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ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT 

 

ብምኽንያት መበል 26 ዓመት ምምስራት ፡ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዺምሓኩኤ) 
ዝወጸ መግለጺ ፖለቲካዊ ቤት /ጽሕፈት ሰደግኤ 

01 ሚያዝያ 2021 ዓም 

 

ናብ ዝኸበርኩም መሪሕነትን ኣባላትን ዲምሓኩኤ ፡ 

ዝኸበርኩም መራሕቲ ኮሚኒትን ተወከልቲ ህዝብን ብሄረ ኩናማ ኤርትራን ዕዱማት ኣጋይሽን ፡ 

ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) ካብ ዝምስረት እንሆ መበል 26 ዓመት ልደቱ የብዕል ኣሎ ። ዲምሓኩኤ ናብ'ዚ ዘለዎ ደረጃ 
ክበጽሕ ፡ ሓያል ናይ ቃልሲ ደረጃታትን ውረድ ደይብ ዘለዎ መድረኻትን ሓሊፉ እዩ ። ገና ብዕሸሉ እንከሎ ውድባዊ ህልውንኡ ንምብርዓን ዝተዋደዱ ናይ 
ጸላኢ ፋሽሽታዊ ስርዓት ህግደፍ ማሕላኻታት ሰጊሩ ፡ ብውጹዕ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ እናተደገፈ እንሆ ሎሚ ነቲ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ዘንበረሉ 
ትጽቢት ዝምልስ ውድብ ክኸውን በቒዑ ኣሎ ። ስለዚ ድማ፡ ብሽም ውድብና ሰደግኤ፡ እንቋዕ ናብ መበል 26 ዓመት ልደት ውድብኩም ዲምሓኩኤ 
ኣብጸሓኩም ኣብጸሓና ንብል ። 

ሎሚ መበል 26 ዓመት ልደት ዲምሓኩኤ ክነኽብር እንከሎና፡ ካብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዝተፈለየ ኩነታት ኮይና ነብዕሎ ምህላውና እንግንዘቦ ሓቂ 
እዩ ። ናይ ሎሚ ዓመት ጽንብል፡ እቲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኩነታት ኣይ ሰላም ኣይዂናት ሰጊሩ ፡ እቲ ቀጺሉ ዝተረኣየ ብዕርቂ ክልቲኡ 
ስርዓታት ዝጀመረ ሰናይ ተስፋታት ክልቲኡ ህዝብታትና በርዒኑ ። ክልቲኦም መራሕቲ ፋሽሽታዊ ግንባር ፈጢሮም ሰላምን ምርግጋእን ክልቲኡ ህዝብታት 
ክዘርጉ ድሕሪ ምቕናይ እንሆ ሕጂ ድማ ቅሉዕ ወራር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብምውላዕ ኩሉ ዓይነት ናይ ጽንተት በደል ኣብ ምፍጻም ይርከቡ ኣለዉ ። 
እቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኣብ ክልል ትግራይ ድማ ብፍላይ ኮይኑ ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ንሓርነት ድማ: ንኩሉ ዓይነት ሓደጋ 
ተቃሊዕሉ ኣብ ዘለወሉ መድረኽን ጽንኩር ኩነታትን ዀና ኢና ንመበል 26 ዓመት ልደት ዲመሓኩኤ እነብዕላ ዘሎና ።  

ዝኸበርኩም መሪሕነትን ኣባላትን ዲምሓኩኤ ፡ 

ዝኸበርኩም መራሕቲ ኮሚኒትን ተወከልቲ ህዝብን ብሄረ ኩናማ ኤርትራን ዕዱማት ኣጋይሽን ፡ 

ዲምሓኩኤ ከም ኩሎም ኤርትራውያን ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ድማ ብፍላይ፡ 
ብስርዓት ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ፡ ክወርድ ዝጸንሐ ፖሎቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ጭቆና ዝወለዶ ውድብ እዩ ። ተዓዋታይነት ብሄራዊ ዲሞክራስያዊ 
ዕላምኡ ድማ፡ ብቐንዱ ኤርትራ ማእከል ብምግባር ብዘካይዶ ተጋድሎ ምዃኑ፡ ካብ ወጋሕትኡ ተገንዚቡ ዝተበገሰ ዲሞክራስያዊ ብሄራዊ ውድብ እዩ ። ኣብ 
ከባብን ርሑቕ ወጻኢ ሃገራትን ዝካየድ ምንቅስቓስ፡ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘካይዶ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ፡ ከም መንጠሪ ወይ ድማ ሓጋዚ ተራ ከምዘለዎ 
ኣሚኑ፡ ንኩነታት ብምንባብ ክጥቀመሉ ዝጸንሐ ውድብ ምዃኑ እምነት ውድብና ሰደግኤ እዩ ። ብርግጽ ድማ፡ ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ሃገራት፡ ሓድሽ ናይ 
ሰላም ስምምዕ ካብ ዝተፈራረመሉ እዋን ጀሚሩ ፡ ኣብ ውሽጣዊ ዓቕምታቱ ቅልጡፍ ዳግመ ምትዕርራይ ብምግባር፡ ስትራተጂያዊ ዕላማታቱ ንምዕዋት 
ዘብቅዖ ኩሉ መዳያዊ ምድላው ድሕሪ ምክያዱ ኩነታት ኢትዮጵያ ተቐይሩ ምሕዝነት ፋሽሽታዊ ስርዓት ኢሳያስን ኣብይን ብዝወልዕዎ ቅሉዕ ወራር ናይ 
ምጽናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፡ እዚ ድማ ኣብ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ ፡ ቃልሲ ብሄረ ኩናማ ድማ ብፍላይ ወሪዱ ዘሎ ሓደጋ ከይበደሆ 
ዝካየድ ዘሎ መበል 26 ዓመት ልደት ብድምቀት ክኽበር ምብቅዑ እንቋዕ ናብ ኩቡር ዕለተ ልደት ውድብኩም ኣብጽሓኩም እንዳበልና ውድባዊ ሓጎስና 
እንዳገለጽና እንቋዕ ኣሕጎሰኩም ድማ ንብል ። 

ዝኸበርኩም መሪሕነትን ኣባላትን ዲምሓኩኤ ፡ 

ዝኸበርኩም መራሕቲ ኮሚኒትን ተወከልቲ ህዝብን ብሄረ ኩናማ ኤርትራን ዕዱማት ኣጋይሽን ፡ 

ውድብና ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ካብ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ዕላማታት ተበጊሱ፡ ብስርዓት ርእሰ ፋሽሽት ኢሳያስን ጉጅልኡን፡ ካብ 
ወጋሕትኡ ኣብ ልዕሊ ውጹዕ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ከውርዶ ዝጸንሐ ጭካነ ዝተመልኦ ግፍዕን ግህሰት ብሄራዊ መሰሉን ብምቅዋም፡ ንመሰል ርእሰ ውሳኔኡ 
ዘካይዶ ቃልሲ ብጽንዓት ብምድጋፍ፡ ኣብ ጎድኑ ደው ኢሉ ክቃለስ ጸኒሑ፡፡ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ)፡ ውሉድ መሪር 
ወጽዓ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ብምዃኑ፡ ከም ዲሞክራስያዊ መሓዛኡ ኣሚኑ፡ ተቐራሪቡን ተወሃሂዱን ክቃለስ ጸኒሑ ኣሎ። ኣብ ጉዕዞ ብዘካየድናዮ ዕቱብን 
ዘይሕለል ሓባራዊ ቃልሲ ድማ፡ እነሆ ናይ ሰለስተ መሓዙት ውድባትና ሓባራዊ ግንባር፡ ማለት ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) መስሪትና ክንቃለስ ካብ 



ንጅምር፡ ዓመታት ኣሕሊፍና ኣሎና። ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤሃግ) ከም ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር መጠን፡ ኣብ ሰለቲቲኦም ውድባትና ጥራሕ ተወሲኑ 
ክተርፍ ከምዘይብሉ ጽኑዕ ሓባራዊ እምነትና ኮይኑ ጸኒሑ ኣሎ። ብምዃኑ'ውን፡ ኣብ'ዚ እዋን'ዚ፡ እቲ ብርእስ ፋሽሽት ኢሳያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ ልዕሊ 
ህዝብታት ኤርትራ ኣንጸላልዩ ዝጸንሐ ናይ ብርሰት ሓደጋ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ልዑላውነትን ናጽነትን ሃገርና፡ ከቢድ ሓደጋ ኣብ ዘንጻላለዎ እዋን ብምህላውና 
ምስ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ናይ ምውህሃድ ጽምዶ ኣቲና ክንሰርሕ ጸኒሕና ኣሎና ። ይኹን እምበር እዚ’ውን ንሕቶን ጠለባትን ህዝብታት 
ኤርትራ ብቁዕ ምላሽ ዝህብ ኣይኮነን ዝብል እምነት ኣሎና ፡ ስለዚ ካብዚ በጺሕናዮ ዘሎና ዝሓሸ ወይ ዝማዕበለ ጽላል ወይ ግንባር ፖለቲካዊ ውድባት 
ክፍጠር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣሎና ። እዚ ክውን ንምግባር ድማ ካባና ዝድለ ክንገብር በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ድልውነትና እንዳኣረጋገጽና ንኹሉ ዝምልከቶ 
ጻውዒትና ነቅርብ ። እዚ ሓባራዊ እምነት'ዚ ንምዕዋት ዘለና ድሉውነት ድማ፡ ብኣጋጣሚ'ዚ ክቡር በዓል 26 ልደት ውድብኩም ክነረጋግጸልኩም ንፎቱ ። 

ዝኸበርኩም መሪሕነትን ኣባላትን ዲምሓኩኤ ፡ 

ዝኸበርኩም መራሕቲ ኮሚኒትን ተወከልቲ ህዝብን ብሄረ ኩናማ ኤርትራን ዕዱማት ኣጋይሽን ፡ 

ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ውጽኢት ናይ'ቲ ዘካየድናዮ ዘይሕለል ቃልስን ዝኸፈልናዮን እንኸፍሎ ዘሎናን ከቢድ መስዋእትን፡ ዝግባኣና ጻማ እንሓፍሰሉ ወሳኒ እዋን 
በጺሕና ምህላውና ንግንዘብ። ምኽንያቱ፡ ርእሰ ፋሽሽት ኢሳያስ፡ ምስ መራሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ናይ ሰላም ስምምዕ ካብ ዝፈራረም ጀሚሩ፡ ናይ 
ህዝብታት ኤርትራ መሰረታዊ ሕቶታት ክምልስ ኣይንታዩን ምዃኑ ከም ጸሓይ ቀትሪ በሪሁ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ንልዑላውነትን ናጽነትን ኤርትራ ዘይጣበቕ፡ 
እኳ ደኣስ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱ ሕቡእ ሒሳባት ዝተሓንገጠ ምዃኑ ኣብ ዝተቓልዓሉ እዋን ንርከብ ፡፡ እዚ ሓቂ'ዚ፡ ከም'ቲ ሕሉፍ ብዝተፈላለዩ 
መጠበሪታትን መብጻዓታትን ክኽወል ዘይክእል ጥልመት ምዃኑ፡ ንኹሉ ኤርትራዊ ጋህዲ ኮይኑ ኣሎ ። ስለዝኾነ'ውን ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ ብውሽጡ 
ክሕቆንን፡ ፍልልያት እናዓበዩ ዝኸዱሉ፡ ክሳብ'ዚ ቀረባ እዋን፡ ሓቀኛ መንነት ኢሳያስ ተኸዊሉዎም ዝነበሩ እሙናት ደገፍቱ፡ ንኢሳያስን ጉጅልኡን 
እናራሕርሑ፡ ብዓውታ ተቓውሞኦም ዘስምዑሉ፡ ኣብ'ቲ 'ይኣክል' ዝብል እዋናዊ ሃገራዊ ጭርሖ፡ ኣብ ጎድኒ ውጹዕ ህዝቦም ተሰሊፎም፡ ሃገሮም ንምድሓን፣ 
ናይ ወራርን ዂናትን ፡ወረ ኲናትን ዳንኬራ ብምቅዋም ፡ ከምኡ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ክፍጸም ዝጸንሐ ናይ ብርሰትን ጽንተትን ተግባራት ካብኦም 
ሓሊፉ ኣብ ልዕሊ ሓው እሙን መሓዛን ጎረበትን ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ጨካን ካብ ጽልእን ቅርሕንትን ዝመበገሲኡ ወራር ብምቅዋም ኩሉ ካብኦም 
ዝድለ ቃልሲ ኣብ ምክያድ ይርከቡ ። ነዚ ጨካን ፋሽሽታዊ ስርዓት ኣውዲቆም  ኣብ ቦትኡ ብቅዋም እትመሓደር ሃገር ፡ መራሕቲ ሃገር ብህዝቢ ተመሪጾም 
ስልጣን ክሕዙ ፡ ናይ ፖለቲካ እሱራት ክፍትሑ ፡ ስርዓትን ሕግን ዘይተኸተለ ፡ መጻኢ ዕድልን ተስፋን መንእሰያትና ዝሕሽሽን ዘብርስን ዘሎ ኣዋጅ ሃገራዊ 
ኣገልግሎት ደው ክብል ዝሓትሉን ፡ ነዚ ዝፍጽም ዘሎ ስርዓት ፋሽሽታዊ ኢሳያስ ንምውዳቕ ልዑል ወኒ ናይ ቃልሲ ኣብ ዘርእይሉ እዋን በጺሕና ኣሎና ። 
እዚ ኣብ ውሽጢ ስርዓት ኢሳያስ፡ ኣብ ሞንጎ ሰበ-ስልጣናቱን ፣ ኣባላትን ደገፍትን ተኸሲቱ ዘሎ ፈርጋዕጋዕ ፡ ዳግም ክሓዊ ዘይክእል፡ ናይ'ዚ ጨካን 
ስርዓት'ዚ ናይ ውድቀቱ ቀንዲ ረቛሒ እዩ። ስለዝኾነ'ውን፡ ነዚ ኣብ ውሽጢ ስርዓት ኢሳያስ ተኸሲቱ ዘሎ ፈርጋዕጋዕ ፡ ብምዕሟቕን ብምስፋሕን፡ ንሓዋሩ 
ካብ ሒዙዎ ዘሎ ዓማጺ ስልጣን ብምእላይ፡ ስልጣን ነቲ ዋና ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ንምርካብ፡ ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ ዓቕምታትና ኣወሃሂድና፡ 
ብተወፋይነትን ብውሕልነትን ክንቃለስ ኣብ እንጥለበሉ እዋን ከም እንርከብ እምነት ውድብና ሰደግኤ ኢዩ ። 

ውድብና ሰደግኤ፡ ኣብ ክሊ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ተጠርኒፉ፡ ኣብ'ዚ ኣቲናዮ ዘሎና ሓድሽ መድረኽ ቃልሲ፡ ካብኡ ዝጥለብ ኣበርክቶ ከረጋግጽ ዘለዎ 
ድሉውነት፡ ብኣጋጣሚ'ዚ ክቡር ዕለት የረጋግጽ። መጻኢና ብሩህ እዩ። ደጊምና እንቋዕ ናብ መበል 26 ዓመት ልደት ውድብኩም ኣብጻሓኩም ኣብጻሓና 
ንብል።  

ድምቀትን ዓወትን ንመበል 26 ዓመት ልደት ዲምሓኩኤ!! 

መሰልን ማዕርነትን ቃልሲ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ፡ 

ብሓባራዊ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ብዘተኣማምን ክዕወት እዩ!! 

ብዙሕነታዊ ሓድነትና ንድሕነት ሃገርና!! 

ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታትና!! 

 

ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት  

ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ 

01 ሚያዝያ 2021 ዓ.ም. 

 

 

 

 


