ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ብምኽንያት ጽንብል መበል 21-ዓመት ምስረታ፡
ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ /ዲምሓኩኤ/ መግለጺ ደገፍ
ዝኸበርኩም ውጹዓት ደቂ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ ብሓፈሻ፡
መላE ኣባላት ዲምሓኩኤ ድማ ብፍላይ፡
ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/ EንቋE ንመበል 21 ዓመት ምምስራት ደሞክራስያዊ
ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ /ደምሓኩኤ/ ኣብጻሓኩም፡ ኣብጻሓና ብምባል፡ መትከላውን ብጻያውን
ምሕዝነቱ ክገልጽ Eንከሎ ልUል ሓበን ከም ዝስምO ክንገልጽ ንፈቱ።
ዝኸበርኩም ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡
ውጹዓት ደቂ ህዝቢ ብሄር ኩናማን ኣባላት ደምሓኩኤን
ፈተውቲ ደምሓኩኤን ድማ ብፍላይ፡
ህዝብታት ኤርትራ ኣንጻር ተበራረይቲ ባEዳውያን ገዛEቲ ከቢድ ዋጋ መስዋEቲ ክኸፍሉ Eንከለዉ፡ ኣብ ነጻ
ኤርትራ፡ ኣብ ክሊ ብዙሕነቶም፡ ብሄራዊ መሰሎምን ማEርነቶምን ተኸቢሩ፡ ፍትሓውን ዲሞክራስያውን ስርዓት
ብምትካል ማሕበረ-ቁጠባዊ ህይወቶም ደረጃ-ብደረጃ EናማEበሉ፡ ብቕኑE ጎደና ንቕድሚት ንምምራሽ ካብ
ዝነበሮም ጽኑE ባህጊ ብምብጋስ Eዩ። ሕማቕ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ ኣብ ሕቑፎም ዝዓበየ ብጭርሖ ሃገራዊ
ነጻነት ተኸዊሉ ብዝገበለ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ ተጠሊሞም።
ኣብ መላE ሃገር፡ ኣብ ትሕቲ ገባቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ብወተሃደራውን ስለያውን ዓፈና ተሞቍሓ፤ ዜጋታት
ብጊላዊ ወፍርታት ጅሆ ተዘሪOም፤ ጭቆና ነጊሱ። ፍትሒ ተጨፍሊቑ። ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰል
ዜጋታት ተዓፊኑ፤ መሰልን ማEርነትን ብሄራትና ተጣሒሱ፤ ሉኣላውን ፖለቲካውን ስልጣኖም ተመንዚOም፡ ኣብ
ገዛE መረብ-ቤቶም ተጓንዮም ጥራሕ ዘይኮነስ ሕቶ ህልውOም’ውን ብኣዋጅ ተኻሒዱ። ስለዝኾነ ድማ ማሕበረ
ቁጠባዊ ህይወት ህዝብታትና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ከቢድ ዓዘቕቲ Eናተሸመመ ይኸይድ ኣሎ። ድኽነትን
ዓጸቦን ሳEሪሩ፤ ምምዝባልን ስደትን፡ ብቓፍላያት ዝዝውተር ልሙድ መዓልታዊ ተርEዮ ኮይኑ፤ Eኩብ ድምር
ናይ'ዞም ኣብ ላEሊ ዝተዘርዘሩ ሕሰማት፡ መጻI Eድል ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ተንጠልጢሉ
ጸኒሑን ኣሎን።
ሎሚ መበል 21 ዓመት ምስረታ ደሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ /ደምሓኩኤ/ EነብEለሉ
ዘሎና Eዋን፡ ኣብ ፍሉይ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኮይንና Iና፡፡ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ፡ ካብ'ቲ ጸረ-ሰላም
መሰረታዊ ባህሪUን ዘይረዊ ውልቃውን ጉጅላውን ሸውሃቱ ተበጊሱ፡ በብEዋኑ ዝኣጎዶም ናይ ኲናት
መጋርያታት ሰፍ ዘይብል ስEረት Eናተጎምጎመ ዓቕምታቱ Eናተሸምረረ፡ ናይ ጥፍኣት የEዳዉ Eናቆረየ
ምምጹU ኩልኹም Eትፈልጥዎ ናይ ኣደባባይ ሚስጢር’ዩ፡፡ ይኹን ደኣምበር፡ “ኣመል ምስ መግነዝ” ከምዝበሃል፡
ሎሚ’ውን ብዋጋ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ህዝብን ሃገርን ብምርኻስ፡ ሓደገኛ ፖለቲካዊ ቁማር ይቋመር ኣሎ፡፡ ኣብ’ዚ
Eዋን’ዚ፡ ርEሰ ፋሽስቲ Iሳይያስን ስርዓቱን ምስ'ቲ መንግስቲ ስUዲ ዓረብ ዝመርሖ ወተሃደራዊ ልፍንቲ
ሃገራት ኣEራብ ተሰሊፉ፡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ የመን ቀጥታዊ Iድ ምትEትታው ይገብር ኣሎ፡፡ ፋሽስታዊ
ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ Eሙን መጋበርያ Iራን ብምዃን ሓይልታት ሑቲ ብምስልጣን፣ ብምEጣቕን
ብምውፋርን ዘሳወሮ ኲናት፡ ንሃገራት ኣEራብ ብምጽላዉ፡ ቀጥታዊ ተሳተፍቲ ናይ'ቲ መጋርያ ክኾና ቀሲቡወን
ኣሎ፡፡ Eዚ መጋርያ ኲናት’ዚ፡ ብኩሉ መለኪIታቱ ኣብ ዞባናና ፈጢርዎ ዘሎ ወጥርን ተሃዋሲ ኩነታትን ኣዝዩ
ዘሻቕል’ዩ፡፡ ከም ኤርትራውያን፡ ነዚ ዞናዊ ሻቕሎት ክንመዝኖ Eንከለና፡ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ዝተኸተሎ
ፖለቲካዊ ዝሙት፡ ንሃገርና ማEከል’ቲ መጋርያ-Eቶን ክትከውን ዝገበረ’ዩ፤ ነዚ Iድ-ኣEታውነት ዝዓደመ
“ብድሕረይ ዳንዴር ኣይትብቆላ” ዝሕላገቱ ስUር ኩነተ-ኣEምሮ ርEሰ-ፋሽስቲ Iሳይያስ ዝወለዶ ኮይኑ፡ ብቐጥታ
ይኹን ብተዘዋዋሪ ኣሉታዊ ውጽIት ዝሓቖፈ፡ ሓደግU ከኣ ኣቃሊልካ ዘይረA፡ ብኣንክሮ ክንጥምቶ ዝግባE’ዩ፡፡
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ዝኸበርኩም ውጹዓት ደቂ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ ብሓፈሻ፡
መላE ኣባላት ዲምሓኩኤ ድማ ብፍላይ፡ቅድሚ 21 ዓመታት፡ ንምስረታ ደምሓኩኤ ዝደረኸ ወድዓዊ ኩነታት፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ልEሊ
ብሄራትና ብሓፈሻ፡ ኣብ ልEሊ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ድማ ብፍላይ፡ ህልውንOም ብኣዋጅ ብምኽሓድ፡ ኣብ
ልEሊOም ከብጽሖ ዝጸንሐን ዘሎን ብሄራዊ ኣድልዎን መሪር ጭቆናን ምዃኑ፡ Eምነት ውድብና ሰደግኤ Eዩ።
ደምሓኩኤ፡ ሕቶ መሰል ርEሰ ውሳኔ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ፡ ዓንዲ ማEከል Eላማታቱ ጌሩ ካብ ዝምስረት ጀሚሩ፡
ከበድቲ ፈተናታት ሓሊፉ’ዩ። ደምሓኩኤ፡ ብሄራዊ ዲሞክራስያዊ ቃልሱ ክጅምር ብግስ ካብ ዝበለላ Eለት፡
ብሓደ ወገን ርUይ መጥቃEቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ኣጋጢሙዎ፤ ብደረጃ ላEለዋይ መራሒU ከቢድ ዋጋ
ከፊሉ። በቲ ካልE ወገን ድማ፡ ካብ ነባራት ተቓወምቲ ወገናት፡ ንብሄራዊ መልክE ውደባ ደምሓኩኤ ብEሸሉ
ንምብርዓን፡ ብሰፊሑ ክጓየዩ ተራEዮም Eዮም።
ዝኸበርኩም ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡
ውጹE ህዝቢ ብሄረ ኩናማን ኣባላት ዲምሓኩኤን ድማ ብፍላይ፡ንደምሓኩኤ ካብ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል ሓይልታት ተቓውሞ ይኹን ካብ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ
ለውጢ ኣግሊሎም፡ ብጽምዋ ክብላEን ከዳኸምዎን ዝተመነዩ ገለ ሸነኻት መራሕቲ ሓይልታት ተቓውሞ፡
ክሳብ’ዚ ሰዓት’ዚ ዘካይድዎ ዘለዉ ተጻብO ኣቋረጸን፡፡ Eዚ ከኣ መቐጸልታ ናይ'ቲ ካብ Eዋን ምስረትU ጀሚሩ
Eናጋጠሞ ዝመጸ ብደሆታት Eዩ። ውድብና ሰደግኤ፡ ነዚ ኣብ ልEሊ ደምሓኩኤ ዝተወሰደ ዘይሕጋውን ጸረደሞክራሲያውን መቕጻEቲ፡ ካብ ወጋሕትU ኣትሪሩ ብምቅዋም ንምEራሙ ከይተሓለለ ተቓሊሱ’ዩ፡፡ ይኹን
ደኣምበር፡ ጸቢብ ውልቃውን ጉጅላውን ሕሳባቶም ዘቐድሙ ላEለዎት መራሕቲ ኪዳን፡ ብሰንኪ ዝሓዝዎ ደረቕ
መርገጽ፡ ንዝቐደመ ጌጋታት ንምEራም ዝነበረ ተኽEሎ ኣብ Eጹው መንገዲ ኣብጺሖሞ፡፡ ሕጊ ዘየፍቅደሎም፡
ብIደ-ወነናውነት፡ ንመጋባEያታት ኤሃባደለ ብምግሃስ፡ ኣብ ልEሊ ደምሓኩኤ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ከይኣክል፡
“ዋሓጥዮ Eንተበልክዋስ.....” ከም ዝበሃል፡ ብዋጋ ውልቃዊ ክብርታቶም፡ ንሰፊሕ ሃገራዊ ጽላልና ኣብ ሓደጋ
ዘEተወ፡ ንሕግን ትካላዊ ኣሰራርሕUን ዝጠሓሰ፡ ልEልነቶም ዘረጋግጹሉ ኣግላልን በታንን ኣንፈት ብምምራጽ፡
ንባህጊ ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ ገንሸል ጡሙሓቶም ክገብርዎ ኣንቂዶም ኣለዉ፡፡
ከም ውጽIት ናይ’ዚ፡ ኤሃባደለ ዝሰፈሐ ኣካብን ኣሳታፍን ሃገራዊ ጽላል ናይ ምዃን Eድሉ ጸቢቡ፡ ብኣግላልን
በሓትን ኣረኣEያታት ተባሒቱ፣ ካብ ብዙሕነታዊ ኣካውንU፡ ናብ ጉጅላውነት ክሽምረር ኮይኑ ኣሎ፡፡ መርኣያ
ናይ’ዚ፡ ኣቦ መንበር መሪሕነት ባይቶ፡ ንመሳርሕቱ ኣባላት ሰክረታርያ ኣዋሲኑ፡ ንቅኑE ጠለባት ኣባላት ባይቶ
ጎስዩ፣ ኣብ ልEሊ ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት Eልዋ ብምፍጻም፡ ውክልና ንኣቦ-መንበር ኣሰናዳIት ሽማግለ ብምሃብ፡
ንመራሕቲ ኪዳን EንግድEU ጌሩ፡ ጭርጭር ዓበደ ክጻወት ምምራጹ፡ ዘካየዶ ሰሚናርን ናብ 2ይ ሃ/ጉባኤ ክንኣቱ
Iና ክብል፡ ዝሰርሖም ዘሎ ተዋስOታትን Eርቃኑ ዘርEዩ ጭብጥታት’ዩም፡፡ ነዚ ኤሃባደለ ዝተበገሰሉ ተልEኾን
መሰረታዊ Eላማታቱን ዘይቃዶ ሓሸውየ፡ ውድብና ምስ መሓዙት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኮይኑ ንምEራሙን
ቀጻልነት ኤሃባደለ ንምውሓስን ብጽንዓት ክቃለስ ጸኒሑ’ዩ፡፡ ይኹን ደኣ'ምበር፡ መድረኻዊ ዋኒኑ ኣብ ምEዋት
ዝቦኸረ፡ ካልኣዊ ኣጀንዳታት ብምፍጣር፡ ግርጭታት ንውሽጡ ክመልስ ዝቐንO መሪሕነት ሓይሊ ተቓውሞ፡
በይናዊ ምርጭU ወሲዱ ኣሎ፡፡ ውድብና ሰደግኤ፡ ነዚ ኣካይዳ’ዚ ክስEቦ ባህጉ ኣይኮነን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ከምቲ
“ካብ ሕጂ ዝነቀወ ዝብEስ” ዝብልዎ ብውሕሉል ደሞክራሲያዊ መንገዲ ክቃለሶ’ዩ፡፡
ዝኸበርኩም ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡
ውጹE ህዝቢ ብሄረ ኩናማን ኣባላት ዲምሓኩኤን ድማ ብፍላይ፡
Eዞም መልክዓቶም Eናቐያየሩ በብEዋኑ ዝገሃዱ ተጻብOታትን Eንቅፋታትን፡ ንደምሓኩኤ ብዝያዳ ከሐይሉዎን፡
ውድባዊ ስጥመቱ Eናተረረ ንቕድሚት ክምርሽ፡ ኣብ ህዝቡ ተቐባልነት Eናረኸበ፡ ኣብ ናይ ቃልሲ ባይትU፡
ንፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ ዘየቕስን ጅግንነታዊ ተጋድሎ ካብ ምምዝጋብ፡ ከምዘይዓገቶ ዘይከሓድ
ሓቂ Eዩ። ጽUቕ መግለጺ ናይ’ዚ ሓቂ’ዚ፡ ብጀካ'ቲ ኣብ ላEሊ ዝተገለጸ፡ ኣብ'ዚ ዝሓለፈ ዓመት ክረምቲ 2015
ኣብ ልEሊ ኣቦ-መንበር ውድብ ብጻይ ቀርነሊዮስ Uስማን፡ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ብሕጊ ተሞኽልዮም ብሽም
“ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰል” ዝገጠሞ ተጻብO ምጥቃስ ኣኻሊ’ዩ፡፡ Eዚ ተጻብO’ዚ፡ ነናይ ገዛE ርEሶም ኣጀንዳታት
ዝተሓንገጡ ሓይልታት፡ ንደምሓኩኤን ንሱ ዘልዓሎም ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ ሕቶታትን ንምብርዓን ዝተዋሰቡሉ፡
ካብ ባህሪOም ኣብ ሓደ መስርE ብምስላፍ፡ ናይ ሓበጀራውያን ሓይልታት ጽምዶ ተጻብO’ዩ፡፡ ይኹን ደኣ'ምበር፡
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ፍትሓውን ደሞክራሲያውን ሕቶ ዘልዓለ ደምሓኩኤን ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ መስመራቱን፡ ብጠርቓሽ ተጻብO
ክምህ ዝብሉ ከም ዘይኮኑ ብተግባር ኣመስኪሮም፡፡ Eቶም ዘይቅዱስ ኪዳናት ድማ ማይ ዓሚኾም ተሪፎም፡፡
ውድብና ሰደግኤ፡ ብፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣብ ልEሊ ብሄራት ኤርትራ ክወርድ ዝጸንሐን ዘሎን
መሪር ብሄራዊ ጭቆናን ኣድልዎን ብትረት Eናኾነነ፡ ውጹዓት ብሄራት ኤርትራ፡ መሰል ርEሰ ውሳኔOም
ብዘይደረት ክኽበረሎም ዘካይዱዎ ቃልሲ ፍትሓውን ዲሞክራስያውን Eዩ Iሉ ብምEማን፡ ካብ ወጋሕትU
ክቃለሰሉ ዝጸንሐ ቅኑE ዲሞክራስያዊ መትከሉ Eዩ። ብምዃኑ ድማ፡ ውጹE ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ፡ ካብ
01 ሚያዝያ 1995 ዓ.ም. ጀሚሩ፡ ኣብ ትሕቲ ጽላል ደምሓኩኤ Eናዓሰለ፡ ንብሄራዊ መሰል ርEሰ-ውሳኔU
ከካይዶ ዝጸንሐ ብሄራዊ ደሞክራስያዊ ቃልሲ፡ ዘይEጸፍ ደገፉ ክገልጽ ጸኒሑን ኣሎን። ምስ ደምሓኩኤ፡ ኣብ
ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ መትከላት ብሓፈሻ፡ ኣብ መሰል ርEሰ ውሳኔ ውጹE ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ድማ ብፍላይ፡ ካብ
ዘለዎ ዘይንቕነቕ Eምነት ብምብጋስ፡ ኣብ ጎድኒ ውጹE ህዝቢ ኩናማን ደምሓኩኤን ደው ብምባል፡ መትከላዊ
ዝምድናታቱ ብግብሪ ንምትርንOም ወትሩ ድልው’ዩ፡፡
ዝኸበርኩም ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡
ውጹE ህዝቢ ብሄረ ኩናማን ኣባላት ዲምሓኩኤን ድማ ብፍላይ፡
ደሞክራሲያዊ ቃልስና፡ ካብ ኣትዩዎ ዘሎ ዓሚቕ ምንቁልቋል ወጺU፡ ብኩራት መሪሕ ፖለቲካዊ ሓይሊ ክምልስ
ዘብቀO፡ ሰፊሕን ንቑሕን ተሳትፎ ሓፋሽ ዝሓቁፍ፡ ኣብ ቅኑዓት ናይ ቃልስን ሓድነትን መርሆታት ዝተመስረተ፡
ንቡዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታት ኤርትራ ዘተኣናግድ ሰፊሕ ፖለቲካዊ ጽላል ንምምስራት፡ ውድብና ምስ
መሓዙት ፖለቲካዊ ሓይልታት ዘካየዶ ኣወንታዊ ጻEሪ፡ ናብ ተግባራዊ ምEራፍ ተሰጋጊሩ’ሎ፡፡ ኣብ'ዚ መስርሕ’ዚ
ደምሓኩኤ፡ ከምቲ ተጻባEቱ ዝተመነይሉ ዝተዳኸመ ዘይኮነስ፡ መሪሕ ግዲU ክጻወት ዝጸነሐ በዓል-ብርኪ ናይ’ዚ
ሓድሽ ምEራፍ ቃልሲ ዝገብሮ ሉሉይ ኣበርክቶ’ዩ ኔርዎ፡፡ ካብ'ዚ ንላEሊ፡ ውድብና ሰደግኤ፡ ምስ ደምሓኩኤ
ዝጀመሮ ደሞክራስያዊ ዝምድና፡ Eናደልደለን Eናሰፍሐን ክኸይድ፡ ብኹሉ ዓቕሙ ከምዝቃለስ፡ ብምኽንያት
ጽንብል፡ መበል 21 ዓመት ልደት ደምሓኩኤ ደጊሙ የረጋግጽ።
ደምሓኩኤ፡ ኣብ ትሕቲ ስጡም ዲሲፕሊን፡ ውድባዊ ዓቕምታቱ Eናጠናኸረ፡ ውቅIቱ ኣብ ልEሊ ፋሽስታዊ
ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ ንምሕያል Eናካየዶ ዝመጸ ሰውራዊ ቃልስን ዝኸፈሎ ክቡር መስዋEትን፡ ውድብና
ሰደግኤ ኣኽብሮቱን ናEድUን ይገልጽ። ደምሓኩኤ፡ ኣብ ኩሎም ዝገጥምዎ ግዳማዊ ተጻብOታት ኣረብሪቡ ኣብ
ምስዓሮም ይኹን ውሽጣዊ ሓድነቱን ውድባዊ ጽሬቱን ብዝበለጸ ንምጥንኻር፡ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ባህርያቱ
ንምEሟቕን ንምስፋሕን ዘካይዶም ዘሎ ሰውራዊ ቃልስታት፡ ውድብና ሰደግኤ ከም ወትሩ ኣብ ጎድኑ ደው Iሉ
ብጽንዓት ክቃለስ Eዩ።
ኣብ መደምደምታ፡ ደምሓኩኤ ካብ ዝሓለፉ ናይ 21 ዓመታት ደሞክራስያዊ ጉEዞ ተጋድሎU፡ ምEቡላትን
ድኹማትን ጎድንታት ኣለልዩ፡ ናብ ዝበረኸ ደረጃ ቃልሲ ዘሰጋግሮ በዓል ክኸውን ንምነ። ውጹE ህዝቢ ብሄር
ኩናማ ኤርትራ ድማ፡ ንህዝባዊ ዲሞክራስያዊ Eላማታት ውድቡ ደምሓኩኤ ተሓንጊጡ፡ ምስ ኩሎም ውጽዓት
ህዝብታት ኤርትራን ደሞክራስያዊ ሓይልታቱን ዱልዱል ምሕዝነት መስሪቱ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት
Iሳይያስ/ህግደፍ ኣብ ምውጋድ፡ ቃልሱ ኣጠናኺሩ ከምዝቕጽል ቃሉ ዘሐድሰሉ ጽንብል ክኾነሉ ንትስፎ።
01 ሚያዝያ ልደት ደምሓኩኤ፡ ተኸቢራ ትንበር!!
ዓወት ንህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ቃልስና!!
ቅኑE መስመርን ሓፋሽን ሒዝና፡ ጽንኩር መድረኻት ብምስጋር ክንEወት Iና!!
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማEታትና!!

ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/
01 ሚያዝያ 2016
Website: - www.merho.net

E-mail:- webmaster@merho.net or admin@merho.net
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