መልEኽቲ ደገፍ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ)
ኣብ ሓድነታዊ ጉባኤ ግሃደኤን ምድፍኤን

ዝኸበርኩም ኣሰናዳI ሽምግሌ ሓድነታዊ ጉባኤ ግሃድኤን ምደፍኤን፤
ዝኸበርኩም ኣባላት መርሕነት ናይ ክልቲU ውድባትን፤
ዝኸበርኩም ኣባላትን ተሳተፍቲ ጉባኤ ናይ ክልቲU ውድባትን፤
ዝኸበርኩም Eዱማት ኣጋይሽ ሓድነታዊ ጉባኤ ናይ ክልቲU ውድባት
ሰውራዊ ሰላምታ ብምቅደም ኣብዚ ክቡር Eለትን መድረኽን ተረኪበ ውድባዊ መልEኽቲ
ንክሕልፍ Eድል ብምርካበይ ብሽም መሪሕ ውድብ ብሄር ኩናማ ዲምሓኩኤ ምስጋና
የቀርብ፡፡ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) ሓድነት
ሓይሊ ምኻኑ ይኣምን፡፡ ሓይሊ ንምርካብን ሓድነት ንምርግጋጽ ዝኽፈል ዋጋ ከኣ
ቀሊል ኣይኮነን፡፡ ተሞክሮና ከኣ ንሱ Eዩ ዝገልጽ፡፡ ክልቲU ኣሓት ውድባት ናብዚ ደረጃ
ንምብጻሕ ዝገበርኩሞ ጻEርን ዝኸፈልኩሞ መስዋEቲ ካብ ብዓልኩም ንላEሊ ዝምስክር
የለን፡፡ ኹሉ ውረድ ደይብ ስIርኩም ናብዚ ብምብጻሕኩም EንቋE ደስ በለኩም፡፡ Eቲ
ቃልሲ ተጀሚሩ Eምበር ኣይተዛዘመን፡፡ ከበድቲ ብድሆታት ኣብ ቅድሜናን ቅድሜኩም
ተገቲሮም ኣሎዉ፡፡ ኹሉ ከኣ ፍታሕ ዝሓትት Eዩ፡፡ ናብ ሕድነታዊ ጉባኤ ምEታውኩም
Eቲ ቀዳማይ ጻEሪ ኮይኑ Eቲ ካልኣይ ብድሆ ከኣ ነቲ ዝተረጋገጸ ሓድነት ብከመይ
ይተሓሎን ምክንካንን Eዩ፡፡ ካብ ተሞክሮና ክልተ ዓንዲታት ወስ ክነብል ንፈቱ፡፡
Eቲ ቀዳማይ ናይ ሓድነት ማEከላይ ስሕበት ዝኾነ ሓይሊ (ኮር) ምፍጣር Eዩ፡፡ ኮር
ብጸሎትን ብምህዞ ኣይፍጠርን፡፡ ኮር ብስራሕን ካብ ስራሕ ብዝመጽE ምትEምማን Eዩ
ዝፍጠር፡፡ ተወፋይነትን ውድባዊ ስነ ስርዓት ካብቶም ቀንዲ ረቛሕቲ ናይዚ ሓድነታዊ
ጸጋ Eዩ፡፡ ካልኣይ ከኣ ውድባዊ ጥርናፌ Eዩ፡፡ ጥርናፌውን ሓይሊ Eዩ፡፡ ዘይተጠርነፈ
ሓይሊ ታሪኽ የብሉን፡፡ ዘይተጠርነፈ ውዳቤ ታሪኽ ክሰርሕ ኣይክEልን፡፡ ታሪኽ ዝሰርሕ
ሓፋሽ Eኳ Eንተኮነ ዘይተጠርነፈ ሓፋሽ ብዓል ታሪኽ ኣይኮነን፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ
ትሕቲ ተጋድሎ ሃገራዊ ናጽነት ስለ ተጠርነፈ ጥራይ Eዩ ሓዲሽ ታሪኽን ሃገርን
ክሰርሕን ዝኸኣለ፡፡ ናብዚ መድረኽ ንምምጻE ዝኸፈልኩሞ መስዋEቲን ስንክልናን
መሰረት ታሪኹም ስለዝኾነ ነግ ፈረግ ክትብሉ ኣይግብኣኩምን፡፡ ብዓልኩምን ብIድኩም
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ስለ ዝሰራሕኩሞ ምናልባት ከም ቀሊል ገርኩም ትርEዩዎን ትወስዱዎን ትኮኑ፡፡ ከምቲ
ነዚ መድረኽ ብምርግጋጽኩም ዝተሰማEኩም ክብርን ተሓጓስን Eቲ ሓድነት ዘይኸውን
ምስ ኮነውን Eቲ ሓዘን መዓርU Eዩ ዝኸውን፡፡ ሰሪሕካ ካብ ምፍንጣሕ ካብ ቀደሙ
ዘይምስራሕ ይምረጽ፡፡ ስራሕ ስረት ዝገበረን ጥርናፌ ባህልU ዝገበረ ኮር ብምፍጣር ነቲ
ንርEዮ ዘለና ሓድነት ናብቲ ዝድለ ቦትU ንምብጻሕ ጸዓሩ፡፡ ህዝቢ ኩናማን ዲምሓኩኤን
ከኣ ኣብ ጎንኹም ኣለና፡፡ ሓድነት ምስ ኣከብካን ምስ ደልዲልካ ኩሉ ሰብ ይፈትወካን
ይቀርበካን፡፡ Eንተ ደኺምካን ፋሕ ፋሕ EንተIልካ ግን ዝዝክረካውን Aይክህሉን Eዩ፡፡
ክልቲU ኣሓት ውድባት ነዚ ታሪኽ ብምጽሓፈኩም ሕጉሳት Iና፡፡ ዚያዳ ንሕጎሰሉ ግን
Eቲ ሓድነት ቀጻልነትን ርዝነት ምስ ዝህልዎ Eዩ፡፡ Eቲ ትመርሑዎ መሰረታት ቁሊሕ
Iልኩም ረኣዩዎም፡፡ ነቲ ዝፈጠርኩሞ ሓድነት ኣስተማቂሮም ናብ ቅድሚት ንክደፍU
ምEንቲ Eድል ሃቡዎም፡፡ ኣብ ውራይኩም ተረኪበ ነዚ መልEኽቲ ብምሕላፈይ ደጊመ
የመስግነኩም፡፡

ዓወት ንሓድነታዊ ጉባኤ ግሃድኤን ምደፍኤን!!
መትከላት ዲምሓኩኤ ንዘልኣለም ክEንበቡ Eዮም!!
11/11/2014

2

