
ዝኾነ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ከኣ፡ ማዕረ’ቲ ሓደጋ ናብ ውድቀት ገጹ የንቆልቁል ኣሎ፤ ብኣንጻሩ፡ መተካእታ
ክኸውን ትጽቢት ዝተገብረሉ ሓይሊ ተቓውሞ ድማ፡ ካብ ታሪኻዊ ኣበርክቶኡ ለጠቕ ኢሉ፡ ንህሉው ሓደጋ ንምዕጻፍ
ዘኽእሎ ዓቕምታት ገና ኣይወነነን፤ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ መንእሰያት ኤርትራ ከኣ ብፍላይ፡ ናይ ቃልሲ
ድልውነታቶም ኣረጋጊጾም ከብቅዑ፡ ሰኣን ቅኑዕ ራእይ ዘስንቖም መሪሕ ደሞክራሲያዊ ውድብ ዓቕምታቶምን
ጻዕርታቶምን ኣብ ዘይሰመረሉ ኩነታት ይርከቡ። ስለዚ ኣጠቓላሊ ኣተሃላልዋና፡ ኣብ ተሃዋሲ ዘይንቡር ኩነታት ምህላውና
ርእሰ-ጉሉጽ ሓቂ’ዩ፡፡
ስለዚ እምበኣር፡ ከም ህዝብን ሃገርን ውሑስ መጻእን ቀጻልነትን ንምርግጋጽ፡ እዚ ዘይንቡር ኩነት’ዚ ክቅየር ኣለዎ፡፡ ኣብ'ዚ
መሰረታዊ ሓቂ’ዚ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታትን ደለይቲ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝኾኑ ህዝብታት ኤርትራን ሓባራዊ
ዕግበት ክፈጥሩ ወሳኒ ኩነት’ዩ፡፡
ምእንቲ’ዚ ሓቂ’ዚ ክብሃል፡ ታሪኻዊ ድሕረ-ባይታ ናይ’ዚ ሓደጋ እንታይ’ዩ? ነቲ ሓደጋ ንምዕጻፍ ዘኽእል፡ ብኣረኣእያን
ተግባርን ዝጠምር ሃገራዊ ዓቕሚ ንምህናጽ ዘገልግሉ ደሞክራሲያዊ መርሆታት እንታይ’ዮም? ዝብሉ ሕቶታት ምልዓል
ግቡእ’ዩ ኢልና ንኣምን፡፡
እዚ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን፡ ካብ ውልደት ናይ’ዚ ገዛኢ
ጉጅለ’ዚ ዝጅምር እዩ፡፡ ኩሉ ከም ዝርድኦ፡ ህዝባዊ ሓይልታት ድሒሩ ህ.ግ. ካብ ተሓኤ ክፍለ እንከሎ፡ ከም መመሳመሲ
ዝተጠቐመሉ ምኽንያት፡ ንጸረ-ደሞክራሲያዊ ባህሊ መሪሕነት ተሓኤ ብምብላጽ፡ ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ ክሰርር ዝገበሮ
ረቛሒ ምንባሩ ታሪኽ ዝምስክሮ’ዩ፡፡ እዚ ካብ መሳርዕ ተሓኤ ነብሱ ኣግሊሉ መተካእታ ዝኾነ ሓይሊ ግን፡ ብባህርን
ተግባርን ካብ'ቲ ዝኾነኖ ድሑር መስፍናዊ ባህሊ ተሓኤ ዝተፈለየ ኣይነበረን፡፡ መሪሕነት ተሓኤ “ሜዳ ኤርትራ ካብ ሓደ
ውድብን መሪሕነትን ንላዕሊ ኣይጸውርን’ዩ” ብምባል ዘቃልሖ ግጉይ ጭርሖ፡ ከም ዘለዎ ዝወረሰን ልዕሊ መሪሕነት ተሓኤ
ግብራውነቱ ንምርግጋጽ ዝተረባረበን ሓይሊ’ዩ ጉጅለ ኢሳይያስ፡፡ ኣብ ውሽጢ፡ ህዝባዊ ሓይልታት/ህግ ንዝነበሩ
ደሞክራሲያውያን ጉጅለታትን ባእታታት’ውን ብመስርሕ እናሕቀቐ፡ ልዕልነት ኢሳይያስን ጉጅልኡን እናረጋገጸ፡
ዝቀጸለ’ዩ፡፡ እዚ ጸረ-ደሞክራሲያዊ ባህሪ'ዚ፡ ካብኡ ዝተፈለየ ርእይቶ ዘይጸውር፡ ብኣግላልን ትምክሕታውን ኣረኣእያ
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ዝግለጽ እዩ። እዚ ኣረኣእያ’ዚ ብጽኑዕ ወተሃደራዊ ሕግን ዲሲፕሊንን እናተኾብከበ ባህልን ልምድን ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ፡
ናብ ፋሽስታዊ ስርዓተ ምሕደራ ክሰጋገር ባይታ ፈጠረሉ።
እዚ ብነጻነታዊ ጭርሖ ተኸዊሉ ብሙሉእ ዘይጉዱል ደገፍ ህዝብታት ኤርትራ ንድርኩኺት ዓወት ዝረገጸ ጉጅለ’ዚ፡
ጥሙሓቱ ንምዕቃብ ብሽም ግዚያዊ መንግስቲ ኤርትራ ፖሎቲካዊ ስልጣን ብሒቱ ሓዘ።
ኣብ ጽባሕ ሓርነት፡ ከም ቦኽሪ ተርእዮ ድማ፡ ኣብ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ “ናይ ውድባት ሓሸውየ
ኣይፍቀድን እዩ፡ ብስም ውድባት ምጥቛስ ከም ከቢድ ወንጀል እዩ ዝቑጸር’’ ክብል ኣወጀ፤ እዚ ንመንነት ፋሽስታዊ
ስርዓቱን ኣብ መጻኢት ኤርትራ ክህሉ ዝኽእል ሓደጋን ዘቃልሐ መግለጺ፡ ብርእሰ ፋሽስቲ ኢሳይያስ ተደርጎሐ፡፡ እዚ
መግለጺ’ዚ
ናይ'ቲ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ልዕልነት ጉጅለ ኢሳይያስ ንምርግጋጽ፡ “ሜዳ ኤርትራ ካብ ሓደ ውድብን
መሪሕነትን ንላዕሊ ኣይጸውርን’ዩ” ዝበሎ በሓቲ ፖሊሲ መቐጸልታ’ዩ፡፡ እቲ ኣግላልን ትምክሕታውን ኣረኣእያ፡ ንተራን
ኣበርክቶን ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ መስርሕ ነጻነታዊ ቃልሲ ብምድራት ሸውሃቱ ዘይረወየ፡ ክኒኡ ሰጊሩ ክሳብ
ንብሄራዊ ብዙሕነታዊ ኣካውና ህዝብታትና ብምኽሓድ፡ ንፋሽስታዊ ስርዓቱ እትጸውር፡ ልዕልነቱ ዘረጋግጸላ፡ ብምስሉ
ዝተቕርጸት “ሓዳስ'' ኤርትራ ንምህናጽ ከምዝተላዕለ ዘቃልዐ ነበረ።
ብርግጽ ከኣ፡ እዚ ፋሽስታዊ ናይ ጥፍኣት ኣዋጅ’ዚ፡ ከይወዓለ-ከይሓደረ ስጋ ለቢሱ፡ ኣብ'ታ ብሓባራዊ ገድላዊ ኣበርክቶ
ኩሎም ብሄራት፡ ብገዝሚ እልፊ-ኣእላፍ መስዋእትን ስንክልናን ደቃ፡ ጋማ እኽሊል ዓወት ዝኣሰረት፡ ብማዕረ ንኩሎም
እትብጽሖም ውልዶ ሃገር፡ ብዘይ ሃገራዊ ቅዋምን ወኸሰ ህዝብታትን፡ ንነባር ስርዓተ ምሕደራ ኤርትራ ብምቕያር፡ ብሽም
ዞባዊ ምምሕዳር ሓድሽ ስርርዕ ኣካየደ። እዚ ብዱዕ ትምክሕታዊ ፋሽስታዊ ፖሊሲ’ዚ፡ ነቶም ሰብ-ብርኪ ናይ'ታ ውልዶ
ሃገር ዝኾኑ ብሄራት ኤርትራ፡ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ንዘለዎም ዘይገሃስ ዋንነት መንዚዑ፡ ደሞክራሲያውን ሰብኣውን
መሰላቶም ብምጭፍላቕ፡ ማሕበረ-ቁጠባዊ ህይወቶም ዝተመሰረትሉ ዓውዲ ኣብ ትሕቲ ምሕረቱ ብምእታው፡ ታሪኾምን
ባህሎምን ኣህሲሱ፡ ኣብ ገዛእ ሃገሮም ጓንነት ከም ዝስምዖም ገበረ።
እቲ ውዲት ኣብ'ዚ ጥራይ ደው ዝብል ግን ኣይኮነን፡፡ ኤርትራ ከም ውልዶ ሃገር ብመስርሕ ነዊሕ ብረታዊ ቃልሲ
ሰብኣዊ ይኹን ማሕበረ-ቁጠባዊ ዓቕምታታ ዝተዳቐቐን ነዚ ንምሕዋይ ናይ ቀዳምነታት ቐዳምነት ኣጀንዳኣ ክኸውን
ምተገበአ ኔሩ፡፡ ምርጫ ጉጅለ ኢሳይያስ ግን፡ ህልውናን ቀጻልነትን ፋሽስታዊ ስርዓቱ ስለዘገድሶ፡ ናይ ኲናት ነጋሪት
እናደሰቐ “ታሪኻውያን ጸላእትና ዝድቅሱ ኣይኮኑን፤ ነብስና ንምክልኻል ንዳሎ” ብዝብል ኣብ ባይታ ዘይነበረ ስግኣት
ብምፍብራኽ፡ ንህዝቢ ብራዕዲ ጅሆ ብምዝራዕ፡ ንድጉል ባህግታቱ ዘተግብረሉ “ኣዋጅ ሃገራዊ ኣገልግሎት” ኣወጀ፡፡ ዕላማ
ናይ’ዚ ኣዋጅ’ዚ፡ ከም'ቲ ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሳዋ ወታሃደራዊ ታዕሊም ንዝወሰዱ መንእሰያት
ክምርቕ እንከሎ “ንስኹም ናብ ሳዋ ቅድሚ ምምጻኹም ጥረ ኢኹም ኔርኩም፡ ኣብ ሳዋ ተጣሒንኩም፣ ተለዊስኩም፣ ኣብ
ናይ ሳዋ ፎርኖ ከኣ ተቐጭቒጭኩም፤ ሎሚ ብፖለቲካውን ወተሃደራውን ዓቕምታት ዝበሰልኩም ኮይንኩም፡፡ ሳዋ ብቑዕ
ሓይሊ ሰብ እትምልምል ሃገራዊት ፎርኖ እያ…..” ዝበሎ፡ ናይ “ሃገራዊ ኣገልግሎት”ን ሳዋን ኣድላይነት እዚ’ዩ፡፡ እዚ ከኣ
ብትርጉሙ፡ ሳዋ ማሕበራዊ ምትሕንፋጽ ዝካየደላ ማእከል ፋሽስታዊ ናይ ምህንድስና ላባራቶሪ ምዃና ዘርእይ’ዩ፡፡ ሳዋ፡
ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስ ዝጽየኖ፡ ብሄራውን ሃይማኖታውን ብዙሕነታዊ ኣካውና ህዝብታት ኤርትራ ዝሕከኸላ፡ “ሓደ
ህዝቢ-ሓደ ልቢ” ብዝብል ጭርሖ ሓድሽ ህግደፋዊ ማሕበረ-ሰብን መንነትን ዝቕረጸላ፡ ንናይ ምጽውዋርን ምክብባርን
ኤርትራዊ ስሩት ባህሊ ብምምሓው፡ ኣግላልን በሓትን ትምክሕታዊ ኣረኣእያ ዝስዕርረላ፡ ዓውዲ ናይ'ቲ ስርዓት ንምዃን
ዝተሓጸየት ናይ ዕንወት ትካል’ያ፡፡
ኣብ ገድሊ ዝጀመሮ “ንሕናን ንስኻትኹምን” ዝብል ሜልኡ፡ ድሕሪ ነጻነት’ውን ብዝዓሞቐ ኣባሊሕዎ፡፡ ገባርን ተጋደላይን፣
ናይ ተስዓን ወጋሕታን፣ ኣገልግሎትን ተጋደልትን፡ ወዘተ ብዝብል ዝተፈለለዩ ቅጽል ኣስማት ብምሃብ ምትፍናን
ክዓሙቕ ሰሪሑሉ፡፡ ብማዕሪኡ ኣብ ውሽጢ’ቲ ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት’ውን ንቀዳማይ ዙርያ፡ “ማዲያት ሃገር” ንካልኣይ
ዙርያ “ዓጌፋ”……በብዙራቱ ንሰራም ውዲታቱ ዘተግብረሉ ላቔባ ኣስማት ፈጢሩ፡ ግዳያቱ ጌርዎም’ዩ፡፡ እዚ ጥራይ’ውን
ኣይኮነን፡፡ እዚ “ንሕናን ንስኻትኹምን” ዝመግለጺኡ ተመዓዳዳዊ ሓይሊ ናይ ምፍጣር ውዲት፡ ሓንሳብ ሃይማኖታዊ
መልክዕ ክሕዝ፡ በቲ ካልእ፡ ኣውራጃዊ ክመስል፡ ካብኡ ንታሕቲ ክሳብ ቑሸት ሊሒኹ ንማኣስር-ማሕበራዊ ዝምድናታት
ህዝብታትና ክሳብ ዝፈታተን ኣሰራሲርዎ’ዩ፡፡
ካብ'ቶም ፍሩያት ናብ’ቲ ሕብረተሰብ ብቐጥታ ዝሎሓኹ፡ ውጽኢት ከፋፊልካ ግዛእ ፋሽስታዊ ሜላ ስርዓት ኢሳይያስ
ዝኾኑ፡ ክልተ ኣብነታት ንርአ፡፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ነዚ ሰራም ውዲት ንምትግባር ግዳዩ ዝገበሮ ሓደ፡
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ብዙሕነታዊ ሃይማኖታዊ ኣካውና ህዝብታትና’ዩ፡፡ ኣብ ፈለማ እዋን ንተኸተልቲ ሃይማኖት ጆሆባ “ሪፈረንደም ኣይነድምጽን
ኢና ኢሎም፡፡ ነጻነት ኤርትራ ኣይቅበሉን እዮም” ብምባል፡ ኤርትራዊ መንነቶም ክሳብ ምሕካኽ በጺሑ፡፡ ሲዒቡ ከኣ ኣብ
ልዕሊ ተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምና ብምንጽጻር፡ ንቡዙሓት ዜጋታት “ጀሃድ'' ብዝብል ምኽንያት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ
ኣእቲዩዎም፡፡ እቲ መስርሕ እናቐጸለ፡ በብእብረ ንኩሎም ሃይማኖታዊ እምነታትን ተኸተልቶምን ግዳይ ፋሽስታዊ ውጥኑ
ጌሩዎም፡፡ ብተመሳሳሊ፡ ሓደ ዓይነት ብሄራዊ መንነት ዘለዎም፡ ተመሳሳሊ ሃይማኖታዊ እምነት ንዝኽተሉ ህዝብታት ድማ፡
ኣብ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጥኦም ብምምስራት፡ ኣውራጃውን ከባብያውን ምትፍናን ክዓሙቕ ሰሪሑ፡፡ በዚ መሰረት ድማ፡
ነቲ ኣብ ህዝብታት ኤርትራ፡ ስሩት ባህሊ ኮይኑ ንዘመናት ዝጸነሐ ሕድሕድ ምክብባርን ምጽውዋርን ብምሽርሻር፡
ብመስዋእትን ስንክልናን ንዝተጠረየ ስጡም ሃገራዊ ሓድነቶም ጎዲእዎ፡፡
ከም ውጽኢት ናይ'ዚ ሓደገኛ ኣከያይዳ'ዚ፡ ብጽበት ዝልለዩ ሓይልታት፡ ንድሑር ሕብረተ-ሰብኣዊ ሕማማት ተበሊጾም
ብቃንዛታት ህዝብታት ኤርትራ ሕቡእ ኣጀንዳታቶም ከሳስዩ ዘኽእሎም ምቹእ ባይታ ፈጢሩሎም ኣሎ፡፡ ስለዝኾነ ድማ፡
ህዝብን ሃገርን ካብ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ብቐዳምነት ንምድሓን ዝካየድ ጸረ-ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ
ቃልሲ፡ ዝተሓላለኸን ጽንኩርን ክኸውን ጌርዎ ይርከብ፡፡
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ዝባኑ ዝቐልዐ ደመኛ ጸላኢ ኩሎም ብሄራትን ሃይማኖታዊ እምነታትን ህዝብታት ኤርትራ
ምዃኑ፡ ኣብ ቅርዓት ወጺኡ እንከሎ፡ ሓይሊ ተቓውሞ መተካእታ ክኸውን ዝኽእለሉ ውዱብ ዓቕሚ ብዘይምውናኑ፡
ድሕነት ህዝብን ሃገርን ንከቢድ ሓደጋ ተሳጢሑ ኣሎ፡፡ መብዛሕትኡ ሓይሊ ተቓውሞ መተካእታ ክኸውን ዘይበቕዓሉ
ቀንዲ ምኽንያት ድማ፡ ዓሚቕ ብኩራት ንጹር ራእይ ዝወለዶ፡ ቅኑዕ ኣማራጺ ክቕርብ ስለዘይከኣለ’ዩ፡፡
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ንብሄራዊ ብዙሕነት ህዝብታት ኤርትራ ዘይኣምን፡ ናይ ሃይማኖታት መሰልን
ማዕርነትን ዘየኽብር፡ ዝወጸሉ ትምክሕተኛ ፋሽስታዊ ስርዓት ምዃኑ ኣብ ላዕሊ ተሰሚሩሉ ኣሎ። ኣብ ደምበ
ተቓውሞና'ውን ብትምክሕቲ ዝግለጽ ዘይ-ዲሞክራስያዊ ኣረኣእያታት ምህላዉ፡ ካልእ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ እዩ። በቲ
ካልእ ጫፍ ድማ፡ ትምክሕታዊ ኣረኣእያን ተግባርን ዝወለዶም ዝተፈላለዩ መልክዓት ዘለዎም ጸቢብ ኣረኣእያታት፡ ኣብ
ውሽጢ ሓይልታት ተቓውሞ ምህላዎም ዘይሕባእ ሓቂ እዩ።
ኣብ ላዕሊ ብንጹር ተቐሚጡ ከምዘሎ፡ ኣብ ህልዊ ኩነታት ኤርትራ፡ እቲ ቀዳማይ ሓደጋ፡ ትምክሕታውን ኣግላልን
ኣረኣእያ ምዃኑ ክስመረሉ ዘለዎ’ዩ። ምኽንያቱ ንብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታት ኤርትራ ብምኽሓድ ጥራሕ ዘይኮነስ፡
ሓንፋጺ ፖሊሲ ሒዙ፡ ህዝብን ሃገርን ንሓደጋ ብርሰት ኣሳጢሑ ዘሎ መንግስቲ ህግደፍ ብትምክሕቲ ዝዓወረ ሓይሊ
ብምዃኑ'ዩ። እዚ ከምዘሎ ኮይኑ፡ ጸቢብነት'ውን፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ኣብ
ምዕጻፍ ዘየገልግል፡ እኳ ድኣስ፡ ነዚ ሓደጋ'ዚ ኣብ ምቕልጣፍ ኣሉታዊ ተራ ዝጻወት ካልእ ጫፍ ምዃኑ፡ ወድዓዊ
ሓቂ’ዩ፡፡ ኣብ ህሉው ኩነታትና፡ ኣብ ክሊ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ፡ እቲ ብሃይማኖት ዝግለጽ ጸቢብነት፡ ኣብ ልዕሊ
ብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትና፡ እቲ ካልእ ዝኸፍአ ጫፍ ሓደጋ ኮይኑ ተደቂኑ ምህላዉ፡ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ንርእዮ
ዘሎና እዩ። ምኽንያቱ፡ ኣብ ክሊ ብዙሕነታዊ ኣካውና ህዝብታት ኤርትራ፡ “ሃይማኖታዊ ስርዓት” ንምትካል ዝዓለመ
ምንቅስቓስ፡ ንመሰልን ማዕርነትን ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዝጻረርን፡ ሕቶ ሓድነት ህዝብታትና ንኸቢድ ሓደጋ ዝሽምምን
ብምዃኑ።
ህዝብታት ኤርትራ፡ ብከቢድ ቃልስን መስዋእትን ወለዶታት ዝዓቀብዎ ሓድነት፡ ኣበሪኾም ዝሰርዕዎ፡ ከም ብሌን ዓይኖም
ዝከናኸንዎ ምዃኑ፡ ድርሳናት ታሪኾም ባዕሉ ምስክር’ዩ፡፡ ካብ 40ታት ጀሚሩ ክሳብ’ዚ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት
ኢሳይያስ ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ዝተሳጥሑሉ እዋን፡ ሓድነቶም ንምዕቃብ ዝኸፈሉዎ ከቢድ ዋጋን ዝተሰከሙዎ
ኣደራዕን፡ ንስሙር ኤርትራዊ ሃገራውነት ንምዕቃብ ምዃኑ ብግቡእ ምግንዛብ የድልየና። ስለዚ ነዚ ርስቲ-ታሪኽን
መስዋእትን ህዝብታትና ዝኾነ ኤርትራዊ ሃገራዊ መኽሰብ፡ ኣብ ጸብጻብ ዘየእተወ ናይ ቃልሲ ኣንፈት፡ ኣብ ቅድሚ
ህዝብታት ኤርትራ፡ ንብሌን-ዓይኖም ዶጊሑ ብርሃኖም ዘጸልምተሎም ናይ ርሑቕ ሓደጋ ጌሮም ከምዝርእይዎ ክንግንዘቦ
የድሊ።
እዞም ክልተ፡ ብትምክሕትን ጽበትን ዝግለጹ ጫፋት፡ ብባህርን ተግባርን ተመጋገብቲ ኮይኖም፡ ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ
ክሊ ብሄራውን ሃይማኖታውን ብዙሕነቶም፡ ክወሓስን ክምዕብልን ዝተቓለሱሉ ሃገራዊ ሓድነት፡ ምንጪ ሓደጋታት’ዮም፡፡
ስለዚ ድማ፡ ብሰንኪ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ብርሰትን
ምብትታንን ብዘተኣማምን ንምዕጻፍ፡ ንክልቲኦም ጫፋት ዝእርም ቅኑዕ መትከላዊ መርሆ ምኽታል እዋናዊ ጠለብ እዩ።
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ንብዙሕነታዊ ኣካውና ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ጸብጻብ ዘእተወ፣ ሓድነቶም ዘውሕስ፣ መሰልን ማዕርነትን ሃይማኖታት
ምኽባር ከም መርሆ ዝቕበል፡ መንግስቲ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃይማኖት፡ ከምኡ'ውን ሃይማኖት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት
መንግስቲ ኢድ ምትእትታው ዘየፍቅድ/ሰኩላር/ መርሆ ምኽታል፡ ኣብ ጸረ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ቃልሲ ቅድመ-ኩነት’ዩ፡፡
እዚ መትከላዊ ሽካል’ዚ፡ ንኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ብማዕረ ዝጸውር፡ ኣማራጺታቶም ሒዞም ክዋስኡ ዘኽእሎም
ጥጡሕ ሓባራዊ ናይ ቃልሲ ባይታ ዝፈጥር እዩ፤ ብክንድኡ ድማ፡ ኣብ ህዝብታትና ተሪር እምነት ዘማዕብል፡ ብቑዕ ናይ
ቃልሲ መሳርሒ ዝኾነ ውደባ ንምፍጣር ዘኽእል ኣንፈት’ዩ፡፡ ካብ’ዚ ወጻኢ ሽኻል ዘይብሉ፡ ቅኑዕ ናይ ምሕዝነትን
ሓድነትን መትከላት ዘየነጸረ ምትእኽኻብ፡ ብኣካውንኡ ንህዝብታትና ዘበርግግ፣ ወሳኒ ተሳትፎኦም ዝቦኾሮ፣ ብጽምዋ
ዝተበልዐ፡ ታሪኻዊ ኣበርክትኡ ኣወንዚፉ ሕድሕዱ ዝመናጨት ናይ መራሕቲ ውድባት ዓውዲ-ኲናት’ዩ ዝኽውን፡፡ ነዚ
ሓቂ’ዚ ከኣ፡ ዝሓለፈ መሪር ተሞኩሮና እኩል ትምህርቲ ይኾነና’ዩ፡፡
ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ ኣብ ታሪኻዊ 6ይ ውድባዊ ጉባኤኡ፡ ነዚ መድረኻዊ ግድል’ዚ
ብደቂቑ ገምጊሙ፡ ቀልቢ ህዝብታት ኤርትራ ዝስሕብ፡ ብሩህ መጻኢኦም ኣማዕድዮም ዝርእዩሉ፡ ብንቑሕን ሰፊሕን
ተሳትፎኦም፡ ድሕነቶምን ሓድነቶምን ብዘተኣማምን ዘውሕሱሉ ናይ ምሕዝነትን ሓድነትን መትከላዊ መርሆታት
ብምንጻር፡ ንምዕዋቶም ብጽንዓት ክቃለስ ጸኒሑን ኣሎን። ብርግጽ፡ ብትምክሕትን ጽበትን ዝግለጹ ክልተ-ጫፋት፡
ሕድሕዶም እናተመላልኡ፡ ብሩህ መጻኢ ተስፋ ህዝብታትና ክድብዝዝ፡ ብድሆታቱ ክሕይል’ኳ እንተገበርዎ፡ ናይ ሕጂ
ልዕልነኦም ግዚያዊ፡ መኽሰባቶም ከኣ፡ ከም ናይ ንጉሆ-ዛዕዛዕታ ብጸሓይ ዝሃፍፍ ምዃኑ ጽኑዕ እምነት ውድብና’ዩ፡፡
ውድብና ሰደግኤ፡ በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገለጸ ቅኑዕ ናይ ቃልሲ ኣንፈት ተመሪሑ፡ ምስ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ
ዓቕምታቱ ጠሚሩ ብቐዳምነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ኣንጸላልዩዎም ዘሎ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን
ብዘተኣማምን ንምድሓንን፡ ኣብ ክሊ ብዙሕነታዊ ክውንነቶም፡ ሓድነቶም ብምውሓስ፡ ዘላቒ ሰላምን ምርግጋእን ብምስፋን፡
ብቅዋም እትመሓደር ሃገር ሃኒጾም ዝነብሩሉ ኩነታት ንምፍጣር ብጽንዓት ክቃለስ እዩ።
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