ሪፖርቴጅ Uደት ኣቦ መንበር ዲምሓኩኤ ተጋዳላይ ቀርነልዮስ Uስማን ኣብ ኣሜሪካ
ኣቦ መንበር ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) ተጋዳላይ ቀርነልዮስ
Uስማን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ኣባል ብሄረ ኩናማ ኤርትራ ኣብ ሓድነቱ ዘለዎ ጥንኻረን ድኽመታት
ንምግምጋምን ካብ ውድብ ዘድሊ ሓበሬታ ንምሃብ ኣብ ኩለን ስቴታት ናይ ስራሕ Uደት የካይድ ኣሎ፡፡
መሪሕ ውድብ ዲምሓኩኤ ኣብ ራብዓይ ውድባዊ ጉባኤU ሓድነት ብሄረ ኩናማ ብኹሉ ሸነኹ ክጠናኸር
ከም ዝግባE ውሳኔ የሕሊፉ Eዩ፡፡ ዲምሓኩኤ ዝሃንጸጾም መደባት ብቀደም ተከትል ዝፍጽም ውድብ
ኮይኑ፡ ኣብ ራብዓይ ስሩE ኣኼባ ማEከላይ ኮሚቴ ንምትግባሩ ዘኽEሉ መደብ ብምስራE፡ ኣብ ሻድሻይ
ስሩE ኣኼባU ፍጻሜ ንክረኽብ ውሳኔ የሕሊፉ፡፡

ኣብ ልEሊ Eዚ ሓድነት ብሄረ ኩናማ ኣብ ጽኑE መሰረት ንምህናጽ ብዝሓዞ መደብ መሰረት
መሪሕነታት ማምኩኤን ሰለስቲU ማሕበራት (መንEሰይ፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ ሓርበኛ ኣቦታት) ዝሓቁፍ
ፖለቲካዊ ቤት ምኽሪ ኩናማ ኤርትራ ብምቋም፡ ዓቅሚን ፖለቲካዊ ንቅሓት ቤት ምኽሪ ክብ ንምባል
ኣብ ሽድሽተ ወርሒ ፖለቲካዊ ንቅሓት ሕልንOም ክብ ዘብል ፖለቲካዊ መጽሓፍቲ ብምድላው ሰፊሕ
ስርሓት ዓሚሙ Eዩ፡፡
ካብዞም ፖለቲካዊ መጽሓፍቲ Eዚ ብዝተረኽበ ንቅሓት ሕልና መሰረት ብምግባር ኣብ ውሽጢ ብሄረ
ኩናማ ዝረኣዩ ድሑር ባህሊታት ኣብ ልEሊ ምቕባሩ፡ ኣብ ህዝቢ ኩናማ ፍቕሪ፣ ስኒት፣ ምክብባር
ንክሰፍንን ንክምEብል ሰፋሕቲ መዳባት ደረጃ ብደረጃ ኣተግቢሩ Eዩ፡፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ፣ ሱዳን፣
Iትዮጵያ ዝርከብ ኣባል ብሄረ ኩናማ ኣብ ሓድነቱ ንክዓስል ሰፊሕቲ ናይ ውደባ ስርሓት ብምክያድ
ሓድነት ብሄረ ኩናማ ድሕሪ ምርግጋጽ፡ ንሳልሳይ ዓለም ወይ ኣሜሪካ ተሰዲዱ ንዝርከብ ህዝብና ዝድለ
ውድባዊ ህይወት፣ ሓበሬታ ምስናቅን ውዳቤ ንምክያድን፡ ኣብ መላE ኣሜሪካ ስራሓት ስቴት ኮሚቴታት
ብምግምጋም ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክብ ንምባል ብዘውጸO መደብ መሰረት፡ ካብ Eለት 18/03/2015 ጀሚሩ
ክሳብ መወዳEታ ወርሒ ሓሙሽተ ዝቅጽል ናይ ስራሕ Uደት ብኣቦ መንበር ዲምሓኩኤ ተጋዳላይ
ቀርነልዮ Uስማን ኣብ ምክያድ ይርከብ፡፡ በዚ መሰረት፡Eለት 19/03/2015 ሲውዝ ፎልስ (ሳውዝ ዳኮታ) ብምEታው Eለት 22/03/2015 ምስ ሓለፍቲ ስቴት
ኮሚቴ ኣኼባ ኣካይዱ፡፡ ኣብዚ ንኣስታት ክልተ ሰዓት ኣብ ዝወሰደ ኣኼባ Eዚ፡ ውድባዊ ንጥፈታትን
ብዛEባ ህልው ኩነታት ሃገርና ሰፊሕ ሓበሬታ ድሕሪ ምልውዋጥ ሃናጺ ርEይቶታት ተለዋዊጡ፡፡

ብምቅጻል ማሕበራዊ ናብራ ኣባላት ኩናማ ኣብ ሲውዝ ፎልስ ንምEዛብ Eውን Uደት ኣካይዱ፡፡ ገብሩ
ማንጋ ዝተባህለ ብዘጋጠሞ ሓደጋ ኣብ ሆስፒታል ንዝርከብ Eውን በጺሑ፡፡
Eለት 27/03/2015 ንደንቨር ኮሎራዳ ተጓIዙ ቀዳም ምስ ሓለፍቲ ስቴት ኣኼባ ድሕሪ ምክያድ፡ ሰምበት
ንግሆ ምስ ህዝቢ ኣኼባ ብምክያድ ሰፊሕ ሓበሬታ ድሕሪ ምልውዋጥ ዳግማይ ስርርE ምምሕዳር ሰቴት
ኮሚቴ ብምክያድ ስርሑ ብዓወት ዛዚሙ፡፡ ሚያዝያ ሓደ 2015 ሮብE መዓልቲ ኣብ መካነ መቓብር
ሃምቶን መም ጋርደንስ ሰመትሪ ሰዓት 11፡34 ንግሆ ተረኺቡ፡ ኣብ መቓብር ኣደና ፈንተ ኣሞዳ ሸሊ
Eምባባ ብምቅማጥ ዝተሰመO ሓዘን ገሊጹ፡፡

ብምቅጻል ኣብዛ Eለት Eዚኣ ካብ ደንቨር ኮሎራዳ ንደስ ሞኒየስ (ኣይዋ) ተጓIዙ፡፡ ንደስ ሞኒየስ ክኣትው
Eንከሎ፡ መራሕቲ ስቴት ኮሚቴ፣ መራሕቲ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ፣ መንEሰያት፣ ሓርበኛ ኣቦታት
ተረኺቦም ድሙቕ ኣቀባብላ ድሕሪ ምግባር ናብ ዝተዳለወሉ መEረፊ ወሲዶሞ፡፡

ሚያዝያ 4.2014 ኣብ ጽንብል መበል 20 ዓመት ልደት ዲምሓኩኤ ተረኺቡ ውድባዊ መልEኽቲ ድሕሪ
ምሕላፍ፡ ቃልሲ ብሄረ ኩናማ ዝበጽሖ ደረጃን ሓድነት ህዝብን ንመጻI ዝድለ ኣንፈት ጉEዞና

ብዝምልከት ሰፊሕ ሓበሬታ የሕሊፉ፡፡ ኣብ ደስ ሞኒየስ (ኣይዋ) ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ መቓብር ጓል
ኣዶ Iቢት መንEሰይ ሳምበቱ Eምባባ ብምንባር ዝተሰመO ሓዘን ገሊጹ፡፡

ጽንብል መበል 20 ዓመት ልደት ዲምሓኩኤ ብዓወት ድሕሪ ምዝዛም፡ Eለት 10/04/2015 ኣብ ቴክሳስ
ሁስተን ምስ ሓለፍቲ ስቴት ኮሚቴን ህዝቢን ኣኼባታት ብምክያድ ውድባዊ ምንቅስቓሳትን ህልዊ
ስርዓት ህግደፍን ብዝምልከት ሰፊሕ ሓበሬታ ተለዋዊጦም፡፡ ኣብዚ ኣኼባ ካብ ዳላስን ሁስተን ምስ
ዝመጽU ኣባላት ኩናማን ወከልቲን ኣኼባ ብምክያድ ቅርጻ መሪሕነት ሴቴት ኮሚቴ ሰሪU፡፡ ህዝቢ
ኩናማ ኣብ ሓድነቱን ኣብ መሪሕ ውድቡ ዲምሓኩኤ ዘለዎ Eምነትን ኣብ Eነካይዶ ዘለና ሓርነታዊ
ቃልሲ ዘለዎ ተሳትፎ ካብ Eዋን ናብ Eዋን ክብ ይብል ምህላው ካብ ዘካየዶም ንጥፈታታቶም ክረጋገጽ
ከም ዝተኸኣለ Eቲ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ፡፡

ድሕሪ ኣኼባ ቴክሳስ ሁስቴን Eለት 16/04/2015 ኣብ ከተማ ኖርዝ ካሎሪና ቻርሎት ተረኺቡ፡ ምስ
ሓለፍቲ ስቴታትን ተቐማጦ ኣትላንታ፣ ሳንታ ሊውስ፣ ፔንሲልቫኒያ፣ ኖርዝ ካሎሪና ቴሌ ኮንፈረንስ
ብምክያድ ኣኼብU ብዓወት ዛዚሙ፡፡ ብተመሳሳሊ መንገዲ ምምሕዳራዊ ቅርጻ ስቴት ኮሚቴ ንክቅረጽ
Eዮ ገዛ ተዋሂቡዎም፡፡

ኣብ ቻርሎት ኣብ መቓብር ኣነ ኣፍርንጊ ኩሪ Eምባባ ኣቀሚጡ፡፡ ብከምዚ ኣብ ላEሊ ዝተዘርዘረ መንገዲ
ናይ ስራሕ Uደቱ ብዓወት ድሕሪ ምዝዛም Eለት 20/04/2015 ናብ ሳውዝ ዳኮታ ከም ዝተመልሰ Eቲ
ዝመጸና ዜና ጸብጺቡ፡፡

ኣቦ መንበር ዲምሓኩኤ ናይ ስራሕ Uደት ኣብ ዘካየደለን ኩለን ስቴታት መራሕቲ ስቴት ኮሚቴን
ህዝቢን ዘርኣዮ ኣቀባብላ ዝነኣድ ምኻኑ Eቲ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ፡፡ ተጋዳላይ ቀርነልዮ Uስማን ብወገኑ
ንዝተገብረሉ ኣቀባብላን ኣብ ቃልሲ ዘርኣዩዎ ንዘይEጸፍ ወነOም ምስጋኑU ከም ዘቅረበ Eቲ ዝመጸና
ዜና ሓቢሩ፡፡
ኣቦ መንበር ዲምሓኩኤ ናይ ስራሕ Uደት ኣብ ዘካየደለን ስቴታት ምስ ኣባላትን መሪሕነት መሓዙት
ውድባት ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ተራኺቡ ሓበሬታ ብምልውዋጥ ኣብ መንጎOም ዘሎ ዝምድና ኣብ
ልEሊ ምጥንኻሩ ውድባዊ ህይወቶም ስሩE ንኽኸውን ብEቱብ ከም ዝሰርሓሉ Eቲ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ፡፡
ብኣቦ መንበር ዲምሓኩኤ ዝካየድ ዘሎ ናይ ስራሕ Uደት ክሳብ መጨረሻ ወርሒ ሓሙሽተ ቀጻሊ Eዩ፡፡

ዘበገስናዮ ሓርነታዊ ቃልሲ ብሄረ ኩናማ ናብ መጨረሽታ ምEራፉ ነብጽሓዮ!!!
መትከላት ዲምሓኩኤ ንዘልኣለም ክEንብቡ Eዮም!!!

