
 
 

ዝክሪ መበል 27 ዓመት 1 ምያዝያ ምጅማር ሓርነታዊ ቃልሲ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ 

ሓሪነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) ኣመልኪቱ ዝተውሓበ ውድባዊ መግለጺ 

 

ብሄረ ኩናማ ኣብዚየን ዝሓለፉ 27 ዓመታት ሓርነቱን ሕላዊነቱን ውሕስነት ንምርግጋጽ 

መሪር ቃልሲ  ብምክያድ ንኩሉ ዘጋጥሞ መሰናክላትን ብድሆታትን ፈንጢሱ 

ዝክሪ  መበል 27 ዓመት 1 ሚያዝያ  ምጅማር ሓርነታዊ ቃልሲ ብሄረ ኩናማ ንምዝካር 

ብምብቅኡ እንቋ ኣብጸሓና። 

 

ሎሚ መበል 27 ዓመት ዝክሪ በዓል 1ሚያዝያ ክንዘክር እንከሎና ህዝብናን ሃገርናን ኣብ 

ኣዝዩ ጽንኩር ኩነታት እንዳ ሓለው እዩ። እዚ ሓርነታዊ ቃልሲ'ዚ ብሕዝቢ ብሄረ ኩናማ 

ኤርትራዝተበገሰ ናይ ሕቶ ምንባርን ምርግጋጽ መሰል ማዕርነትን ቃልሲ ኾይኑ ውድብ 

ዲምሓኩኤ ዲማ ወጽዓ ናይ ብሄረ  ኩናማ ብ1 ሚያዝያ 1995 ዝወለዶ ውጽኢት 

ስለዝኾነ መወዳትኡ ከኣ ብቃልሲ ህዝቢ ኩናማን መርሕ ውድቡን ከምዝረጋግጽ ምንም 

ዘጠራጥር ኣይኮነን። ዝሓለፍ 30 ዓመታት ብሰንኪ ርእሰ ፍሽስቲ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ 

ልዕሊ ብሄረ ኩናማ ብዘውረደሉ  ኣዳራዕን ግፊእን ጭቆናን ቁጽሩ  ማሕምኑ መነባብርኡ 

ተመዛብሉ ቁጠባኡ ወድቁ ብኩሉ መዳዩ ሕልውንኡ ኣብ ኣዝዩ ሓደጋን ናብ ምጽናት 

ኣፋፍ ዝቀረበ ብሄር'ዩ። ኣብዚ ሓደጋ ወድቁ ንዝረክብ ብሄረ ኩናማ ዘዋጽኦ ኣብ ዝሓለወ 

ይሓሉ  ባኣሉ ብብሄሩ ተወድቡ ሓድነቱ ኣጠናኽሩ ሕቶ መሰልን ማዕሪነት ብሄረ ኩናማ 

መልኡ ክሳብ ዝረጋገጽ ቃልሲኡ ብምሕያልን ካብ ጸገማቱ  ብምውጻእ ናይ ምንባርን 

ቀጻልነቱን ምርግጋጽ ጥራይ እዩ።  

 

ስለዝኾነ ወጸዓን ኣደራእን ብሄረ ኩናማ ዝወለዶ ውድብ ዲምሓኩኤ ኣብ ሓያል 

ቃልሲን  መስዋእቲን መድረኽ ስለዝርከብ፣ ብኣንጻሩ ድማ ስርዓት  ህግደፍ ንመሪሕ 

ውድብ ብሄረ ኩናማ (ዲምሓኩኤ) ንምድምሳስን ብእኡ ኣብሉ ንብሄረ ኩናማ 

ንምንብርኻኽን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ የእትዩ  ድላዩ ንምጭፍላቅ ዘይፈንቀሎ እምኒ የሎን።  

 

ይኹን'በር ብመርሕነት ዲምሓኩኤን ጅግና ዝኾነ ሰራዊቱን ኣባላት ውድባቱን መላእ ብሄረ 

ኩናማን ብዝግበሩዎ ሓያል ርብሪብ ናይ ህግደፍ ተንኮላትን ሽርሕታት ብምፍሻል እነሆ 

ሎሚ ኣብዚ ደረጃ ኣብጽሕዎ  ይርከብ። በዚ ኣጋጣሚ  ብሄረ ኩናማ ኤርትራ ካብ 

ስርዓት  ህግደፍ ጽቡቕ ነገር ከምዘይትረኽብን እቲ ዘሎካ መማረጺ 

ውድብካን  ውዳበታትካን ምሕያል ጥራይ ምዃኑ ፈልጥካ ንትገብሮ ዝጸናሕኻ ኩሉ 



ቃልሲ ዝጠልቦ መስዋእቲ፣ ውድብ ዲምሓኩኤ ምስጋንኡ እንዳ ኣቕረበ ሕጂውን "ሕቶ 

መሰልን ማዕሪነት ቀጻልነት ብሄረ ኩናማ መልኡ  ክሳብ ዝረጋገጽ" ቃልሲና ቀጻሊ ምዃኑ 

ፈልጥካ ሰጥምካ ክትቃለስ ይግባእ። ነዚከኣ  ጅጋኑ ተጋደልቲ ዲምሓኩኤ  ሕድሪ 

ስውኣትና ንከይጠልሙ ቃሎም ኣሓድሶም ኣብ መሪር ቃልስን መስዋእትን ምሕላዎም 

ፈልጥካ  ዝተማሃረ ምሁር ይኹን ዘይተማሃረ ኩሉ ኣባላት ብሄረ ኩናማ ሓድነትካ ካብ 

ወጥሩ ንላዕሊ ብምሕያል ኣብ ጎኒ መርሕ ውድብካ ደው እልካ ኣንጻር ህግደፍን እሱባቱን 

ኣጥሪርካ ክትቃለሶም ውድብካ ዲምሓኩኤ ይጸውእ። 

 

ዝከበርካ ጅግና ተጋደላይ ድምሓኩኤ ስርዓት ህግደፍ ካብ ሰብነት ናብ እንስሳነት ባሕርይ 

ተቀይሩ ኣብ ልዕሊ ጎረበት ህዝቢ ትግራይ ዘውረዶ ዘሎ ናይ ሓደ ብሄር መንነት ንምጥፋእ 

ገበን ብምፍጻም ኣይትሓዙኒ ፈንውኒ እንዳበለ ይጨድር አሎ። ኣብ  ልዕሊ ጎረበትካ 

ዝተልኣለ ባሪዕ ጽባሕ ንግሆ ናባኻውን ከምዝመጸካ  ክትፈሊጥ ይግባእ። እዚ  ከኣ 

ነቲ  ብስርዓት ህግደፍ ን 30 ኣመት ኣብ ልዕሊ ውጹእ ብሄረ ኩናማ ብቅሉዕን ብሕቡዕን 

(systematically) ከካየዶ፡ዝጸንሔ ናይ ዘርዒ ምጽናት ስጉምቲ መቀጸልታ ምኳኑ 

ክትዘንግኦ ኣይግባእን። ስለዝኾነ ንኣካይዳ ህግደፍ ብዝግባእ መርምርካ ካባካ ዝድለ 

ወታሃደራዊ ጥበብን ፖለቲካዊ ንቅሓትን አጠናክርካ ናይ ስጉምትታትካ ኣቕሚ ክብ 

ክታብሎ ውድብካ ዲምሓኩኤ  የተሓሳስብ።  

 

ዝከበርካ ህዝቢ ኤርትራ ርእሰ ፋሽስቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ጉዳይ ካልኦት ሃገራት  እድ 

ብምትእትታው ናይ ካልኦት ሰላም ብምድፍራስ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ብሕይወት 

መንእሰያትናን ኣቦታትናን ይጻውት ኣሎ። ስለዝኾነ ኤርትራውያን ንዚ ዘይሓላፊነታዊ 

ኣካይዳ ስርዓት ኢሰያስን  ተንኮላቱን ኣገብ እሉ ክቃወሞን ሓይሊታቱ 

ብምትርናፍ  ክቃለሶን ይግባእ። ከም ንእዘቦ ስርዓት ህግደፍን ሰኣብቶምን ኣብ 

ጉዳይ  ትግራይ ዕዶም እንዳ የእተውን ገበናት እንዳፈጸሙን ነዚ ዘይፍትሓዊ ኲናት 

ዝተቃወሙ ኤርትራዊያን እንታይ ኣትዩኩም ናትኩም ዘይትገብሩ፤ ንሕና እና ሃገራዊያን 

እንዳ በሉ ኣብ ልዕሊ ሕዝቢና ዘለዎም ኩቱር ንዕቐትን ጥልመትን አብ ልዕሊ ሕዝቢ 

ኤርትራውን ገበን ፈጽሞም። ከምኡውን ንተቃወምትን ደላይ ፊትሒ ዝኮኑ ኤርትራውያን 

ሽም ብምጽላም ኣብ ጉዳይ ሃገሮምን ሕዝቦምን ርእይቶ ንከይህቡ ብምፍርራሕ 

ብመንእሰያትና ሕይወት ድላዮም ተላዕ ክጻውቱ ንእዘቦም ኣለና። ሲለዚ ሓቂ ኹሉ ግዜ 

ሓቂ ስለዝኮነ ነቲ ሓቂ ደው እልካ ምቅላስ ይጽነሓለይ ዘይባሕሎ ጉዳይ እዩ ዝኾውን። 

ስርዓት ህግደፍ  ኣብ ልዕሊ ሕዝቢ ትግራይ  ዘይፍትሓዊ  ኩናት ብምውላእ  ዘውርድ 

ዘሎ ግፊዕን ኣደራዕን  ብግልጺ ንምቅዋምን ኾነ ንምኹናን ውድብ ምዃን ኣያድልን'ዩ፤ 

ሰብኣውነት ባኣሉ ኡኹል እዩ። ስለዚኮነ መንእሰያትና  ኣብ ዘይፍትሓዊ ኩናት ሕይወቶም 

ከንቱ ንከይጠፍእ ኩሉ ኤርትራዊ ክንመክሮም ይግባእ። ከም ውድብ ዲምሓኩኤ ከም ናይ 

ብሄር ውድብ ኣብዚ ጉዳይ ዘለዎ መርገጺ ናይ ሓደ ብሄር መንነትን ሕላውነት ካብ ገጽ 



መሬት ንምድምሳስ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዘይፍትሓዊ ስለዝኮነ ምቅዋም ጥራይ ዘይኮነስ 

ኣትሪሩ ብምኩናን ክቃለሶም ምኳኑ የረጋግጽ። ኤርትራዊ መንእሰይ ከኣ 

ኣብ  ዘይምልከተካን ኣብ ዘይፍትሓዊ ኩናት ሕይወትካ ከንቱ ንከይጠፊእ ኣስተውእል። 

ልዕሊ ዝኾነ እዋን መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ተቃለስቲ  ሓይልታት ካብ ናይ ስክፍታ 

ቃልሲ ወጽዮም ኣብ ሓቅነትን ግልጽነትን ደው እሎም ሓድነቶም ስጥሞም ኣንጻር ስርዓት 

ህግደፍ ክለዓሉን ክቃለሱን ክምክትዎን ንጸውእ።  

 

ኣብ መወዳእታ ዝክሪ መበል 27 ዓመት 1 ሚያዝያ መስረታ ውድብ ዲምሓኩኤ 

ምክንያት እድመና ተቀብልኩም ነዚ ሓርነታዊን ፍትሓዊን  ቃልሲ ምዃኑ ብምዕማን  ኣብ 

ጎኒ ውጽዕ ህዝቢ ኩናማን መሪሕ ውድቡን ደው እልኩም ንዝደገፍኩምና ደላይቲ 

ፍትሒን፣  መሓዙት  ውድባትን፣ መንግስታትን፣ ውልቀ ሰባትን፣ ብሽም ህዝቢ 

ኩናማን  ውድብ ዲምሓኩኤን ምስጋናና ይብጻሓኩም ንብል። 

 

 

ሕቶ መሰልን ማዕርነትን ብሄረ ኩናማ መልኡ ክሳብ ዝረጋገጽ ቃልሲና  ቀጻሊ እዩ!! 

 

ዓወትን ድምቀትን ን1 ምያዝያ ምምስራት ውድብ ዲምሓኩኤ !! 

 

ዘላዓለማዊ ዝኽሪ ንጀጋኑ ስማእታትና!! 

 

ሕጂውን መትከላት ዲምሓኩኤ ንዘልዓለም  ክዕንብቡ'ዮም !! 

 

1 ምያዝያ 2022 


