ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

መግለጺ ደገፍ ሰደግኤ፡
ንመበል 19-ዓመት ጽንብል ልደት ደምሓኩኤ።
ብቐዳምነት፡ እንቋዕ ንመበል 19-ዓመት ልደት ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ(ደምሓኩኤ)
ኣብጻሓኩም ክንብል እንከሎና ሓጎስ ይስማዓና።
ኩላትና ከም ንፈልጦ፡ ህዝብታት ኤርትራ ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ ዘይተሓለለ ተጋድሎ ከካይዱ ዝተበገሱ፡ ኣብ
ነጻ ኤርትራ፡ ኣብ ክሊ ብዙሕነቶም፡ መሰሎምን ማዕርነቶምን ተኸቢሩሎም፡ ብመንገዲ ሰላም፣ ዲሞክራስን
ቁጠባዊ ምዕባለን ንቕድሚት ክምርሹ ብምድላይ ነበረ። እንተኾነ ግን፡ ዘይሓሰቡዎ ወደቓ ወሪዱዎም።
ብውላድና ዝበሉዎ መሪሕነት ህግደፍ ተጠሊሞም። ኣብ መላእ ሃገር፡ ጭቆና ሳዕሪሩ። ፍትሒ ተረጊጹ። መሰልን
ማዕርነትን ብሄራትና ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ህልውነአን ተኻሒዱ። በብእዋኑ ኣብ ህዝብታትና ድኽነትን ዓጸቦን
ሳዕሪሩ፤ ናብ ዳግማይ ስደት ብቓፍላያት ይውሕዙ ኣሎዉ።
ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ ትሕቲ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ኩሉ ዓይነት በደላት ክበጽሖም ጸኒሑን ኣሎን። ኣብ
ዘበነ ህግደፍ፡ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ህዝብታትና፡ ዘይተነገረሎም'ምበር ዘይተፈጸሙ ዓይነት በደላት የለዉን ምባል
ፍጹም ቃለ-ኣጋንኖ ኣይኮነን። ከም ሓቂ፡ ህዝብታትና ኣብ ዘበነ መግዛእቲ ካብ ዝወርዶም ዝነበረ ኣደራዕ
ጭቆና፡ ኣብ ዘበነ ኣገዛዝኣ ህግደፍ፡ እንተዘይከፊኡ ኣይሓይሽን ምባል፡ ካብ ዕዉር ጽልኢ ዝብገስ ቤላ-በለው
ዘይኮነስ፡ ነቲ ኣብ ባይታ ኤርትራ ዘሎ ክውንነት፡ ከምዘሎዎ ብድፍረት ክትድሕድሖ ምብቃዕ እዩ።
እምበኣርከስ፡ ደምሓኩኤ ከም ፖሎቲካዊ ውድብ፡ ኣብ ባይታ ኤርትራ ክውለድ ዝገበሮ መሰረታዊ ምኽንያት፡
ኣብ ልዕሊ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ፡ ካብ ዘበነ ባዕዳዊ መግዛእቲ ብትሕዝቶ ዘይፍለ፡ ግን ድማ ብመልክዑ ፍልይ
ዝበለ ዘቤታዊ ናይ መሰልን ማዕርነት ግህሰት እዩ። ከም ኩሎም ብሄራትና፡ ህልውንኡ ተኻሒዱ፡ መሪሕነት
ህግደፍን ውሑዳት መጋበርያታቱን ዝዕንድሩላ ኤርትራ ክትድኮን ብምጅማራ እዩ፡ ብ01 ሚያዝያ 1995 ንቕሎ
ናብ ቃልሲ ዝገበረ።
ውልደት ደምሓኩኤ፡ ውጽኢት መሪር ጭቆና ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ ደኣ'ምበር፡ ብደገ ተፈብሪኹ ናብ
ባይታ ኤርትራ ተጓዓዒዙ ዝመጸ ኣይኮነን። ሓቀኛን ህልውን ክውንነት ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ፡ ዓይኑ
ከፊቱ ዝተመልከተ፡ ህዝቢ ኩናማ ኤርትራ፡ ኣብ ትሕቲ ደምሓኩኤ ዓሲሉ ንብሄራዊ መሰሉን ማዕርነቱን ክቃለስ
ምውፋሩ ከገርሞ ኣይክእልን። እኳ ደኣስ ሓቁ ተባሂሉ ይድገፍ'ምበር።
ደምሓኩኤ፡ ናይ ህዝቢ ኩናማ፡ ሕቶ ብሄራዊ መሰልን ማዕርነትን፡ ከም ዓንዲ ዲሞክራስያዊ ፕሮግራሙ
ተሓንጊጡ ካብ ዝቃለስ፡ እነሆ መበል 19 ዓመቱ ደፊኑ ኣሎ። ደምሓኩኤ፡ ናብ'ዚ ሎሚ በጺሑዎ ዘሎ ደረጃ
ምዕባለ ዝበቕዐ፡ ብዙሓት ውሽጣውን ግዳማውን ብደሆታት ብምስጋር ምዃኑ፡ ውድብና ሰደግኤ ይግንዘብ።
ደምሓኩኤ፡ ንህዝቢ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ፡ ኣብ ትሕቲኡ ጠርኒፉ፡ ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ከካይዶም ኣብ
ዝጸንሐ ቃልስታት፡ ክቡር መስዋእቲ እናኸፈለ ዝመጸ ውድብ እዩ። ንዝተበገሰሉ ዕላማ ንምዕዋት ክሓልፎ ዘለዎ
መስርሕ ምዃኑ ርዱእ'ኳ እንተኾነ፡ ኣድናቖት ዝግበኦ ውድብ ምዃኑ ሰደግኤ ይኣምን።
ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ፡ ካብ ዝሓለፉ ተበራረይቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ጀሚሩ፡ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልስና፡
ሎሚ ድማ፡ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ-ህግደፍ፡ ዝኸፍአን መሪርን ጭቆና ካብ ዘሕልፉን፡ ኣብ
ትሕቲ ሕሱም ማሕበረ-ቁጠባዊ መነባብሮ ዝነብሩ ካብ ዘሎዉ ብሄራትና፡ ሓደ ምዃኑ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ።
ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ፡ ብሰንኪ ተበራረይቲ ባዕዳውያን ገዝእቲ ይኹን፡ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ጻምእ
ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለኡ ዝተኾልፈ፣ ብትምህርትን ብጥዕናን ኣዝዩ ዝተሃሰየ ክፋል ህዝብታት ኤርትራ እዩ፤

ብምሒር ድኽነት ይኹን ናይ ትምህርቲ ዕድል ብዘይምርካቡ፡ ኣብ ውሽጣዊ ሓድነቱ ኣሉታዊ ጽልዋ ከዕርፍ
ዘለዎ ተኽእሎ፡ ቀሊል ከምዘይኮነ ውድብና ሰደግኤ ይግንዘብ። ስለዝኾነ'ውን፡ ህዝቢ ኩናማ ኤርትራ፡ መሰል
ርእሰ-ውሳኔኡ ይኹን ናይ ማዕርነትን መሰልን ሕቶኡ ብዘተኣማምን ንምውሓስ፡ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ነዊሕን
መሪርን ዲሞክራስያዊ ተጋድሎ፡ ውሽጣዊ ሓድነቱ ኣደልዲሉ፡ ኣብ ጎድኒ ውድቡ ደምሓኩኤ ክቃለስ ይህልዎ
ኢልና ንኣምን። ምኽንያቱ፡ ህግደፍን ካልኦት ሓይልታት በለጽን ዝሕብኡሉ ስዉር ዕርዲ፡ ማሕበረ ቁጠባዊ
ድኽነትና ዝፈጥሮ ድሕረት ስለዝኾነ። ብንቕሓትን ብብቕዓትን ክንቃለሶ እንተበቒዕና፡ ብሰንኪ ድኽነትና
ዝፈታተኑና ዝተፈላለዩ መልክዓት ዘለዎም ድሕረታት መኪትና፡ ሸርሒ ጸላእትና ክነምክን ንኽእል ኢና፤
ስለዝኾነ'ውን ውሽጣዊ ሓድነት ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ ምዕቃብን ምጥንኻርን ውሕስነት ወሳኒ ዓወትና
ብምዃኑ፡ ደምሓኩኤ ፍሉይ ቱኽረት ክገብረሉ የድሊ ንብል።
ውድብና ሰደግኤ፡ ኣብ መሰል ርእሰ ውሳኔ ብሄራትና ብሓፈሻ፡ ኣብ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡
ካብ ዘለዎ ነቕ ዘይብል እምነት፡ ደምሓኩኤ ካብ ዝምስረት ጀሚሩ፡ ኣብ ጎድኑ ደው ኢሉ ተቓሊሱ እዩ፤ ኣብ
ዝሓለፈ 2012 ዓ.ም. ደምሓኩኤ፡ ብምኽንያት ባሕቲ መስከረም ዘውጸኦ መግለጺ፡ ኣብ ልዕሊኡ ክውርወሩ
ዝተራእዩ መጥቃዕቲታት፡ ካብ ህዝባውን ዲሞክራስያውን ባህርያቱ ነቒሉ፡ ብጽንዓት ተቓዊሙዎ እዩ። ኣብ 2ይስሩዕ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ፖሎቲካዊ ቻርተርን ሕገ-ህንጻን 1ይ-ሃገራዊ ጉባኤ
ብምጥሓስ፡ ዝተበየኖ ናይ ምድስካል ውሳኔ፡ ተቓውሞኡ ብትሪ ኣስሚዑ፤ ኣብ 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ ንዲሞክራስያዊ
ለውጢ፡ ፍትሓዊ ብይን ክወሃቦ ድማ፡ ብጽንዓት ክቃለሰሉ እዩ።
ብርግጽ ኣብ ልዕሊ ደምሓኩኤ ዝተኻየዱ ፕሮፖጋንዳዊ መጥቃዕቲታት ይኹን፡ ዝተበየነ ጸረ ዲሞክራስያዊ
ውሳኔ፡ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንደምሓኩኤ ድማ ብፍላይ፡ ዕብየቱን
ጥንካረኡን ዝዓገቱዎ ኣይኮኑን። እኳ ደኣስ፡ ውድብ ደምሓኩኤ፡ ምስ ህዝቡን ኣባላቱን ተወሃሂዱ፡ ኣብ መስርሕ
ቃልሲ ዝያዳ ተሞኩሮ ደሊቡ፣ ተሳሒሉን በቒዑን ክምርሽ ንርእዮ ኣሎና። ለካስ፡ ተቓላሳይ ኣብ ጽንኩር
መድረኽ እዩ ዝፍተን ዝበሃል ሓቂ ምዃኑ ተወሳኺ መረጋገጺ እዩ።
ደምሓኩኤ፡ ሎሚ ሚያዝያ 01- 2014፡ መበል 19 ዓመት ልደቱ ከኽብር እንከሎ፡ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ
ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ብሄራዊ ዲሞክራስያዊ ሕቶ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ ብብቕዓት
ንምምላስ፡ ኣብ ቅድሚኡ፡ ዝተሓላለኸ፣ ነዊሕን መሪርን ናይ ቃልሲ ጉዕዞ ከምዝጽበዮ፡ ኣዐርዩ ከምዝግንዘብ
ንኣምን። ውሽጣዊ ሓድነት ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ ብብቕዓት ኣረጋጊጹ፡ ኣብ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ፡
ዕዙዝ ተርኡ ክጻወት፡ ትጽቢት ከምዝግበረሉ ድማ፡ ይስሕቶ እዩ ኣይንብልን። ውድብና ሰደግኤ፡ ከም'ቲ
ዝሓለፈ፡ ምስ ደምሓኩኤ መስሪቱዎ ዝጸንሐ ጥቡቕ ዲሞክራስያዊ ዝምድና ብዝበለጸ ብምሕያል፡ ሰፊሕ
ደሞክራስያዊ ግንባር ይኹን፡ ኣብ ቅኑዕ ራእይ ዝተመስረተ ሰፊሕ ጽላል ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ
ምምስራት፡ ኣበርቲዑ ክቃለስ ድሉው ምዃኑ የረጋግጽ፤ መጻኢት ኤርትራ፡ መሰልን ማዕርነትን ብሄራትና
ብምልኣት ዝተኸበረላ፡ ብመንገዲ ዲሞክራስን ምዕባለን ንቕድሚት እትስጉም ህዝባዊት ዲሞክራስያዊ ሃገር
ክትኮነልና፡ ኣብ ነካይዶ መሪር ዲሞክራስያዊ ተጋድሎ፡ ኢድ ንኢድ ተታሓሒዝና ክንቃለስ፡ ውድብና ሰደግኤ
ዘሎዎ ቅሩብነት፡ ኣብ'ዚ ክቡር ታሪኻዊ መዓልቲ ደጊሙ ቃሉ የሐድስ።

 ሓደ ሚያዝያ ልደት ደምሓኩኤ፡ ተኸቢራ ትንበር!!
 ዓወት ንህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ቃልስና!!
 ቅኑዕ መስመርን ሓፋሽን ሒዝና፡ ጽንኩር መድረኻት ብምስጋር ክንዕወት ኢና!!
 ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታትና!!
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ።
01 ሚያዝያ 2014.

