ናይ ዲምሓኩኤ
ዲሞክራሲያዊ
ፖሊትካዊ መደብ Eዮ

ERKUKODISU
DIMOKRATIKA
SIYASATA MATAREBA

ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ)
ዲሞክራሲያዊ መደብ Eዮ
መEተዊ
ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ንሰላሳ ዓመት መሪር ዝኾነ ቃልስን ህይወትን
ድሕሪ ምኽፋል ብ1991 ናጽነት ኣረጋጊጹ፡፡ Eቲ ዝተረጋገጸ ናጽነት
ምሉE ኣይኮነን፡፡ መንግስቲ ሻEቢያ ዲሞክራሲያዊን ፖለቲካዊ መሰላት
ህዝቢ ኣጊዱ ንህዝቢታትን ብሄራት ኤርትራ ኣብ ቤት ማEሰርቲ ዳጊኑ
ክሳE ሕጂ ኣብ ኸቢድ ስቓይ ይርከቡ፡፡ ኤርትራ ናይ ትሽዓተ ብሄራት
ቤት ማEሰርቲ ጥራሕ ዘይኮነት፡ ምልክነትን ትምክሕትን ዝምEብለላ
ሃገር ኮይና፡፡ ምልክነትን ትምክሕትን ዝምEብለሉ ጥራይ ዘይኮነ ገጽታ
ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሕማቅ ንክጥመት ገይሩ፡፡ መንግስቲ
ሻEቢያ ነዚ መንገዲ ናተይ Iሉ ተቐቢሉ ይንቀሳቐስ ብምህላው ኣብ
ኤርትራ ሰላም፣ ርግኣትን፣ ቁጠባዊ Eብየትን ንክህሉ Eድል
ኣይተረኽበን፡፡
ሀ. ኣብ ፖለቲካዊ መሰላት መዳይ
Eዚ ንኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ መላኺ መንግስቲ ሻEቢያ ንኩሎም
ፖሎቲካዊ መሰላት ብስስዔ ኣብ Iዱ ጨቢጡ ስለዝሓዞን ከም Eኽሊ
ብርብIት ሰፊሩ ንክህብ ስለዝሃቀነ ብሄራት ኤርትራ ፍሬ ናጽነት
ኩሎም ክጥEሙዎ ኣይተዓደሉን፡፡ በዚ ምኽንያት Eዚ ነዚ ትምክሕተኛ
መንግስቲ ዝጸልU ወይ ኣንጻሩ ዝንቀሳቐሱ ውድባት ንክህልውን
ንክፍጠሩን ግድን ኮይኑ፡፡ በዚ ምኽንያት Eዚ ን30 ዓመታት ዝፈሰሰ
ደም ከይኣክል ሕጂ’ውን ደም ንክነፍስስ ተገዲድና ንርከብ፡፡
ብሄራት ኤርትራ ብሙሉOም መሰል ርEሰ ውሳኔ ብሄራት ክሳብ
ምግንጻል ናይ ምርግጋጽ Eድል መንግስቲ ሻEቢያ ኣምሪሩ
ስለዝተቓወሞ ነዚ ቅዱስ Eላማ ክውን ንምግባር ንዝተበገሱ
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ኤርትራውያን ከም ጸላEቲ ብምቑጻር ካብ ሃገሮም ንክስደዱ ይገብር
ኣሎ፡፡ ኣብ ኤርትራ ናይ ሰውራዊ ዲሞክራሲ ንፋስ ነፊሱ ብሄራት
በብሓደ ወይ ብውልቀ ጥራይ ዘይኮነ ብEኩብ ክረኽቡዎ ዝግብOም
መሰላት ንከይረኽቡ መንግስቲ ሻEቢያ ብጭራሽ ተሐሲሙ ኣጊዱዎ
ይርከብ፡፡ ኤርትራዊ ኩናማ ብኩናማነቱ ማንነቱ ንከረጋግጽን ቋንቁUን
ባህሉ ንከማEብልን ባEሉ ንባEሉ ናይ ምምሕዳር መሰል ሃሊዩዎ ምስ
ካልOት
ብሄራት
ኤርትራ
ብማEርነት
ንክነብር
ብሰውራዊ
ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ጥራሕ ምዃኑ ፈሊጡ ሻEብያ ነዚ Eድል’ውን
ዓጺዩዎ ይርከብ፡፡ ብሄራት መሰል ርEሰ ውሳኔ ክሳE ናይ ምግንጻል
መሰል ሃሊዩዎም ብሄራዊ ሓድነቶም ከረጋግጹን ነዚ ተጠቂሞም ንናይ
ሃገር ርግኣትን ቅሳነትን፡ ምEባለ ከይሰርሑን መንግስቲ ሻEብያ ብኹሉ
ሸነኽ ከም ነውሪ ብምሕሳብ ተሓሲሙዎ ኣሎ፡፡ መሰል ርEሰ ውሳኔ
ክሳE ናይ ምግንጻል መትከል Eንተተጠቂሞም ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ
ኮነ ብሄራት ከምዘይፈርስ ሻEቢያ ኣዳEዲU ይፍለጦ’ምበር ብሄራዊ
ውደባ ኮነ መሰል ርEሰ ውሳኔ ክሳE ምግንጻል ዝብል Eላማን ናይ
ቃልሲ ኣንፈትን ብመንግስቲ ሻEቢያ ዘይናቱ ትርጉም ስለዝተዋህቦ
ክEወት ኣይከኣለን፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ብድልየቱ ቋንቋUን ባህሉን
ኣማEቢሉ
ከባቢU
ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ንከመሓዳርን ሓድነቱ ሓሊዩ ንክጓዓዝን Eቲ
Eንኮ ኣማራጺ መንገዲ ሰውራዊ ዲሞክራሲ መስመር ምዃኑ ርዱE
Eዩ፡፡
ስለዚ መሰል ርEሰ ውሳኔ ክሳE ምግንጻል ዝብል ፖለቲካዊ ኣምር
ንሃገራዊን ብሄራዊን ሓድነት ዋሕስ ብምዃኑ ሰብኣዊን ዲሞክራስያዊን
መሰላት ህዝቢ ኤርትራ ብሙሉEነት ዝረጋገጽ በዚ መንገዲ ምስ
Eንክተል ጥራሕ ምዃኑ ዲምሓኩኤ ይኣምን፡፡ ሰብኣዊ ኮነ
ዲሞክራሲያዊ መሰላት ኣብ ክሊ ውልቀሳባት ጥራይ ዘይኮነስ ካብU
ንላEሊ ካብ ምትEክኻብ ጀሚሩ ክሳE ህዝቢታት ክግለጽ ይግባE፡፡
ዜጋታት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ኩሎም ማEረ ምዃኖም ዝረጋገጽ በዚ
መንገዲ’ዚ ጥራይ Eዩ፡፡
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ለ. ኣብ ቁጠባዊ መደይ
Eቲ ኣብዝሓ ክፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ መነባብርU ኣብ ሕርሻን
መጓሰን ዝተመሰረተ ኮይኑ፡ ኣብ ትሑት ደረጃ ዝርከብ Eዩ፡፡ ኣብ ከምዚ
ዝኣመሰለ መነባብሮ ዝርከብ ህዝቢ ቁጠባዊ ዓቅሙ ክብ Iሉ
መነባብርU ዘመሓይሸሉ ኩነታት ክፍጠረሉ ይግባE፡፡ መንግስቲ
ንኣገባብ ዋንነት መሬትን ሕርሻን ዝምልከት ንጹር ሕግታትን ቅዋምን
ብምውጻE ነቲ ቁጠቡU ባይታ ዘቢጡ ዘሎ ድኻ ህዝቢ ዘማEብል
ክኸውን ይግባE፡፡ Eቲ ሕጊ ናይ ሕርሻ መሬት ኮነ ናይ ገዛ መሬት
መንግስትን ህዝብን ዝውንኑዎ ኮይኑ፡ ነቲ ኣብ ገጠር ብሕርሻ ዝነብር
ህዝቢ ብዘርብሕ ኣገባብ ብፉሉይ ጠመት ገይሩ ዝወጸ ክኸውን ኣለዎ፡፡
ብካልE ኣዘራርባ መሬት ብውልቀሳባት ጥራሕ ክውነን ወይ Eውን
ብመንግስቲ ጥራሕ ክውነን ኣይግባEን ማለት Eዩ፡፡ ከምዚ ክንብል
Eንከሎና ሰብ ርEሰ-ማል ገንዘቦም ኣዋፊሮም ክረብሑ የብሎምን
ማለትና ግን ኣይኮነን፡፡ Eንታይ ድኣ መሬት መንግስትን ህዝብን
ዝውንኑዎ ኮይኑ፡ ሰብ ሃብቲ መሬት ኣብ ዝጥቀሙሉ Eዋን ነቲ ኣብ
ትሑት መነባብሮ ዝርከብ ሓርስታይ ሃገርና ብዘይሃሲ ኣገባብ ክኸውን
ኣለዎ ንምባል Eዩ፡፡
ሰብ ርEሰ-ማል መሬት ናይ ሓደ ከባቢ ክካረዩ Eንከለው ኣብ ክንዲ’ቲ
ዝተካረየ ነቶም ዋናታት መሬት ናይቲ ከባቢ ኣብ ክንድ’ቲ ዝወሰዱዎ
መሬት Eቲ ዝግብOም ካሕሳ (Compensation) ክወሃብ ኣለዎ፡፡ ኣብ
መንጎ ሰብ ርEሰ-ማልን ሓርስታይን ዝግበር ውEል ብኣፍልጦ
መንግስቲ ክኸውን ይግባE፡፡ ብሄር ኩናማ ኣብ ዝነብረሉ ከባቢ ሰብ
ርEሰ-ማል ናይ ብሄረ ኩናማ ጥቅሚ ብዘይሃሲ ኣገባብ ገንዘቦም
ኣፍስሶም ሃብቶም ከEብዩ ዝኽሉሉ Eድል ክህሉ ይግባE፡፡ በዚ መንገዲ
Eቲ ኣብ ገጠር ዝነብር ትሑት መነባብሮ ዘለዎ ሓፋሽ ሓርስታይ
ብዝጠቅም ኣግባብ ነዞም ሰብ ሃብቲ Eድል ብምሃብ ንባEሉን
ንኤርትራዊ ኩናማን ከምU Eውን ንሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ተጠቃሚ
ዝኾነሉን ብኹሉ ኣንፈቱ ርEሰ-ማላዊ ሕብረተሰብ ንምህናጽ ዝዓለመ
ሃገራዊ ናይ ልምዓት ፖሊሲ (Investment Policy) ሃልዩ ብቀዳምነት
ንደቂ ከባቢ ካብU ሓሊፉ’ውን ንሃገር ዝጠቅም ናይ ቁጠባ Eብየት
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ንክረጋገጽ በዚ ኣገባብ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ንዘሎ ሓፋሽ ህዝቢ
ተጠቃማይ ዝገብርን ቁልጡፍ ሃገራዊ ልምዓትን Eቤትን ዘምጽE ምስ
ሰውራዊ ዲሞክራሲያዊ ስትራቴጂ ተመዓራሪዩ ዝኸይድ ፖሊሲ ክህሉ
ይግባE፡፡ ኣብ ነጻ Eዳጋን ውድድርን ዝተመርኮሰ፡ ብመጽናEቲ ዝድገፍ
ኣካይዳ ቁጠባ Eንተሊዩ ሕጽረት Eዳጋ ብውሕሉልን ጥንቁቅን ኣገባብ
ብምፍታሕ ናይ Eዳጋ ምርግጋE ተራ ይጻወት፡፡ ሰላምን ምርግጋEን
ንምርግጋጽ ነቲ ድኻን ገጠርን ማEከል ዝገብር ቁጠባ ምህናጽ የድሊ፡፡
ኤርትራዊ ኩናማ ኣብ ከባቢU ኣብ ሕርሻ፣ ሃብቲ Eንስሳ፣ መዓድናዊ
ሃብቲ ዝተመርኮሰ
ናኣሽቱ Iንዱስትሪታት ከም ዝEምብብ ንምግባር ንኹሉ ሓፋሽ ዘርብሕ
ንምግባር ብመንገዲ ሰውራዊ ዲሞክራሲ ምዃኑ ይኣምን፡፡
ሐ. ትሕዝቶ መሬት ብዝምልከት
ናይ ሕርሻ መሬት ኮነ ናይ ትሕቲ መሬት ሃብቲ ዝኮኑ ማEድናትን
ንረብሓ ሓፋሽን ነቶም ድኻታት ሓርስቶት ጥቅሚ ብዘውሕስ ኣገባብ
መንግስትን ህዝብን ዝውንኑዎ ይኸውን፡፡ ሰብ ሃብቲ ገንዘቦም
ብምውፋር ንነብሶምን ንሃገሮምን ዝጠቅም ፍሬ ዘለዎ ስራሕ
ብምስራሕ ንኩሉ ተረባሒ ዝገብር መድረኽን Eድልን ንክህሉ ምስ
መሬትን ሃብቲ መሬትን ዝተተሓዘ ፖሊሲታት ተነጺሮም ክቅመጡ
ይግባE፡፡ ዲምሓኩኤ መሬትን ናይ ትሕተ መሬት ሃብቲን ብዝምልከት
ሰብ ርEሰ-ማል ኣብ ከባቢ ብሄር ኩናማ ኤርትራ ኮነ ኣብ ኩሉ
ከባቢታት ኤርትራ ርEሰ ማሎም Aውፊሮም ብቀዳምነት ንህዝቢ Eቲ
ከባቢ ተጠቃማይ ብዝገበረ ንክንቀሳቐሱ Eድል ዝህብ መንገዲ ኮይኑ፡
ጥቅሚ ህዝቢ ወይ ብሄራት ብዘይትንክፍ ገንዘቦም ብምፍሳስ
ተጠቀምቲ ኮይኖም ንርEሶም ረቢሖም ንህዝቦም ብዘርብሑሉ ኣገባብ
ንክሰርሑ የተባብE፡፡ ልሙE መሬት ሕርሻ ኮነ መዓድናዊ ሃብቲ ናይቲ
ከባቢ ከም Eኒ Eምነ በረድ፣ ወርቂ፣ ነሓስ፣ ከምU’ውን ካልEን በዚ
ኣገባብ ተጠቂምካ ንልምዓት ሃገርን ቁጠባዊ ህይወትን ህዝብን
ንምምሕያሽ ይሰርሕ፡፡ ንመሬትን፣ ንሃብቲ መሬትን ሰብኣዊ ጉልበትን
ማEከል ዝገበረ ሃገራዊ ቁጠባዊ ፖሊሲ ተነዲፉ ኣብ ስራሕ ክውEል
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ይግባE፡፡ መሬትን፤ ሃብቲ መሬትን፤ ሃብቲ ማይን፤ ሃብቲ ባህሪን
ብቀዳምነት ኣብ ረብሓ ህዝቢ Iታ ከባቢ ክውUል ይግባE፡፡
መ. ኣብ ባህላዊ መዳይ
ባህሊ ናይ ሓደ ህዝቢ መግለጺ መንነት Eዩ፡፡ ባህሊ ንሓደ ህዝቢ
መንነቱ ዝገልጽ ጥራሕ ዘይኮነ ዝኮርዓሉ ሃብቲ Eዩ፡፡ ከም ባህሊ
ጽቡቕ ባህልን ሕማቅ ባህልን ኣሎ፡፡ ናይ ሓደ ህዝቢ ባህሊ ብሓደ
ውልቀ ሰብ ክዓቢ ወይ Eውን ክመሓየሽ ዝኽEል ኣይኮነን፡፡ ህዝቢ
ብEኩብ ኮይኑ ብዝተወደበ ምንቅስቓስ ክብርታቱ ዓቂቡ ባህሉ
ከማEብል ይግባE፡፡ ነዚ ክውን ንምግባር ሰውራዊ ዲሞክራሲ መንገዲ
ዝሓሸን ዝበለጸን Eዩ፡፡ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ከም ካልOት ብሄራት
ኤርትራ ባህሉ ንከማEብል ብኩናማነቱ ምስ ዝኮርEን ባህላዊ መሰረቱ
ሓሊዩ ምስ ዝውደብን ዝንቀሳቐስ ይኸውን፡፡ ካብ ጽባሕ ሓርነት ሃገርና
ጀሚሩ መንግሰቲ ሻEቢያ ነቲ ዘኩርE ባህልን ናይ ምክብባር ተምሳል
ዝኾነ ባህሊ ህዝብታትን ብሄራት ኤርትራ ኣባላሽዩን ኣጥፍUን ኣብ
ክንድU ሕሱር ባህሊ ናይ ምንዝርና፣ ስርቂ፣ ሓሶት፣ ምቅሕሓርን
ንክምEብል ክንቀሳቐስ ጸኒሑን ኣሎን፡፡ ዲምሓኩኤ Eምነቱን EላማUን
ነቲ ጽቡቕ ባህሊታትን ልምድታትን ህዝቢ ተቐቢሉ ነቲ ሕማቅ
ባህሊታት ምውጋድ Eዩ፡፡ ስለዚ ኣብ ሙሉE ኤርትራን Aብ ውሽጢ
ብሄር ኩናማን Eቶም ክምEብሉ ዘለዎም ባህሊታት ይምEብሉ ብኣንጻሩ
Eቶም ዝግደፉ ባህሊታት Eውን ይግደፉ፡፡ ሓደ ብሄር ባህሉ ንምEቃብ
ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ናይቲ ብሄር ብሓፈሻ ጻEሪ
ዝሓትት ብምዃኑ መሰሎም ብምጥቃም ብሄራት ኤርትራ ባህሎም
ኣማEቢሎም ብብሄራዊ መንነቶም ኮሪOም ንክነብሩ ሙሉE ነጻነት
ክህልዎም ይግባE፡፡ ምስ ጊዜ ዝኸይድ ኣተሓሳስባን ኣረኣEያታትን
ሒዙ ዝኸይድ ሓቀኛ ሰውራዊ ዲሞክራሲ ይኽተል፡፡
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ሰ. ኣብ ማሕበራዊ መዳይ
ድሕሪ ምርግጋጽ ናጽነት ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ማሕበራዊ
ኩነታት ጥEና ዘለዎን ምEሩይን ኣይኮነን፡፡ ህዝቢ ኤርትራ መነባብርU
ካብ Iድ ናብ ኣፍ ዝኾነ ኣዝዩ ድኻ ህዝቢ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ፡
መንግስቲ ጉጅለ ህግደፍ ኣብዘን ዝሓለፋ ናይ ናጽነት ዓመታት
ብዝተኸተሎ ጉጉይ ምሕደራ Eቲ ኹነታት ካብ ዝበኣሰ ናብ ዝገደደ
ከይዱ፡፡ ብሄር ኩናማ ምስቶም ካልOት ሾሞንተ ኣሕዋት ብሄራት
ተሳኒዩ ብሓባር Iድን ጓንቲን ኮይኑ ንክንቀሳቐስን ሓባራዊ ናብርOም
ከማሓይሹ Eንተድኣ ኮይኖም፡ ብሰውራዊ ዲሞክራሲ መትከል
ተመስርትና ክንጓዓዝ የድሊ፡፡ ምኽብባር ህዝብታት ካብ ማEርነታዊ
መክሰብን ተረባሕነትን Eዩ ዝፍልፍል፡፡ ስለዚ መንግሰቲ ህግዲፍ ኣብ
መንጎ ብሄራት ዝዘርO ኣሉታዊ ስሚIት ናይ ጽልI፣ ጎነጽ፣ ሕነምፍዳይ፣ ዓሌታዊ ኣፈላላይን ካልEን ብሰውራዊ መትከል ደምሲሱ
ሓባራዊ Eላማ ዘቀድም ተኸባብርካ ናይ ምንባር ባህሊ ከም ዝነግስ
ብምግባር ዲምሓኩኤ ተቃሊሱ ናይ ህግዲፍ Eላማታት የፍሽል፡፡
ማሕበራዊ ናብራ ካብ ዝEንቅፉ ረቛሒታት ሓደ ጉድለት ቀረብ
ትምህርቲ Eዩ፡፡ "ዘይተማህረ ነየድሕን ዘይተወቅረ ነይጥሕን" ከም
ዝበሃል፡ ዘይተማህረ ሰብ ናይ ፖለቲካ ንቅሓት ዘለዎ ክኸውን
ኣይክEልን፡፡ ፖለቲካዊ ንቅሓት ዘይብሉ (ዘይነቅሐ) ሰብ ድማ መሰሉን
ግዴትUን ፈሊጡ ንመሰሉ ክጣበቅ ኣይክEልን፡፡ ዝተማህረ ሰብ
ሕማቅን ጽቡቅን ኣነጺሩ ዝፈልጥ፡ ምስ ካልOት ኣሕዋት ህዝቢታት
ካብ ጸቢብ ኣተሓሳስባ ብዝረሓቀ መንገዲ ተመያይጡ ተሰማሚU
ክነብር ይኽEል፡፡ ሰውራዊ ዲሞክራሲ ጸብብነት፣ ትምክሕቲ፣ ዓሌትነት
ቀንዲ ጸላIU ኮይኑ፡ ኣብ ሓበራዊ ናብራ ዝተመሰረተ ሕብረተሰብ
ንምህናጽ ዘኽEል Eዩ፡፡ ብሓጺሩ ዲምሓኩኤ ህግዲፍ ንዘምጽO
ትምክሕቲ ምስ ካልOት ኣሕዋት ብሄራት ተሓባቢሩ ንከጥፍO ይቃለስ፡፡
ንሓባራዊ ናብራ ካብ ዝጎድU ሓደ ናይ ትምህርቲ Eድል ዘይምህላው
ስለዝኾነ ህዝቢ ኩናማ ይኹን ካልOት ብሄራት ሃገርና ናይ ትምህርቲ
Eድል ንክረክቡ ኣበርቲU ይጽEር፡፡ መንግስቲ ሻEቢያ ንብሄር ኩናማ
ናይ ትምህርቲ Eድል ኮሊፉ ንከይምሃርን ከይመራመርን ዓንቂፉ ከም
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ድልየቱ ንክረግጾምን ክጭቁኖምን Eዩ መሪጹ፡፡ ክሳብ ሕጂ መንግስቲ
ሻEቢያ ዘውጸO ናይ ትምህርቲ ፖሊሲታት ኣብ ከባቢ መሬት ኩናማ
ክተግብር Eንከሎ ነቲ መንEሰይ ኩናማ ጎስዩ ካልOት ብሄራት
ተጠቃማይ ንክኾኑ ገይሩ Eዩ፡፡ Eዚ ክንብል Eንከሎና ኣብ ከባቢ ኩናማ
ካልOት ብሄራት ክነብሩን ክማሃሩን የይብሎምን ማለት ዘይኮነ፡ ኩናማ
ኣብ ከባቢዩ ዝኣበየ Eድል ተዋህቡ ክማሃር ኣሎዎ Eና ንብል፡፡
ስለዝኾነ ዲምሓኩኤ ንብሄር ኩናማ ዝጠቅም ናይ ትምህርቲ ፖሊሲ
ምስ ናይ ሞያ ትምህርቲ (Techinical School) ዝተተሓዘ ከም ዝኾነ
ብምስትውዓል ህዝቢ ብሄር ኩናማ ኣብ ከባቢU ምስ ሞያ ዝተተሓሓዘ
ኣብያተ ትምህርቲ (Techinical school) ዝህልወሉ Eድል ብቀዳምነት
ንክረክብ ክቃለስ Eዩ፡፡ ህዝቢ ኩናማ ኣብዚኤን ዝሓለፋ 20 ዓመታት
ዘይረኸበ Eድል ትምህርቲ ንምትካE ፍሉይ Eድላት ትምህርቲ ክረክብ
ይግባE፡፡
መንግስቲ ህግዲፍ ኣብ ከባቢ ኩናማ ዝሃነጹ ናይ ጥEና ትካላት
ብሃይሊ ሰብን ብመድሃንትን ብህክምና Aቅሖትን ዘይተማለA ስለዝኾነ
ብፍላይ ደቅ ኣነስትዮን ቆልUን ብዝተፈላለያ ህማማት ተሳቅዮም
ኣሎው፡፡ ስለዚ ዲምሓኩኤ ጥEንU ዝተማለA ኣብ ትምህርቱን ኣብ
ሕርሻዊ ስርሑን ፍሪያም ዝኾነ ሕብረተሰብ ንምህናጽ ዝተማልA
ኣገልግሎት ዝህቡ ናይ ጥEና ትካላት ንክህልዎ ክቃለስ Eዩ፡፡
ከምUውን ምስ ቴክኖሎጂ ዝተሃገዘ Eዋናዊ ዝኾኑ ናይ ጥEና ፖሊሲ
ሃንጹ የተግብር፡፡ ካብዚ ሓሊፉ ምስ Eዋኑ ዝኸይድ ናይ ጥEና ትካላት
ክስርሑ ነቲ ማሕበራዊ ኩነታት ብሄራት ኤርትራ ኣብ ግምት ዘEተወ
ኮይኑ ክርከብ ጻEርታቱ ክብ የብል፡፡
ብሄር ኩናማ ኣብ መንግስታዊ ስራሕ ኣብ ኩሉ ከባቢታት
ብዘይኣፈላላይ ጾታ ማዓረ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስቲዮ ንክረጋገጽ ዓቢ
ተራ ይጻወት፡ ኣብ ኩሉ ናይ መንግስታዊ ትካላትውን ተግባራዊ
ንክኸውን ተሪU ይጻወት፡፡
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ረ. ኣብ መዳይ ፖሊሲ ጉዳያት ወጻI
ድሕሪ ምርግጋጽ ናጽነት ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ሻEቢያ ዝተኸተሎ
ናይ ወጻI ፖሊሲ ኣብ ትምክሕትን ምልክን ጎነጽን ዝተመሰረተ
ስለዝነበረ ምስ ሱዳን፣ የመን፣ ጁቡቲ ኣብ መጨረሻ ከኣ ምስ
Iትዮጵያ ወራር ኣካይዱ ብዙሓት መንEሰያት ግዳይ ሞት ከም
ዝገበሮም ዝረኣናዮ ሓቂ Eዩ፡፡ ናይ ኩናት ወልፊ ተታሒዙ ካብ ኩናት
ወጻI ክነብር ዘይክEል መንግስቲ ሻEቢያ ኣብ ዝኾነ Eዋን ንዝተፈላለዩ
መንግስታት ብሕቡEን ቅሉEን ወራር ብምክያድን ኣብ ጉዳይ ካልOት
ሃገራት Iድ ብምEታው ህዝቢ ብሰላምን ርግኣትን ከይነብር ኣብ ርEሲ
ምግባር ቀንዲ መለለይ ጠባዩ ምዃኑ ብጋህዲ ኣመስኪሩ Eዩ፡፡ ከምዚ
ዝኣመሰለ ጸረ ሰላም ፖሊሲ ዘሎዎ መንግስቲ ይኹን ውድብ ከኣ ኩሉ
ግዜ ኣብ ኩናት ክህሉ ግደን’ዩ ዝኸውን፡፡ ዲምሓኩኤ ነዚ ሻEቢያ
ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ወጻI ፖሊሲ ብምቅዋም ኣብ ናይ ሓደ ውድብ
ውሽጣዊ ጉዳያት Iድ ብዘይምEታውን ኣብ ማEሪነትን ሕድሕድ
ምክብባርን ዝተመሰረተ ኣካይዳ ክኽተል Eዩ ወሲኑ፡፡ ኣብ ጎረባብቲ
ሃገራትን መንግስታትን ከም ዝተባህለ ኣብ ማEርነትን ሕድሕድ
ምክብባርን ሃባራዊ ራብሃን ዝተመሰረተ ናይ ወጻI ፖሊሲ ይህልዎ፡፡
ሰውራዊ ዲሞክራሲ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ዝኽተል ሓርነታዊ
ቃልሲ ኮነ ውድባት ኣብ ቃልሶም ብዘለዎ ዓቕሚ ንክሕግዝ ተሪU ካብ
ምጽዋት ሓሊፉ ከም ሻEቢያ ብውግE ኣይነብርን፡፡
መንግስቲ ሻEቢያ ኣብ ልEሊ ብሄር ኩናማ ብዘውረዶ ግፍEን በደልን
ምኽንያት ዝተመስረተ ዲምሓኩኤ ብEለት 01/04/1995 ተወሊዱ፡፡
ብEለት 18/10/1998 ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ኣካይዱ ኣብዝኤን
ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመታት ብዓወት ዝምርሽ ዘሎ ውድብ Eዩ፡፡
ዲምሓኩኤ EላምU ንምርግጋጽ "መሰል ርEሰ ውሳኔ ብሄራት ክሳብ
ምግንጻል" ዝብልን ሰውራዊ ዲሞክራሲን ከም መሰረታዊ መትከላት
ብምሓዝ ሓድነት ብሄራት ኣብ ድልየቶምን ኣብ ማEርነትን ሕድሕድ
ምክብባርን ዝተመሰረተ ንክኸውን ዝቃለስ ዘሎ ውድብ Eዩ፡፡ ኣብ
ልEሊ’ዚ ዓለማዊን ኣህጉራውን ከባቢያዊን ጉዳያት ብEምቆት
ብምምይያጥ ንብሄር ኩናማ ኤርትራን ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ
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ዘርብሕ ፖለቲካዊ መደብ Eዮ ኣብ ስራሕ ብምውዓል ነቲ ብዘይ ገደብ
ዝተጣሕሰ መሰል ህዝብና ንምርግጋጽ ይቃለስ፡፡

1. ብሄር ኩናማ ብሰውራዊ ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ኣብ መሬቱ ዘለዎ
መሰልን ክብረትን፡ ሃገራዊ ሓድነት ንምሕብሓብን ንምEቃብ
"መሰል ርEሰ ውሳኔ ብሄራትን
ብሄረሰባት ክሳብ ምግንጻል"
ዝብል Eላማ ሙሉE ብሙሉE ንክረጋገጽ ምቅላስ፡
1.1. መትከላት ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ
(ዲምሓኩኤ) ብሄር ኩናማ ናይ ባEሉ መሰል ባEሉ ኣድላይን
ጠቃሚን ብዝበሎን ብዝተራEዮ መንገዲ ክሳE ምግንጻል ናይ
ምውሳን መሰል ሙሉE ብሙሉE ንክረጋገጽ ምቅላስ፣
1.2. ኣብ ሰውራዊ ዲሞክራሲያዊ መሰረት ጌሩ ብኩሉ ሸነኻት ዝርከብ
ረብሓታት ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ንክበጽሑን ኣብ ማEርነትን ድልየትን
ዝተመሰረተ ህዝባዊ ሓድነት ንምርግጋጽ ነዚ መንገዲ ከም
ድኹI ተጠቂሙ ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ንክEንብብ ምቅላስ፡፡
ከምU’ውን ብሄር ኩናማ ኤርትራ ብድልየቱ ዲሞክራሲያዊ
ሓድነት ንክመርጽ ምቅላስ፣
1.3. ብሰውራዊ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ብሄር ኩናማ ባህሉ፣ ቋንቋUን
ቅኑE ታሪኹን ዓቒቡ ንኽምEብል ቋንቁU ክጥቀምን ብባህሉ
ንክኾርEን ምቅላስ፡፡ ኣብ ልEሊ ብሄር ኩናማ ዝበጽሕ ብዝኾነ
መልክE ዝግለጽ ኣድልዎ ይቋወምን ንምውጋዶም ድማ
ይቃለስን፣
1.4. ብሰውራዊ ዲሞክራሲ ኣካይዳ ናይ ብሄራት ኤርትራ ሓድነት
ዝተረጋገጸላ ብሄር ኩናማ ምስ ካልOት ኣሕዋት ብሄራት ብናይ
9

ሕድሕድ ምክብባርን ብማEርነት ዝነብሩላ ብልጽግትን ሰላማዊትን
ሃገር ሙሉE ብሙሉE ንክረጋገጽ ምቅላስ፡፡
2. ኣብ ኤርትራ ህዝባዊን ዲሞክራሲያዊን መንግስቲ ንምምስራት
ምቅላስ፡

1. ፖሊትካዊ መደብ Eዮ
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2.1. ስርዓት ህግደፍን ሃገራዊ ክብርን መሰል ደቂ ሰብን ዝግህሱ
ሓይልታት ብምድምሳስ ናይ ብሄር ኩናማ ብሄራዊ ረብሓታት
ዘማልE፣ ናይ ሓፋሽ ህዝቢ ተሳትፎ ዝEድም ዲሞክራሲያዊ
መንግስቲ ብሃገር ደረጃ ምምስራትን ንክድልድል ምቅላስ፣
2.1. Eቲ ዝምስረት መንግስቲ ህዝባዊ ክኸውን፡ ስልጣን ናይ ህዝቢ
ንክኸውን ብቀንዱ ብነጻን ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርጹ
ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ክህሉ፣ ህዝቢ ነቲ ዝውክሎ ገምጊሙ ናይ
ምቅያር መሰል ንክህልዎን፣ ብተወሳኺ መንግስታዊ ስልጣን
ብውሑዳት ውልቀ ሰባትን ሓደ ብሄርን ከይበሓት ይከላኸል፡፡
2.2. ስልጣን ኣብ ማEከል ጥራይ ከይEከብ ምግባርን፡ ብደረጅU
ክከፋፈል ምግባር፡፡ ሓፋሽ ብቀረባን ብቐጥታን ዝሳተፉሉ ናይ
ታሕተዎት ናይ ስልጣን ደረጃታት ዘማልE ናይ ምምሕዳር
ስልጣን ንክህሉ ምግባር፡፡
2.3. ኣብ ኤርትራ ናይ ብሄራት ቋንቋ ማEከል ዝገበረ ፌደራላዊ
መንግስቲ ንክምስረት ምቅላስ፡፡ ኣብ ኤርትራ ቋንቋ ትግርኛን
ዓረብን ወግዓዊ መንግስታዊ ቋንቋ ምዃኖም ኣሚኑ ንክቅበሎ
ምቅላስ፣
2.4. ብሄር ኩናማ ኤርትራ ከባቢU ባEሉ ናይ ምምሕዳር መሰል
ንክረጋገጸሉ ምቅላስ፡፡ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኩናማ ኤርትራ፡
ቋንቋ ኩናማ ናይ ትምህርትን ናይ መንግስታዊ ስራሕ ቋንቋ
ንክኸውን ምቅላስ፡፡
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3. ናይ ሓፋሽ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ንምርግጋጽ ምቅላስ
3.1. Eቲ ግፍI ዝወርዶ ዘሎ ብሄር ኩናማን ሓፋሽ ብሄራት ኤርትራ
ሓሳቦም ብጽሑፍ ኮነ ብቃል ብድልየቶም ናይ ምግላጽ፣ ሰላማዊ
ሰልፊ ናይ ምክያድ፣ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል፣ ኣድማ ናይ
ምግባር፣ ናይ ምውዳብ መሰላት ሙሉ ብሙሉE ንክረጋገጽ
ምቅላስ፡፡
3.2. ኣብ ናይ ጾታ ኣፈላላይ ዝተመሰረተ ዝኾነ ይኹን ናይ መሰል
ኣፈላላይ ብምቅዋም ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባEትዮን ኣብ
ፖለቲካውን፤ ቁጠባዊን፣ ማሕበራዊን ኣብ ወተሃደራዊ መዳያት
ማEረ መሰል ንክህልዎ ምቅላስ፡፡
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ዘይንጽል፣ ኣብ ውሽጡ ሙሉE ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ዘለዎ፣
ምስ ዜጋታት ኤርትራ ማEረን ንጡፍን ፖለቲካዊ ኣረኣEያን
ተሳትፎን ዘለዎ ብሰውራዊ ዲሞክራሲያዊ ኣረኣEያታት ዝደልደለ
ህዝባዊ ሰራዊት ንምህናጽ ምቅላስ፣
4.3. ሓያልን ድልዱልን Eላማ ዘሎዎ ናይ ሓፋሽ ህዝቢ ኩናማ
መሰላትን
ረብሓታትን
ብዝበለጸ
ንምርግጋጽ
ሰውራዊ
ዲሞክራሲያዊ ኣረኣEያ ዝሓዘ ሰፊሕ ህዝባዊ ሚሊሻ ንምህናጽ
ምቅላስ፡፡
2. ቁጠባዊ መደብ Eዮ
5. ብትሕዝቶUን ብቅርጹን ኣብ

3.3. ኣብ ሃይማኖት ዝተደረኸ ዝኾነ ኣፈላላይ ንምውጋድ ምቅላስ፡፡
ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብ ዝደሌዮ Eምነት ናይ ምክትታል መሰል
ንክህሉዎ ምቅላስ፡፡ ንጸብቢነትን ብሄራዊ ትምክሕትን ንምውጋድ
ብEቱብ ምቅላስ፡፡
4. ንረብሓታት ህዝብታት ኤርትራን ብሄር ኩናማን ደው ዝበለ
ዲሞክራሲያዊ ኣረኣEያ ዘለዎ ብቁE ሃገራዊ ሰራዊት ንምህናጽ
ምቅላስ፡፡
4.1. ንብሄር ኩናማን ህዝቢ ኤርትራ ዝገፍEን ዘሳቅይ ዘሎን፡ ንደቂ
ኣንስቲዮ ሃገርና ዝጋሰስ ዘሎ ስርዓት ህግደፍን ምምሕዳራዊ
መሓውራቱ ካብ ሱሩ ንምምሓው ምቅላስ፡፡ ኣብ ክንዲU ንመሰል
ብሄር ኩናማን ብሄራት ኤርትራን ደው ዝብል ካብ ኩሎም
ብሄራት ዝተወጻጽኤ ናይ ማEከላይ መንግስቲ ሰራዊት ንክህልው
ምቅላስ፡፡ Eቲ ጭቁን ሰራዊት ህግደፍ ናይ ማEከላይ መንግስቲ
ሰራዊት ንክኸውን ምጽዓር፡፡
4.2. ብፖለቲካዊ ኣመለኻኽታU ድልየት ብሄር ኩናማን ህዝብታት
ኤርትራ ዘማልE፡ ንብሄረ ኩናማ ካብ ሓፋሽ ህዝቢታት ኤርትራ
Decembere 2010
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ኤርትራን፣ ንህዝቢ ኩናማ ቁጠባ ንምምሕያሽ ተርOም ዝጻወቱሉ
ናይ ቁጠባ ፖሊሲ ኣውጺU ኣብ ተግባር ብምውዓል ህዝቢ
ኤርትራን ህዝቢ ኩናማን ተጠቃሚ ንክኸውን ምቅላስ፡፡

6.1. ንሓድነት ብሄር ኩናማ ማEከል ዝገበሩ ንነዊሕ ጊዜ ተረሲOም
ዝጸንሑ ባህሊታት ኣብ ግብሪ ንክውEሉን ድሑር ዝኾኑ
ባህሊታት ንክውገድ ምቅላስ፡

5.5. ጉልበት ሰብ ወይ ናይ ሓርስታይ ዓቅሚ ምስ ናይ ሕርሻ መሬት
ዘማEከለ ናይ ገጠር ልምዓት ዘማEበለን ብዝሓጸረ Eዋን ናይ
ቁጠባ Eብየት ንክረጋገጽ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሕርሻ መሬትን
ገጠርን ማEከል ዝገበረ ናይ ቁጠባ ፖሊሲ ብምርግጋጽ ኣብ ገጠር
ዝነብር ብሄር ኩናማ ናብርU ንከመሓይሽ ምቅላስ፡

6.2. ብባህልን ብልምድን ብሄር ኩናማ መሰረት ዓቢ ናEዳን
ኣኽብሮትን ክዋሃቦም ዝግብOም ማሕበራዊ ትካላት ንምEቃብ፤
ከምU’ውን ምስ ባህሊ ካልOት ብሄራት ኤርትራ ሕውስን
ቀጻልነትን ክህሉ ንምግባር ምቅላስ፡፡ ብሄር ኩናማ ባህላዊ በተ
መዘክር ንክህነጽ ምቅላስ፡፡

5.6. ሰብ ርEሰ-ማል ኣብዚ ተባሂሉ ዘሎ ቁጠባዊ ፖለሲ ተሞርኪሶም
ውሽጣዊ Eዳጋ ዘማEብለሉን ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ካልOትን
ናይ ወጻE Eዳጋ ዝዓብየሉ ምንቅስቓሳት ኣብ ከባቢ ብሄር ኩናማ
ንክህሉን ተጠቀምቲ ንክኾኑ ምቅላስ፡፡

6.3. ንባህሊታትን ልምድታት ካልOት ብሄራት ኤርትራ ብዝግባE
መንገዲ ንምኽባርን ንምEቃብን ምቅላስ፡፡

5.7. ኣብ ከባቢያዊ ቦታታት ኮነ፡ ኣብ መላE ኤርትራ ኣብ ውጽIት
ሕርሻን ማEድናዊ ሃብቲ መሰረት ዝገበሩ Iንዲስትሪያዊ ትካላት
ንክምስረቱን፤ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከባቢOም ናይ ስራሕ Eድል
ረኺቦም ተጠቀምቲ ንክኾኑን፡ Eቲ ዝርከብ ምህርቲ ንሰደድ
ቀሪቡ፡ ኣብ ጥቅሚ ከባቢያዊ መንግሰትን ማEከላይ መንግስቲን
ንክውEል ይቃለስ፡፡

3. ባህላዊ መደብ Eዮ
6. ህዝቢ ኩናማ ብናይ ባEሉ ባህሊ ክኸብርን ክኾርEን ንብሄራዊ
ሓድነት ብሄር ኩናማ ዝጠቅም ባህላዊ ውርሻታት ንምEቃብን፣
ዘድሊ መጽናEቲ ብምግባር ኣብ ጥቅሚ ዝውEለሉ መንገዲ
ንምፍጣር ምቅላስ፡፡

6.4. ባህላዊ Eምነት ብሄረ ኩናማ ንክምEብል ዝድለ ዘበለ መጽናEቲ
ንምግባር ይቃለስ፡፡
4. ማሕበራዊ መደብ Eዮ
7. ብማሕበራዊ ኩነታቱን መነባብሮን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክብ ናይ
ምባል ምቅላስ፡
7.1. ማሕበራዊ መነባብሮ ብሄረ ኩናማ ንምምሕያሽን ኣብ ሞንጎ
ብሄራት ኤርትራ ምትEምማን ክህሉ ዘኽEል ባይታ ንምፍጣር
ምቅላስ፡፡ ከምU Eውን ስርዓት ህግደፍ ኣብ ሞንጎ ብሄራት
ኤርትራ ዝዘርO ትምክሕቲ፣ ስካር፣ ምንዝርናን ዝኣመሰሉ
ንምውጋድ ምቅላስ፡፡
7.2. ኹሉ ህዝቢ ብሄር ኩናማ ኣብ ሓጺር Eዋን ካብ መሃይምነት
ሓራ ወጺU ምስቶም ካልOት ብሄራት ብማEረ ንክስጉም ብመዳይ
ትምህርቲ ፍሉይ ጠመተ ንክወሃብ ምቅላስ፡፡
7.3. ትምህርትን
ሳይንስን
ቴክኖሎጂ
ንክስፍሕፋሕ
ምግባር፡፡
ከምU’ውን ትምህርቲ ካብ ሃይማኖት ነጻ ክኸውን ምግባር፡፡
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ናይ ዲምሓኩኤ
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ስርዓት ትምህርቲ ኣብ ድልየት ሓፋሽ ህዝብታት ኤርትራን
ህዝቢ ብሄር ኩናማን ዝተመሰረተን ምስ ሞያ ዝተኣሳሰር ኮይኑ፡
ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቲ ንኹሉ ዜጋ ብዘይ ክፍሊት ንክመሃሩ
Eድል ንክረኽቡ ምቅላስ፡፡ ትምህርቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን
ክስፍሕፋሕን ናይ ሰውራዊ ዲሞክራሲ ኣተሓሳስባ ልEልና
ንምፍጣር ምቕላስ፡፡
7.4. ብሄር ኩናማ ኤርትራ ጥEንU ዝተማለኤ ኮይኑ ቁጽሩ
ንክውስኽን ንኽስስንን ዝሓሸ ናይ ጥEና ትካላት በብደረጅU
ንክህልው ምቅላስ፡፡ ኣብ ገጠር ከይተረፈ ጽሩይ ዝስተ ማይ ናይ
ምርካብ Eድል ንክረጋገጽ ምቅላስ፡፡

ናይ ዲምሓኩኤ
ዲሞክራሲያዊ
ፖሊትካዊ መደብ Eዮ

ERKUKODISU
DIMOKRATIKA
SIYASATA MATAREBA

8.3. ናይ ዓለም ህዝቢታት ብሓፈሻ ንፍትሒን ዲሞክራሲን ሓበራዊ
ናብራ ንክምEብል ኣብ ዘካይዱዎ ቃልስታት ይደጋገፍ፡፡
6. መደምደምታ
Eዚ መደብ Eዮ’ዚ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ
(ዲምሓኩኤ) ኣብ ራብዓይ ውድባዊ ጉባኤU ተመያይጡን ተኻቲUን
ካብ ዘጽድቆ Eዋን ጀሚሩ ኣብ ስራሕ ይውEል፡፡

7.5. ኣብ መንግስታዊ ስራሕ ብሄር ኩናማ ከምቶም ካልOት ብሄራት
ብማEረ ንክሳተፉ Eደል ንክህልዎ ምቅላስ፡
7.6. መንEሰይ ብሄረ ኩናማ ባህሉን ቋንቁUን ንክEቅብን፡ ንክብሪ
ብሄሩን ቀጻልነቱን ንክቀውም ምቅላስ፡፡
5. ናይ ወጻI ጉዳይ ፖለሲ
8. ንEላማታት ብሄር ኩናማ ኤርትራ ዘይጻረር ናይ ወጻI ፖሊሲ
ምክታል፡፡
8.1. ምስ ዝኾነ ሃገር ወይም ውድብ ዝምስረት ዝምድና ኣብ
ማEርነትን ናይ ሓባር ረብሓ ዝተመሰረተ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ
Iድ ብዘይምትEትታው ብሰላም ሓቢርካ ምንባር ዝተኸተለ
መትከላት ንምትግባር ምቅላስ፡፡
8.2. Eዚ ሰውራዊ ዲሞክራሲ ውድብ Eዚ ንቀጻልነት ዲሞክራሲ ክብል
ንኹሎም ዲሞክራሲያዊያን ሓይሊታትን ምንቅስቓሳትን ይድግፍ፡
፡
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