
ደምዳሚ መግለጺ ራብዓይ ስሩዕ ኣኼባ ዲሞክራሲያዊ  

ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) 

ማዕከላዊ ኮሚቴ ዲምሓኩኤ ራብዓይ ስሩዕ ኣኼባ ኣሰላሲሉ፡፡ ካብ ዕለት 19-20/04/2019 ኣብ 

ዘኻየዶ ኣኼባ ኣብ ዝሓለፉ ሽድሽተ ኣዋርሕ  ዝተሓንጸጹን ፍጻሜ ዝረኽቡ ውድባዊ ዕዮታት 

ገምጊሙ ሚዛኑ ኣቐሚጡ፡፡  ልዑል ኣቓልቦ ካብ ተገብረለን ንመበል 24 ዝተኻየደ ኣኸባብራ ጽንብል 

ልደት መሪሕ ውድብ ኩናማ (ዲምሓኩኤ) ሓደን ቀንዲን ነይሩ፡፡ ንክብሪን ዝኽርን ውድብን ስውኣትን 

ኣብ ኹሉ ኮርናዓት ዓለም ዝነብሩ ኣባላት ብሄር ኩናማን ፈተውቱን መሓዙቱን ብልዑል መንፈስን 

መጎስን ኣጸንቢሎም፡፡  

ኣብ ውሽጢን ደገን ዝርኤ ዘሎ ናይ ለውጢ መንፈስን ትሕዝቶን ፊደላቱን ከም ካልኣይ ነጥቢ 

ብዕምቆት ካብ ዝተመያየጠሎም ሓደ እዩ፡፡ መርሕነት ውድብ ስርዓት ህግደፍ ንዝሓለፉ 27 ዓመታት 

ኣብ ኤርትራን ህዝባን ከመይን እንታይ ዓይነት ማህሰይቲ ከም ዘውረደን ብከመይ ዝበለ ጥበራን 

ኣሽካዓላልን ናብዚ ከም ዝበጻሓና ብመረዳእታታት ዝተሰነየ ገምጋም ገይሩ፡፡ ኹሉ ሃብትን ዓቅሚ 

ሃገርና ንልምዓት ዘይኾነ ንኽብርኡን ቀጻልነቱ ከም ዘውዓለን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጲያ፤ 

ሱዳንን የመን እድ ብምትእትታዉ ሰላምን ብምዝራግ ጎብለል ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ንክኸውን ብዙሕ 

ጺዒሩን ፈሺሉን፡፡ ሎሚ ኣብ ውሽጢ 27 ዓመታት ኤርትራ እንታይ ከም ትመስል መስርሕ ሰላም 

ኤርትራን ኢትዮጲያ ሕራይ ሕራይ ገይሩ ኣቓልዕዎሎ፡፡ እቲ ልሙድን ፍሉጥ ሓሶት፤ ጥበራን፤ 

ኣሽካዕላል ህግደፍ ነቲ ቅሉዕ ሓቂ ክሽፍኖ ኣይከኣለን፡፡ ህግደፍ ኣብ ውሽጢ ዕስራን ሾውዓተ ዓመታት 

እንዳማቱ ከፍርስን ክዘርግ ካልኦት ኣሓት ህዝቢታትን ጎረባብቲ መንግስታት ብልምዓትን ሰናይ 

ምሕደራን ህንጸት ዲሞክራሲያዊ ትካላት ኣበይ ከም ዝበጽሑ ብዓይኒ ብረትና ኣረጋጊጽና ኣለና፡፡ 

ስርዓት ህግደፍ ነዚ ጉድ ንምሽፋንን ሽሙ ንምሕዳስ ካብቲ ዝሓለፉ ዕስራን ሾውዓተ ዓመታት ብዚያዳ 

ናብ ዳግማይ ኩናትን ብርሰት ንክእትወና ይሰርሕ ኣሎ፡፡ ሎሚ ኣብ ኤርትራን  ኣፍሪካን ናይ ለውጢ 

ንፋስ ይነፍስ ኣሎ፡፡ ህግደፍ እዚ ናይ ለውጢ ህቦብላ ከይጉሕፎ ካዳሚ ናይ ትማሊ ጸላእቲኡ ኮይኑ 

ኣፍ ልቡ ብምህራም ሓጊዙኒ ርድኡኒ ይብል ከም ዘሎ መዓልታዊ ተዘክሮና እዩ፡፡ ዜጋታት ኣብ ኹሉ 

መድረኻት ዝርኣዩዎን ዝተራኣዮም ክገልጹ ምስ ፈተኑ “ኣብ ውሽጢና ኣቲዮም ኣሎዉ፤ ኣይበልናንዶ፤ 

ከምዚ ዝኣመሰለ ሓሳብ ናይ ኤርትራዊ ኣይኮነን፤ ህግደፍ ብከመይ ይጽረፍ?” እንዳበለ ይህድድ ከም 

ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝተኻየዱ መድረኻት ዝተረኸቡ ምንጪታት ይሕብሩሎዉ፡፡ ትማሊ 

ብሓይሊ ሰራዊት ጎብለል ቀርኒ ኣፍሪካ ክኸውን እየ ኢሉ ፎኺሩን ፈቲኑ ዝፈሸለ ስርዓት ህግደፍ፡ 

ሕጂ  ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምግጫውን ጽልኢ ንምስዋር ኣብ ዶባት ክልቲኡ ሃገራት ካብ ሕጊ ወጻኢ 

ዝኾኑ ምንቅስቓሳት ጀሚሩሎ፡፡ ኣብ ገማግም ጋሽ ዝርከባ ቁሸታት ኤርትራ ብመልከዕ ሰፈራ ንምስፋር 

ምዝገባ ጀሚሩ ኣሎ፡፡ እቲ ዝተረኽበ ህዝቢ ንህዝቢ ሰላማዊ ዝምድናን ፍቅሪ ንምዝራግ ሓዲሽ ውጥን 

ዘርጊሑ ኣሎ፡፡  ሃየ በሉ ንጠንቀቅ፡፡ እቲ ለውጢ ዘይተርፍ ምዃኑ ኣሚና ኹሉ ኤርትራዊ ብዓቅሙ 

ክዋሳእን ነዚ ውዲተኛ ዝኾነ ስርዓት ንምውጋድ መርሕነት ውድብ ጻውዒቱ የሕልፍ፡፡ 

መስርሕ ሓርነታዊ ቃልሲ ሰውራ ብሄር ኩናማን ዝበጽሖ ስፍሓትን ደረጃን ከም ሳልሳይ ነጥቢ 

ብዕምቆት ካብ ዝተመያየጦሎም ነጥቢ ሓደ እዩ፡፡ ብእምነት መርሕነት ዲምሓኩኤ ንቅሓት ብሄር 

ኩናማ ክብ ከም ዝበለን ጸላእኡን ፈታዊኡን ከም ዘለለየን ዳጊም ብሓሶት፤ ብድዔን ጥበራታትን 

ታህዲዳት ህግደፍ ከም ዘይታለል እዩ፡፡ ኣብ ልዕሊዚ እንተ ብዕጥቃዊ ኮነ ሰላማዊ ኣገባብ ብሄር ኩናማ 



መሰሉ ከም ዝረጋግጽ መርሕነት ውድብ ገምጊሙ፡፡ ብተወሳኺ ብሄር ኩናማ ኤርትራ ከም ኣሕዋቱ 

ህዝቢታትን ብሄራት ኤርትራ ኣብ መስርሕ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ሕብረ ብሄራዊ ውዳቤታትን ብሕጂ 

ዝወነኖ ብሄራዊ መልክዕ ውደባን ተወዲቡ ብምቅላስ ዝረኽቦ መክሰብን ኪሳራን ብምንጽጻር ብሄራዊ 

መልክዕ ውደቤ እንኮ ፍታሕ ምዃኑ ኣስሚሩሉ፡፡ እዚ እቲ ቅኑዕን ሓቂን ኮይኑ ከምቲ ኣብ ውድባዊ 

መግለጺ መበል ዕስራን ኣርባዕተን  ጽንብል ልደት ዲምሓኩኤ ከም ተገልጸ ንፖለቲካዊ ባይታ 

ምስፋሕን ጉጅላዉን ዉልቃዊ መሰላት ንምሕላዉን ንቅሓት ብሄር ኩናማ ክብ ኣብ ምባል እጃሙ 

ንምብርካት ዝኾነ ይኹን ዓይነት ውደባን ርእይቶን መትከልን ናጽነትን ውድባዊ መትከላትን 

ምንቃስቓሳት ዲምሓኩኤ ክሳብ ዘይተጻብኤ ከምዘይንጸግ ዝተገልጸ ሕጂዉን እቲ እምነት ኣብ ቦትኡ 

ከምዘሎ መርሕነት ውድብ ደጊሙ ኣስሚሩሎ፡፡ 

ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) ከም ፖለቲካዊ ውድብ ናቱን 

ሕላገቱን ዝኾነ ፖለቲካዊ መደብ ዕዮን ውድባዊ ቅዋምን ኣለዎን ወኒኑሎን፡፡ ብመሰረት ውድባዊ 

ቅዋምኡ ብሽድሽተ (ምስ ምስረታ) ጉባኤታት ዝመጸ ውድብ እዩ፡፡ ብከመይን መዓስን ውድባዊ ጉባኤ 

ከም ዝገብር ውድባዊ ቅዋምኡ እዩ ዝውስኖ፡፡ ከም መጠን ውድብ ቅዋምን መትከላቱ ሓልዩ እምበር 

ብውዝቢን ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝወዓሎ ወዒሉን ዝወጽእን ዘይምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ፡፡ ሓዲሽ ኣባል 

ውድብ ኮነ ገድም ውድባዊ ጸጋታቱን ማለት (ብሄራዊ መልከዕ ውድባን፤ ወድባዊ ቅዋምን መትከልን 

ስነስርዓታዊ ሕግታትን መምርሒታትን መሰልን ግቡኣትን) ምስ ዝቕበል ጥራይ ምዃኑ ክንጸር 

ይግባእ፡፡ ከም ውድብውን ነዚኤን ሓቂታት ኣብ ግብሪ ናይ ምትርጓም ግቡእ ከም ዘሎዎን ከም 

ራብዓይ ነጥቢ ተመያይጡን ኣስሚሩን፡፡ 

ከም ሓሙሻይን መወዳእታን  ኣብ ኣፍሪካን (ዚምባብዌ፤ ኣልጀሪያ፤ ሱዳንን) ኣብ ኤርትራውን ዝርኤ 

ዘሎ ህዝባዊ ምንቅስቓሳትን ናዕቢታት  ብዝምልከት መርሕነት ውድብ ብዕምቆት ፈቲሹ፡፡ ከም እምነት 

መርሕነት ዲምሓኩኤ ዝኾነ ይኹን ህዝባዊ ናዕቢን ምንቅስቓስን መርሓ-ገበይን (road map) 

መራሒን (core leadership) ክህልዎ ይግባእ፡፡ መጀመርኡን መዕለቢኡን ክፍለጥ ኣለዎ፡፡ ከም 

ህዝባዊ ናዕቢታት ሱዳንን ኣልጀሪያን ንጹር ዝኾነ መርሓ-ገበይን መራሒ እንተዘይሃሊዩ ብዙሕ ኪሳራን 

ዝተናውሔን ዘሰልችው ህዝባዊ ምንቓስቓስ እዩ ዝኸውን፡፡ ኩነታትን ናይ ለውጢ ሃዋሁ ኤርትራውን 

በፍላይ ኣብ ዲያሰፖራ ዝርኤ ዘሎውን እንተኮነ ኣንፈትን መልክዕ ዘይብሉ (amorphous) ኮይኑ 

ረኸቦ፡፡ ዝተሓንጸጸ መርሓ-ገበይን ፍሉጥ ዝኾነ መርሕነት ዘሎዎ ህዝባዊ ምንቅስቓስ (mass 

movement) ምስ ዘይምዃኑ ተስፋ ህዝቢ ኤርትራ ዘጸልምት ከይኸውን መርሕነት ዲምሓኩኤ 

ስግኣቱ ገሊጹ፡፡ እቲ ቃልሲ ምስ ኣብ ውሽጢ ምስ ዘሎ ናይ ለውጢ ሓይሊ ምትእስሳር ንክገብር 

ጻውዒቱ የሕልፍ፡፡ ነዚ ሓጓፍ ንምእራም ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ 

(ዲምሓኩኤ) ምስ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባርን መሓዙት ውድባትን ተቃለስትን ኮይኑ እጃሙ ከም 

ዘበርክት መርሕነት ውድብ እምነቱ ኣንቢሩ፡፡ ምስ ናይ መትከል መሓዙት ኤርትራን ሃገራዊን 

ከባቢያውን ህዝቢታትን ሓይሊታት ኮይኑ ናይ ዕስራን ሾውዓተ ዓመታት  ስቃይ ናይ ህዝቢታት 

ኤርትራ ኣብ ምውጋድ እጃሙ ከም ዘወፊ ማዕከላዊ ኮሚቴ ዲሞክራሲያዊ ምንቃስቓስ ሓርነት ኩናማ 

ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) ቃል ኣቲዩ፡፡ ናይ ሽድሽተ ኣዋርሕ መደብ ዕዮ ሓንጺጹን ኣጽዲቁን፡፡ ንስዱድ 

ህዝቢና ጽላልን መንበሪ ንዝሃቡ ህዝቢታትን መንግስታት ኢትዮጲያን ሱዳንን ገድላዊ ምስጋና የቀርብ፡፡ 

ብኹሉ ኣገባብ ቃልሲ ሓርነት ብሄር ኩናማ ክርጋገጽ እዩ!!! 



ብሄራዊ መልክዕ ውዳቤና ዋሕስ ቀጻልነትና እዩ!! 

መትከላት ዲምሓኩኤ ንዘልዓለም ክዕንበቡ እዮም!! 

ሚያዝያ 20/2019. 

 


