ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

መግለጺ ደገፍ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
ብምኽንያት ጽንብል መበል 20-ዓመት ልደት፡
ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ(ዲምሓኩኤ)
ዝኸበርካ ውጹዕ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ መላእ ኣባላት ደምሓኩኤ ድማ ብፍላይ፡- እንቋዕ
ንመበል 20 ዓመት ልደት ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ(ዲምሓኩኤ) ኣብጻሓኩም ኣብጻሓና
ክብል እንከሎ፡ ውድብና ሰደግኤ ሓበን ይስመዖ።
ዝኸበርካ ውጹዕ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ኤርትራን ኣባላት ደምሓኩኤን፡- ከምንፈልጦ፡ ህዝብታት ኤርትራ ኣንጻር
ባዕዳዊ መግዛእቲ ዘይተሓለለ ተጋድሎ ዘሰላሰሉ፡ ኣብ ነጻ ኤርትራ፡ ኣብ ክሊ ብዙሕነቶም፡ ብሄራዊ መሰሎምን
ማዕርነቶምን ተኸቢሩ፡ ሰላም፣ ዲሞክራስን ቁጠባዊ ምዕባለን ተጎናጺፎም ብቕኑዕ ጎደና ንቕድሚት ንምምራሽ
ካብ ዝብል እምነት እዩ ዝነበረ። ይኹን'ምበር፡ ህዝብታትና፡ ዘይሓሰቡዎ ነጠባ ወዲቑዎም። ብፋሽስታዊ ስርዓት
ኢሳይያስ/ህግደፍ ተጠሊሞም። ኣብ መላእ ሃገር፡ ጭቆና ነጊሱ። ፍትሒ ተጨፍሊቑ። ሰብኣውን ዲሞክራስያውን
መሰል ዜጋታት ተዓፊኑ፤ ግህሰት መሰልን ማዕርነትን ብሄራትና ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ሕቶ ህልውነአን ተኻሒዱ።
ማሕበረ ቁጠባዊ ሂወት ህዝብታትና ኣብ ከቢድ ዓዘቕቲ እናተሸመመ መጺኡ። ድኽነትን ዓጸቦን ሳዕሪሩ፤ ናብ
ዳግማይ ስደት፡ ብቓፍላያት በብመዓልቱ ምውሓዝ ልሙድ መዓልታዊ ተርእዮ ኮይኑ፤ እኩብ ድምር ናይ'ዞም
ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ሕሰማት፡ መጻኢ ዕድል ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ተንጠልጢሉ ጸኒሑን
ኣሎን።
ዝኸበርኩም ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ውጹዕ ህዝቢ ብሄር ኩናማን ኣባላት ደምሓኩኤን ፈተውቲ
ደምሓኩኤን ድማ ብፍላይ፡- መበል 20 ዓመት ልደት ደምሓኩኤ፡ ካብ ሕሉፍ ዓመታት ብዝተፈለየ፡ ኣብ
ፍሉይ ሃገራዊ ኩነታት እያ ትበዓል ዘላ። ሎሚ ኣብ ሃገርና፡ እቲ ብሕሰም፣ ዓጸቦን ድኽነትን ህዝብታትና ወትሩ
ዝፍሳህ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ንዓመታት ከምዘይረኣየን ከምዘይሰምዐን ኣድብዩ ድሕሪ ምጽናሕ፡
እነሆ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታትና፡ ገዚፍ ወጻኢ ተገይሩሎም ዝተሃነጹ መንበሪ ኣባይቲ፡ ብሕሱም ጭካነ
ብቡልዶዘራት ናይ ምዕናው ወፈራ ብሰፊሑ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን እያ ትበዓል ዘላ። ንጨካን ተግባራት
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ዝተቓወሙ ዜጋታትና፡ ብዕሱባት ልኡኻት ኣባላት ሰራዊትን ፖሊስን
ክቕተሉ፣ ክቖስሉን ክእሰሩን ጸኒሖም ኣሎዉ። ኣባይቶም ብጭካነ ዝዓነዎም ብርክት ዝበሉ ስድራታት፡ ኣብ
ጥራሕ ጎልጎል ተደርብዮም፡ ቀትሪ ብጸሓይ፡ ለይቲ ብኣሳሒታ ቁሪ ዝሕንዘፉሉ ሕሱም ወቕቲ ኮይና ኢና ነብዕላ
ዘሎና።
በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ፋሽስታዊ መንግስቲ ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ከምዘይትነጽፍ ላሕሚ እናሓለበ፡ መኻዕበቲ
ጅቡኡ ኮይና ክተገልግሎ ዝጸንሐት ዕደና ወርቂ ቢሻን፡ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ መሐለዊ ክኾኖ ብገዚፍ ሸርፊ
ወጻኢ ሸሚቱ፡ ኣብ ማይ-ዕዳጋ ዝኾሞሮ ከበድቲ ኣጽዋራትን ነዳድን ከቢድ ዕንወት ኣብ ዝወረደሉ ጽባሕ እዩ
ዝጽንበል ዘሎ።
ኣብ ልዕሊ'ቲ ዓብይ ቁጠባዊ እስትንፋስ ክኾኖ ዝጸንሐ ትካል ዕደና ወርቅን ኣብ መኽዘን ከበድቲ ኣጽዋር
ኵናትን ነዳድን ዝወረደ ሰፍ ዘይብል ዕንወት፡ ኣብ ጽባሕ'ቲ ብሰፊሑ ዝካየድ ዘሎ፡ ብሕሱም ጭካነ ዝተሰነየ
ምዕናው ኣባይቲ ዜጋታትና ዝተፈጸመ ስለዝኾነ፡ ዓብይ ፖሎቲካዊ መልእኽቲ ኣሎዎ። እዚ ዕንወት'ዚ፡ ብቐንዱ
ኣብ ልዕሊ ፋሽስታዊ መንግስቲ ኢሳይያስን ጸቢብ ጉጅልኡን ዘነጻጸረ ፍጻመ ብምዃኑ፡ ናይ ህዝብታትና
ምድንጋጽ ፈጺሙ ኣይረክብን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ግብኣተ መሬት ጨካን ጉጅለ ህግደፍ ንምቅልጣፍ ከም ጽቡቕ
ኣጋጣሚ ክንጥቀመሉ ዝግባእ እዋን ኮይና ነብዕላ ምህላውና ፍሉይ ይገብሮ።

1

ዝኸበርካ ጭቁን ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ መላእ ኣባላት ዲምሓኩኤ ድማ ብፍላይ፡- ንምስረታ
ዲምሓኩኤ ዝደረኸ ወድዓዊ ኩነታት፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ልዕሊ ብሄራትና ብሓፈሻ፡ ኣብ ልዕሊ
ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ድማ ብፍላይ፡ ከውርዶ ዝጸንሐን ዘሎን ብሄራዊ ኣድልዎን መሪር ጭቆናን ምዃኑ፡ እምነት
ውድብና ሰደግኤ እዩ። ዲምሓኩኤ፡ ሕቶ መሰል ርእሰ ውሳኔ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ፡ ከም ዓንዲ ማእከል ናይ
ኩሎም ዕላማታቱ ተሓንጊጡ ካብ ዝምስረት ጀሚሩ፡ ብኸበድቲ ፈተናታት ከምዝሓለፈ ውድብና ሰደግኤ
ይፈልጥ። ዲምሓኩኤ፡ ብሄራዊ ዲሞክራስያዊ ቃልሱ ክጅምር ብግስ ካብ ዝበለላ ዕለት፡ ብሓደ ወገን ርኡይ
መጥቃዕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ኣጋጢሙዎ፤ ብደረጃ ላዕለዋይ መራሒኡ ከቢድ ዋጋ ከፊሉ። እንተኾነ
ግን፡ ኣብ ዝተበገሰሉ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ዕላማ ጸኒዑ ብምሓዝ፡ ንህዝቢ ብሄረ ኩናማ፡ ኣብ ጎድኑ እናሰለፈ
ክቃለስን ጅግንነታዊ መስዋእቲ ክኸፍልን ጸኒሑ ኣሎ።
ውድብና ሰደግኤ፡ ብፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣብ ልዕሊ ብሄራት ኤርትራ ክወርድ ዝጸንሐን ዘሎን
መሪር ብሄራዊ ጭቆናን ኣድልዎን ብትረት እናኾነነ፡ ውጹዓት ብሄራት ኤርትራ፡ መሰል ርእሰ ውሳኔኦም
ብዘይደረት ክኽበረሎም ዘካይዱዎ ቃልሲ ፍትሓውን ዲሞክራስያውን እዩ ኢሉ ብምእማን፡ ካብ ወጋሕትኡ
ክቃለሰሉ ዝጸንሐ ቅኑዕ ዲሞክራስያዊ መትከል እዩ። ብምዃኑ ድማ፡ ውጹዕ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ፡ ካብ
01 ሚያዝያ 1995 ዓ.ም.ፈ. ጀሚሩ፡ ኣብ ትሕቲ ጽላል ዲምሓኩኤ እናዓሰለ፡ ንብሄራዊ መሰል ርእሰ-ውሳኔኡ
ከካይዶ ዝጸንሐ ብሄራዊ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ፡ ዘይዕጸፍ ደገፉ ክገልጽ ጸኒሑን ኣሎን። ምስ ዲምሓኩኤ፡ ኣብ
ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ መትከላት ብሓፈሻ፡ ኣብ መሰል ርእሰ ውሳኔ ውጹዕ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ድማ ብፍላይ፡
ካብ ዘለዎ ዘይንቕነቕ እምነት ብምብጋስ፡ ኣብ ጎድኒ ውጹዕ ህዝቢ ኩናማን ዲምሓኩኤን ደው ኢሉ፡ ኣንጻር ጸረ
ዲሞክራስያውን ዘይሕጋውን ስጉምታት ብዘይ-ምሕላል ክቃለስ ጸኒሑን ኣሎን። ካብ'ዚ ንላዕሊ፡ ሰፊሕ
ዓቕምታት ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ሓይልታት ኤርትራ ንምጥንኻር ካብ ዘለዎ እምነት ብምብጋስ፡ ምስ
ዲምሓኩኤ ዝጀመሮ ዲሞክራስያዊ ዝምድና፡ እናደልደለን እናሰፍሐን ክኸይድ ብኹሉ ዓቕሙ ከምዝቃለስ፡
ብምኽንያት ጽንብል፡ መበል 20 ዓመት ልደት ዲምሓኩኤ ደጊሙ የረጋግጽ።
ዲምሓኩኤ፡ ኣብ ትሕቲ ስጡም ዲሲፕሊን፡ ውድባዊ ዓቕምታቱ እናጠናኸረ፡ ውቅዒቱ ኣብ ልዕሊ ፋሽስታዊ
ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ንምሕያል እናካየዶ ዝመጸ ሰውራዊ ቃልስን ዝኸፈሎ ክቡር መስዋእትን፡ ውድብና
ሰደግኤ ኣኽብሮቱን ናእድኡን ይገልጽ። ዲምሓኩኤ፡ ኣብ ኩሎም ውሽጣዊ ሓድነቱን ውድባዊ ጽሬቱን
ብዝበለጸ ንምጥንኻር ይኹን፡ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ባህርያቱ ንምዕሟቕን ንምስፋሕን ዘካይዶም ዘሎ ሰውራዊ
ቃልስታት፡ ውድብና ሰደግኤ ከም ወትሩ ኣብ ጎድኑ ደው ኢሉ ብጽንዓት ክቃለስ እዩ።
ኣብ መደምደምታ፡- ጽምብል መበል 20 ዓመት ልደት ዲምሓኩኤ፡- ካብ ዝሓለፉ ናይ 20 ዓመታት
ዲሞክራስያዊ ተጋድሎኡ፡ ምዕቡላትን ድኹማትን ጎድንታት ኣለልዩ፡ ናብ ዝበረኸ ደረጃ ቃልሲ ዘሰጋግሮ በዓል
ክኸውን ንምነ። ውጹዕ ህዝቢ ብሄር ኩናማ ኤርትራ ድማ፡ ንህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ዕላማታት ውድቡ ዲምሓኩኤ
ተሓንጊጡ፡ ምስ ኩሎም ውጽዓት ህዝብታት ኤርትራን ዲሞክራስያዊ ሓይልታቱን ዱልዱል ምሕዝነት መስሪቱ፡
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ኣብ ምውጋድ፡ ቃልሱ ኣጠናኺሩ ከምዝቕጽል ቃሉ ዘሐድሰሉ ጽንብል
ክኾነሉ ንትስፎ።

01 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 2015.
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