ደምዳሚ መግለጺ ሓሙሻይ ውድባዊ ጉባኤን ጽምብል መበል 22 ልደት ዲሞክራሲያዊ
ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ)
ሓርነታዊ ቃልሲ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ ድሕሪ ረዚን ቃልሲን መስዋእቲን ኣብ ዝለዓለ ጽፍሒ
በሪኹ ይርከብ፡፡ 21 ናይ ስቕያትን መስዋእቲ ዓመታት የሕሊፉ መበል 22 ዓመት ሒዙ ኣሎ፡፡
ስርዓት ህግደፍ ዘይፈጸሞም ቶንኮል፣ ስቕያት፣ ሽርሒ ኣብ ልዕሊ ብሄራት ኤርትራ ብፍላይ ኣብ
ብሄረ ኩናማ የለን፡፡ ኣንጻር ረብሓታቱ ጠጠው ዝበለ እንተዘይኮይኑ ኣብዚ እዋን ስቕያትን
ሽርሒታት ዲክታቶሪያዊ ስርዓት ህግደፍ ዘይፈልጥ ኤርትራዊ የለን፡፡ ንመበል ሓሙሻይ ግዜ
ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውድባዊ ጉባኤ ቀሪቡ ምይይጥ ካብ ዝተገብረሉ ርፖርት ተበጊስና ኣብ ጉባኤ
ዝጸደቁ ፖለቲካዊ ውሳኔታትን ዝተሓንጸጹ መደባት እቲ ቃልሲ ዝበጽሖ ብርኪ ዘመላኽቱ
እዮም፡፡ ውድብ ከም ውድብ ክቅጽል ድሕሪ ምጽናሕ ስዒቡ ማሕበር ምትሕግጋዝ ኩናማ
ኤርትራ (ማምኩኤ) ተመስሪቱ፡፡ ድሕሪ ሰለስተ ዓመታት እተን ዝተረፋ ሰለስተ ማሕበራት
(ማሕበር መንእሰያት፤ ሓርበኛታትን ደቒ ኣንስትዮ) ምስ ተመስረታ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ
ሓርነታዊ ቃልሲ ምስ ግዜ ዝኸዱ ፖለቲካዊ ንቅሓትን ብስለትን ምምዕባሎም ንርእዮን ንዕዘቦን
ዘሎና እዩ፡፡ እዘን ናይ ቃልሲ መሓውራት እንተ ተመስረታ`ውን እቲ ናይ ቃልሲ ጩራ ኣብ
ውሽጢ ልቢ ሙሉእ ብሄር ኩናማ ሰፊሩን ኣቲዩን አብ ምስራጽ ዝተርፎ ከም ዘሎ ጉባኤተኛን
ኣብቲ ጽንብል ብሱታፌኡ ዘረጋገጸ ኣባል ብሄረ ኩናማ መዚኑ፡፡ ዕላማ ምምስራት ከኣ ንዝኾነ
ኣባል ብሄር ኩናማ ምስ ንያቱን ዓቅምኡን ዝሳነ ናይ ቃልሲ መድረኽ ንምፍጣር እዩ ነይሩ፤
ሰሊጡ ድማ፡፡ ገና ዝተርፎ ከም ዘሎዉ`ን ኣሚቱ ኣሎ፡፡
ናይዚ እዋን ናይ ቃልሲ ጭርሖና “ሓድነትና፣ ሓርነታዊ ተጋድሎናን መልክዕ ውዳቤና ናይ
ቀጻልነትና ዋሕስ እዩ” ዝብልን ንነኻይዶ ዘለና ቃልሲ ጥርናፈ ኣገዳሲ ረቋሒ ኮይኑ ንረኽቦ፡፡
ሕምረት ቃልሲና ክንዮ ዲሞክራሲን መዓርነት ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን
ሕቶ ንምምላስ ስለዝኾነ ናይ ቀዳምነታት ቀዳምነት ዝወሃብ ኣጀንዳ ከም ዝኾነ`ውን ተሰሚሩሉ
ኣሎ፡፡ ነዚ ከኣ ንጡፍን ጽፉፍ ውደባ የድልዮ፡፡ ስለዚ ኹሉ ዓቅሚታት ብሄር ኩናማ
ንምጥቅላል ውድብ ተበግሶ ብምውሳድ ናይ ቃልሲ መድረኻት ከንጽፍ ከም ዘሎዎ`ውን
ኣሚቱ፡፡ ብውሑድ ሓይሊን ዓቅሚን ኣብዚ ጉባኤ ዝተጠቕሱ ዓወታትን ናይ ቃልሲ ሸውሃት
እንተድኣ ኣረጋጊጽና ብጽንዓትን ትዕግስቲ ብሄረ ኩናማ ዘዋህለሎ ፖለቲካዊ፣ ትምህርቲ፣
ቁጠባ፣ ዲፕሎማሲያዊ ዓቅሚታት ናብ ሓደ ብምጥርናፍ ክብሪ ብሄረ ኩናማ ክብ ንምባል
ዘይግበር ጻዕሪ ኣይክህሉን እዩ ዝብል እምነት ከኣ ኣንቢሩ፡፡

ብሄረ ኩናማ ብራእይ ንካልኦት ብሄራት ናይ ምምራሕ ባህጊ እንተዘይሃሊዎ`ዉን ሓድነቱ፣
ሓርነታዊ ቃልሱ መልክዕ ውዳቤኡ ዓቅቡን ተኸላኪሉን ናብ መጨረሻ ምዕራፉ ምስ ኣብጸሔ
ዝረኽቦ ክብሪን ርዝነትን ኣብ ዘይንጠራጠረሉ ብርኪ በጺሑ እዩ፡፡ ካብ ብሄሩ ሓሊፉ ብብሄር፣
ሕብረ-ብሄር፣ ብሃይማኖት ምስ ዝተወደቡ ሓይሊታት ተዛሚዶም ምስ ዝኸዱ ፖለቲካዊ
ሓይሊታት እንካን-ሃባን ኢሉ ዝኸደሉ ጸጋ ወኒኑ እዩ፡፡ በዚ መሰረት ከኣ ቋንቁኡ፣ ባህሉ፣
ክብሩን ቀጻልነት መበቆላዊ መሬቱ ንምውሓስ እንታይ ክፍጽምን እንታይ ዕንቅፋት
መሕለኻታት ኣጋኒፎሞን ካብዞም ዕንቅፋታት ንምውጻእ እንታይ ክገብር ይግባእን ይከኣልን
ንዝብል ገምጋም ኣንፈቱ ኣነጺሩ ኣሎ፡፡ ኣብ ፖለቲካ፣ ማሕበራዊ፣ ቁጠባ፣ ዲፕሎማሲ መዳያት
ዝተረጋገጹ ጸጋታት ንምምዕባሎም ንምጽፋፎም ዘኽእል ዓቅሚታት ምውናን ኣገዳሲ ረቋሒ
ምኻኑ ኣብ ዝተገንዘበሉ ጽፍሒ ይርከብ፡፡ ኮይኑ ግን ሕጂ እውን ከቢድን መሪር ቃልሲ ኣብ
ቅድሜኡ ይጽበዮ ከምዘሎ እውን ኣይሰሓቶን፡፡ ነዚ መሪር ቃልሲ ዝመርሕ ናይ ለውጢ
መሪሕነት (transformational leadership) ጠለብ ዘማልእ ህሞት ስለዝተፈጥረ እዚ ጸጋ
ንምርግጋጽ ዝድለ ዘበለ ኩሉ ንክፍጽም ቃል ዝኣቱ፣ ንዝቅልቀሉ ኣረኣእያታትን ብድሆታት
ኣብሲሉ፣ መደባት ሰሪዑ ኣብ ቅድሜኡ ተገቲሩ ዘሎ ቃልሲን መስዋእቲን ብዓወት ንምውጻእ
ዝሕግዝ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ኣሕሊፉ`ሎ፡፡ ንመበል 22 ዓመት ዝጽንበል ዘሎ መድረኽ በቶም
ዝሓፈስናዮም ፖለቲካዊ ንቅሓትን ዓወታትን ሕጉሳት እንተኾና እውን እቲ ዘበገስናዮ ሓርነታዊ
ቃልሲ ናብ መጨረሻ ምዕራፉ ንምብጻሕ ዝተኸፍለ መስዋእቲ (ብህይወት፣ ብቁጠባ፣
ብዓቅሚ) ብምጽብጻብ እዚ ቃልሲ ብዓወት እንድሕሪ ዘይዛዚምናዮ ዝተኸፍለ ኹሉ መስዋእቲ
ተሓተትቲ ካብ ምኻኑ ኣይክንተርፍን ኢና፡፡ ዓመታት ምቁጻር ከሳቕየና እምበር ከሕብነና
ኣይግባእን፡፡ ሕጂ እውን ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢታት ኤርትራ ዝወሰዶ ግዜ ክወስድ
እንተኾይኑ መስርሕ ቃልሲና ብማሕለኻታት ዝተሓንቀ ምዃኑ እዩ፡፡ ነጽብራቃቱ`ውን ኣብ
ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ቃልዕ ወጺኡ ይርኤ ኣሎ፡፡ ነዚ ኣብ ደንበ ተቓውሞ ዝርኤ ዘሎ
ማሕለኻታት ብምቕላልን ብምጽጋን ነቲ ቃልሲ ብናህሪ ንክነድር ካብ ብሄረ ኩናማን መሪሕ
ውድቡ ዲምሓኩኤ ዝጥለብ ኹሉ ናይ ምብርካት ግዳታ ንጽባሕ ዘይበሃሎ ዕማም ከምዝኾነ
ተሳታፊ ጽንብል ልደት ዲምሓኩኤ ብዕሊ ኣረጋጊጹ፡፡ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ቀራና መንገዲ ኮይኑ
ናይ ሞትን ሕየትን ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎን ቀጻልነቱ ከረጋግጽ እንተኮይኑ ካብ ድኽመትና
ምኻኑዉን ተነጺሩ፡፡ ዕድሜና ኣኽቢርኩም ኣብዘን ክልተ መድረኻት ተረኺብኩም ናይ ቃልሲ
ብጻይነትኩምን መልእኸቲኩም ንዘሕልፍኩምልና ናይ ሓጎስና ተኻፈልቲ ንዝኮንኩም ኣባላት
መርሕነትን ወካይል ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ወከልቲ ምምሕዳራዊ እዚ ከባቢን ብኢህወደግ
ዝምራሕ ህዝብን መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዑል ምስጋና ነቕርብ፡፡ ረብሓ ክልቲኡ ህዝቢታት
(ኤርትራን ኢትዮጵያን) ማእከል ዝገበረ ቃልሲ ንምዕዋትን ነቲ ንደልዮ ለውጢ ብምርግጋጽ
ከባቢያዊ ሽርክናና ንክነዛይድ ኢደይ ኢድካ ክበሃሎ ዝግባእ ናይ ሓባር ውራይ ምኻኑ
ተሰሚሩሉ ፡፡
ሓድነትና፣ ሓርነታዊ ቃልስና፣ መልክዕ ውዳቤና ዋሕስ ቀጻልነትና እዩ!!
ዘበገስናዮ ሓርነታዊ ቃልሲ ናብ መጨረሻ ምዕራፉ ነብጽሓዮ!!
ዝመረረ ይምረር ፤ ዝወሰደ ግዜ ይውሰድ፣ ዝድለ ዘበለ መስዋእቲ ይሕትት እምበር
ኣብ መላእ ኤርትራ ኮነ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ (ብፍሉይነት) መሰል ዋንነት መሬት ብሄረ
ኩናማ ኤርትራን ከባቢያዊ ምምሕዳሩ ብዘይምሽርራፍ ክረጋገጽ እዩ፡፡

ሕጂውን መትከላት ዲምሓኩኤ ንዘልኣለም ክዕንብቡ እዮም!!
ሚያዝያ 1, 2017

