
ንጽንብል መበል 21 ዓወት ሰውራዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ህዝብታት Iትዮጵያ /Iህወደግ/ 
ምኽንያት ብምግባር ዝተዋሃበ መግለጺ ደግፍ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ 

ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) 
 

ሰውራዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ህዝቢታት Iትዮጵያ 
(Iህወደግ) ድሕሪ መሪር ቃልስን መሰዋEትን ዘረጋገጾ 
ናይ ውጹዓት ዓወት ኣብ መላE ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ 
ሰላም፣ ልምዓትን ቅሳነትን ምEራፍ ብምኽፋት ልUል 

Eጃም ኣበርኪቱ Iዩ፡፡ ህዝብታት፣ ብሄራትን ብሄረሰባትን 
Iትዮጵያ ዘካየዱዎ መሪር ቃልስን ዝኸፈሉዎ ከቢድ መስዋEትን ኣየሕዘኖምን 

ኣየጣዓሶምን፡ Eኳ ደኣ በዚ ዝካየድ ዘሎ Eውት መደባት ልምዓት ተደቢሶም Iዮም፡፡ ኣምሪሩ 
ዝተወደበን ዝተቃለስን ንEላምU ዝተሰውኤ ህዝቢ ተዓዋታይ ከም ዝኸውን ኣመስኪርኩም 
Iኹም፡፡ በዚ ኸA ክትሕበኑ ይግባE፡፡ ሎሚ ህዝቢ Eትዮጲያ ብመሪሕነት ሕወሓት/Iህወደግ 
ዲሞክራስን ዲሞክራሲያዊ ትካላት ካብ ምህናጽ ሰጊሮም ናይ ቃልሲ ኣብነትን ሕላገት ናይ 
መዓርነትን ተወፋይነት ስለዝኾኑ ሰውራዊ ቅንI ዘየሕድር ኣይኮነን፡፡ ከምቲ ኣብ ዓውዲ ኩናት 
ጀጋኑ ሓርነታዊ ቃልሲ ሎሚ ከA ኣብ ዓውደ ልምዓት ናይ ልምዓት ጀጋኑ ኣፍሪዮም ኣብ 
ልUል ገስጋስ ይርከቡ፡፡ 
 
ህዝብታት ኤርትራን Iትዮጵያን ኣብ ቃልሲ ተሞኪሮምን ብዝምድናውን ዝተዋሰቡ ኮይኖም 
ንዘመናት ተኣሳሲሮም ሓቢሮም ዝተጓዓዙ ናይ መትከል ስድራ Eዮም፡፡ ንናይ ሓባር ጸላI 
ብሓባር ተቃሊሶምን ተሰዊOም ሓርነቶም ዘረጋገጹ ህዝብታት Eዮም፡፡ ህዝብታት Iትዮጵያ 
ሰላምን ቅሳነትን ረኺቦም ኣብ ልምዓት ክዋፈሩ Eንከሎው ዘይተዓደሉ ህዝብታት ኤርትራ ግን 
ከም ጅግንነቶምን መስዋEቶም ጥUም ኣይረኸቡን፡፡ ኣብ ኩናትን ዘይርጉE ህይወት ንክነብሩ 
ተገዲዶም ይርከቡ፡፡ ካልEስ ይትረፍ ካብቲ ህዝቢታት Aሓት ሃገራት ጎረባብቲ ዝረኸቡዎ 
ሰላምን ልምዓትን ብፍላይ ካብ ልሉይን ጭቡጥን ተግባራዊ ዝኾነ ቁጣባውን ኣብ ሰላምን 
ርግኣትን ምኽብባርን ዝተመስረተ ናይ ወጻI ዝምድናታት ፖሊሲ መንግስቲ Eትዮጵያ 
ተረባሕቲ ንክኾኑ ኣይከኣሉን፡፡ መሪሕ ግንባር Iህወደግ ዲሞክራስን ዲሞክራዊ ትካላት ኣብ 
ምትEትታውን ምህናጽን ከምU’ውን ኣብ መስርሕ ምርግጋጽን ምትEትታ’ውን ዲሞክራሲያዊ 
ባህሊ ናይ ዘተን፣ ናይ ምክEኣልን ምድምማጽን ናብ ሃገራውን ሓባራዊ ምርድዳE ንምብጻሕ 
ኣብ ዝግበር ቃልሲ ከይተሓለለ፡ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ብምEቋብ ኣብዚ መስርሕ ፍትሓዊ 
ቃልሲ ንክሳተፍ፡ ክመሃርን ንክስልጠን Eድል ብምሃብኩም Eንዳ ኣመስገንና፡ ብስም መሪሕ 
ውድብ ዲምሓኩኤን ብስም ኤርትራዊ ስደተኛ ህዝቢና ነዚ ንናይ ሓዋሩ ረብሓ ክልቲU 
ህዝቢታት ዝኾነ ካልE ሸነኽ ናይ ልምዓት ወፍሪ ክትደፍUሉን ክትቀጽሉሉ ጻውIትና ነቕርብ፡፡   
 
ነዚ ዝተዋሃበ Eድላት ብምጥቃም ኹሉ መዳያዊ ህንጸት ዓቅሚ ብምጉልባት ናይ ጽባሕ 
ተሓጋገዝትን ተረባሕትን ተዛመድቲ ከይንኸውን ዝሕንኩለና ዘሎ ስርዓት ኣብ ምEላይ ብቐንዱ 
ነዓና ኤርትራውያን ዝምልከት Eማምውን ተኾነ፡ ንዓኩም’ውን ሰላም ዘይህብ ከም ምኻኑ 
Eጃምኩም ከተልEሉ ንጽውE፡፡ ንዝሓለፉ ሾሞንተ ዓመታት ዝተዘርጋሓሉ ናይ ሰላም Eድላትን 
Eማመታት ተሓሲሙን ብሽም ዶብን ልUላውነት ሃገር ተጎልቢቡ ክጀሃር ዝጽንሔን ህዝብና 
ኣበሳቢሱ ናብ ብርሰት ዘብጸሓና ስርዓት ህግደፍ ሎሚ ኩሉ መሬት ኤርትራ ኣረኪቡ ብዛEባ 
ኣይነይቲ ዶብ ከም ዝዛተ’ውን ጠፊUዎ ዝጭብጦ ስIኑ ኣብ ምEልባጥን ልመናን ከም ዝርከብ 
ንፈልጦ ሓቂ Eዩ፡፡ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) 
ብሕወሓት/Iህወደግ ዝምራሕ መንግስቲ Iትዮጲያ ኣብ ሉኣላውነት ኤርትራ ንዘሎዎ ንጹር 
መርገጺ ንሓንቲ ደቂቅ’ውን ጠርጢሩ ኣይፈልጥን፡፡ Eዚ ውድብ ገና ኣብ Eሸሉ Eንከሎ ዝነበሮ 
መስመር ክሳብ ሎሚ ለይቲ ኣብ ቦትU ከም ዘሎ ንኣምን፡፡ ብወገና’ውን ገና ብግስ ምስ በልና 
ካብ ዝሓዝናዮ መትከል ፈልከት ከም ዘይንብልን ንልUላዊት ሃገርና ዘድፍር ዘሎ ስርዓት 
ህግደፍ ምኻኑ ዘይቅየር Eምነትናን መስመርና ከም ዝኾነ በዚ ኣጋጣሚዚ ነረጋግጸልኩም፡፡ Eዚ 
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ኣንጻር ሰላምኩምን ልምዓትኩም ወፊሩ ዘሎ ስርዓት ብመስዋEቲ ኣማIት ኣሸሓት ዜጋታት 
ዝተረኽበ ሃገራዊ ናጽነት ከይነስተማቅር ዝሓረመና ስርዓት Eዩ፡፡ ስለዚ ምEላይ Eዚ ስርዓት 
ምስ ሉኣላውነት ሃገርና ምትEስሳር ከም ዘይብሉ ብምግንዛብ ምስ ናይ ለውጢ ሓይልታት 
ኤርትራ ኮይና ብዛEባ ናይ ጽባሕ ኤርትራን ናይ ሓባር ረብሓን ንሕሰብ፡፡  
 
 

ዓወት ንመብል 21 ጽንብል ሰውራዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ሕዝቢታት Iትዮጲያ!! 
 

ዝምድና ህዝቢታት ኤርትራን Iትዮጲያን ናብ ንቡርን ባህሪያዊ ቦትU ክንመልሶ Iና!! 
 

ዲሞክራሲያዊ  ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) !! 
 

ግንቦት 28, 2012 
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