
ጽንብል መበል 23 ዓመት ልደት ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ  ኤርትራ 
(ዲምሓኩኤ) ኣመልኪቱ  ብውድብ  ዝተዋህበ መግለጺ 

 
ሓደ ብሄር ምስ ዝጭቆን እዩ ደቁ ዝግብር፡፡ ነቲ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ዝገልጹ ምልክታትውን 
ይውንን፡ ነዞም ምልክታት እዚኦም ብቃልሱ ህያው ንክገብሮም ድማ ጸኒዑ ይቃለስ፡፡ ኣብዘን 23 
ዓመታት ሓርነታዊን ፍትሓዊ ቃልሲ፡ ንብሄረ ኩናማ ዝገልጽ ባንዴራ ኣለና፡፡ በዚ ባንዴራ እዚ 
ድማ ንሕበን፡፡ ኣብ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ንምልከት እቲ ቃልሲ ዘጽደቅናዮ ባንዴራ 
ዘይከፈልናዮ መስዋእቲ፣ ዓቅሚ፣ ቁጠባ የልቦን፡፡ ማንም ኣባል ብሄረ ኩናማ ንክብሪ ባንዴራ  
ዘይከፈሎ መስዋእቲ የልቦን፡፡ ክሳብ ኣብ ፎርቶ ተንበልብል ብክብሪ ክንሕልዋን ክንዕቅባ ኢና፡፡ 
 
መሪሕ ውድብ ዲምሓኩኤ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት፡ ንክብሪን ሓድነት ብሄረ ኩናማን ቀጻልነቱን 
ማንም ዘይተጸበዮ መስዋእቲ ከፊሉ እዩ፡፡ ኣብ መላእ ዓለም ነዚ ባንዴራ ዝውክል ዕላማን 
መልእኽቲን ከም ዘማዕበለውን ኣይንስሕቶን፡፡ ዓመተ 2015 ንሓርነታዊ ቃልሲ ብሄረ ኩናማ ናይ 
መቐይሮ ዓመት እያ፡፡ ካብዚ ዕለት እዚ ኣትሒዙ ክሳብ እዚ ሕጂ ዘለናዮ እዋን ዘመዝገብናዮ ናይ 
ለውጢ ጸጋታት ማንም ዝተጸበዮም ከም ዘይኮኑን፡ ንስርዓት ህግደፍን ኮነ ኣብ ጉዳይ ብሄረ 
ኩናማ ንቅሓት ኣጥሪዩ ንክጥንቀቅን ሕሉፍ ጌጋታቱ ንክጽብጽብን ንክእርም ኣብ ዘደረኾ ደረጃ 
ምብጻሑ፡ ናይ ቃልሲና ፍሬ እዩ፡፡ እንተኮነ ቃልሲና ቀጻላይ እዩ፡፡ 
 
ኣብዚ ሕጂ እዋን ስርዓት ህግደፍ ሓርነታዊ ቃልሲ ብሄረ ኩናማ ከበርዕኖ ኢየ ኢሉ እንተኣንቀደ 
እውን፡ ካብቲ ትጽቢቱ ወጻኢ ኮይኑ ምስ ረኸቦ፡ ብኣንጻሩ ንተዓረቅ፣ ንጠብሮም፣ ጠቢሩለይ ኢሉ 
ክደናገጽ ጸኒሑ፡ ኣብ መጨረሻ ኣብ ትሕቲ ምክትታል የእትዩዎም ንዝጽንሑ ሓላፍቲ ኣባላት 
ኩናማ፡ ስልጣን ሂበኩም ኣሎኹ ኢሉ፡ ኣብ መስኮት ቴሌቪን ኣቀልቂሉ ንክምድሩ ብምግባሩ፡ 
ንብሄረ ኩናማ ኣብ ጎነይ ኣሰሊፈዮ ኣሎኹ እንተበለ፡ ነብሱ ይዕሽው ከም ዘሎ ክነገንዝቦ ይግባኣ፡፡ 
ብኩሉ መልክዑ ፈቲኑ ከም ዘይሰልጦ ምስ ኣረጋገጸ፡ ኣብዘን ክልተ መዓልቲ ንዲምሓኩኤ ብደረጃ 
መንግስቲ ይቕረታ ንሕተቶ ኢሉ ንክጥበርና ይዳሎ ኣሎ፡፡ ናይዚ መደብ ቀንዲ ዕላማ መንግስቲ 
ምስ ዲምሓኩኤ ንክዘራረብ ዘይኮነ፡  በዞም ዑሱባት ኣቢሉ ነንሕድሕድና ንከጋጭወናን፡ ኣብ 
ክልተ መቒሉ ንገሊኦም ጸላእቱ ንገሊኦም ዑሱባቱ ንምግባር ዝሓለነን፡ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ሓርነታዊ 
ቃልሲ ንምድኻም ከም ዝኾነ ኩሎም ኣባላት ብሄረ ኩናማ ክፈልጡዎ ይግባእ፡፡ እቲ ናይ 
መጨረሻ ዕላማኡ ነዚ መጻወዲያ እዚ ብምንጻፍ ነቲ ውድብ ኣዳኺሙ ኣብ ትሕቲኡ ድሕሪ 
ምእታው፡ በዓሉ ዘጠፍኦምን ብሰንኪ እዚ ሕሰም ዝካየድ ዘሎ ፍትሓው ሓርነታዊ ቃልሲ 
ንምቕባር እዩ፡፡ ስለዚ በዚ መደብ እዚ ዝጥበርን ዝደናገር ኣባል ብሄረ ኩናማ ከም ዘየለ ብተግባር 
ከነርእዮ ይግባእ፡፡ ዝነቅሔ ኩሉ ኣባል ብሄረ ኩናማ ናብ ሓድነቱ ተጠርኒፉ “ካብ ጽልማት 
ብመስዋእቲና ናብ ብርሃን” ዝብል ጭርሖ ባንዴራና ተሰሊሙ ክሳብ መወዳእታ ምዕራፍ 
ይገስግስ፡፡ 
 
ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤ.ሃ.ግ) ኣብ መድረኽ ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ሓዲሽ ዝተመስረተ 
ጽላል እዩ፡፡ እዚ ብኣርባዕተ ውድባት ዝተመስረተ ጽላል እዚ፡ ንብሄረ ኩናማ ነጺልና ንውቃዓዮ 
ዝብል መደብ ህግደፍን ዕላማኡን ኣፍሺሉን ዓጺፉ ናይ ዝሰገሩ ሓይሊታት ግንባር ብምኻኑ፡ 
ኣባላት ብሄረ ኩናማ ነዚ ጽላል ማእከሉ ክገብሮ ይግባእ፡፡ ኣብ ዘካየዶ ሰሚናርን ኣብ ቀዳማይ 
ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ዘሕለፎም ውሳኔነታት፡ ንብሄረ ኩናማን ነቲ ዝካየድ ዘሎ ፍትሓዊ ቃልሲ 
ዘኣንፈቱ ንክኾኑ ኢደይ ኢድካ ኢልና ንፍጻሜኦም ክንነጥፍ ይግባእ፡፡ ንኩሎም ጸጋታት ኤርትራዊ 
ሃገራዊ ግንባር (ኤ.ሃ.ግ) ናብ ዝበረኸ ደረጃ ንምድያቦም ክንቃለስ ይግባእ፡፡ 
 



ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ  ኣብ ዝረኣዩ ዘለዎ ፖለቲካዊ ጉዳያት እጃምና ንክነብርክት፡ ምስ መሓዙት 
ጎረባብቲ ኢድን ጓንቲን ኮይና ክንስጉም ይግባእ፡፡ ናይ መትከል ብጻይና ጸገም ናትና ጸገም ምኻኑ 
ተገንዚብና፡ ከም ወትሮ ብዝያዳ ክንብርትዕ ይግበኣና፡፡ ኣብ ከባቢና ምስ ዝርከቡ ሓይሊታት ኮነ 
ህዝቢን መንግስታት ኣብ ዕላማ ተመሓዚና ንሓዲሽ ለውጢ ሓንጎፋይ ኢልና ብምቅባል፡ 
ንፍጻሜኡ ዘለና ዓቅሚ ኩሉ ክነወፊ ግቡእና እዩ፡፡ ነዚ መደብ ኣብ ፍጻሜኡ ንምብጻሕ ኣብ ኩሉ 
ኩርናዕ ዓለም ዝርከብ ኣባል ብሄረ ኩናማ፡ ኣብ ላዕሊ ምስ ዝጠቀስናዮም ናይ ለውጢ ሓይሊታት 
ብምምሕዛው፡ ህልዊ ኩነታት ዓለምናን መሰል ደቂ ሰባት ኣብ ዝከታተሉ መድረኻት፡ ጉዳይ 
ብሄርና ብዝረኸብናዮ ዕድልን ኣጋጣሚን ንጸላኢ ብምቅላዕ ንውድቀቱ ክንደፍኦ ይግባእ፡፡ 
 
ኣብ መጨረሻ፡ ኣብ ሰሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ዲምሓኩኤን ቀዳማይ ኣኼባ ፖለቲካዊ ቤት 
ምኽሪ ኩናማ ኤርትራ ዘሓንጸጽናዮም ናይ ስራሕ መደባትን፡ መሪሕነት ዘሕለፎም ውሳኔታት 
ብኩሉ መዳዩ ተፈጻሚነት ንክረክብ ምክትታል የድሊ፡፡ ሕጂ እውን “ካብ ጸልማት ብመስዋእቲና 
ንብርሃን” ዝብል ጭርሖ ተሓንጊጥና መበል 24 ጽንብል ልደት ቃልሲ ብሄር ኩናማ ኤርትራ 
ንዓመታ ኣብ ከርሲ መሬትና ንክነብዕሎ ኣምሪርና ንቃለስ፡፡ ንፍታሓዊ ቃልሲ ብሄረ ኩናማ 
ዝድግፉ ህዝቢታት፣ ሓይሊታት፣ መንግስታት ብፍላይ ብኢህወደግ ንዝምራሕ ዘሎ መንግስቲ 
ብጻያዊ ምስጋናና ነቕርብ፡፡ መንግስቲ ሱዳን ንስዱድ ህዝብና ተቐቢሉ ጽላል ብምሃቡ ደጊምና 
ነመስግኖ፡፡ 
 

ካብ  ጸልማት ብመስዋእቲና ናብ  ብርሃን ክንሰግር ኢና ! ! 1  
ሕጂውን መትከላት  ዲምሓኩኤ ንዘልኣለም  ክዕንብቡ እዮ ! !  

ሚያዝያ 1 /2018 


