ዜና ህዝባዊ ኣኼባ ብኣቦ መንበር ዲምሓኩኤ ኣብ ደስ ሞኒየስ ኣይዋ
ኣቦ መንበር ዲምሓኩኤ ተጋዳላይ ቀርነልዮስ
Uስማን ብEለት 10/05/2015 ኣብ ደስ
ሞኒየስ ኣይዋ Eውት ህዝባዊ ኣኼባ ከም
ዘካየደ ካብቲ ቦታ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ፡፡ ኣብዚ
ኣኼባ ልEሊ 120 ዝኾኑ ካብ ደቂ ኣንስትዮ፣
መንEሰያት፣ ዓበይቲ ኣቦታት ከም ዝተሳተፉ
ተፈሊጡ፡፡

ኣብዚ ብዝኽሪ ሰማEታት ዝፈለመ ኣኼባ Eዚ
ሰለስተ ኣጀንዳታት ብኣቦ መንበር ዲምሓኩኤ
ቀሪቦም፡፡ Eቶም ኣጀንዳታት፡1. ሓበሬታ ህልዊ ኩነታት ውድብ
2. ርEይቶ ውድብ
3. ምምሕዳራዊ ቅርጺ ዝብሉ ኮይኖም ኣብዘን
ኣጀንዳታት ሰፊሕ መብሪሂ ተዋሂቡዎም፡፡
ህልዊ ኩነታት ውድብ ብዝምልከት ኣቦ መንበር
ዲምሓኩኤ ኣብ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ኤርትራ ዝርከብ
ኣባል ብሄረ ኩናማ ኣብ መነባብሮU፣ ምስ ውድብ ዘለዎ ርክብ፣ ኣብ ሓድነቱ ዘለዎ ጥንኻረን
ድኽመታት ኣመልኪቱ ብሰፊሕ መብርሂ ሂቡዎም፡፡ ከምU Eውን ሓርነታዊ ቃልሲ ብሄረ ኩናማ
ኤርትራ ዝበጽሖ ደረጃን ክEመሙ ዝግብOም መደባት ብዝምልከት Eውን ኣብሪሁ፡፡ ኣብ መድረኽ ደንበ
ተቓውሞ ኤርትራ ለውጢ ንምምጻE ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ዝረኣዩ ዘሎው ኣሉታዊ ጎድኒታት
ኣመልኪቱ ሰፊሕ መብርሂ ንተሳተፍቲ ሂቡ፡፡

ምስ ቐንዲ መEቖቢ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ ዝኾና ህዝብን መንግስቲ Iትዮጵያን ሱዳንን ዘለና
ዲፕሎማሲያዊ ርክባት Eውን ብሰፊሑ ኣብርሂ፡፡ ድሕሪ ሰፊሕ ሓበሬታዊ ምልውዋጥ፡ መሪሕ ውድብ
ዲምሓኩኤ ኣብ መልክE ውዳቤUን EላማUን ዘለዎ Eምነት ተሪርን ዘይልወጥን ከም ዝኾነ ድሕሪ

ምሕባር፡ ብሄራዊ ክብርናን Eላማናን መልክE ውዳቤናን ክሳብ ዘይተተንከፈ፡ ኣብ ደንበ ተቓውሞ
ኤርትራ ብምስታፍ Eንካን ሃባን ተበሃሂልና ምኻድ ንረብሓና ከም ዝኾነ ሓቢሩ፡፡ ከምU Eውን ኣብ
ኮሚኒቲ ምጥርናፍ ዘለዎ ፋይዳን ጉድኣቱን ድኽመታቱን ኣመልኪቱ ንተሳተፍቲ ብሰፊሑ
ኣብሪሁሎም፡፡

ሎሚ ኮነ ጽባሕ ስርዓት ህግደፍ ዘዳልዎም ዝኾነ ይኹን መድርኻት ዘይናትናን ኣንጻርና ምኻኑ
ተገንዚብና ክንጥንቀቅን ክንምክቶ ከም ዝግባE ተላቢዩ፡፡ ኣብ መዳይ ትምህርቲ Eውን ጽፉፍ ምሁር
መንEሰይ ኩናማ ንምስሳን ግደ ኮሚኒቲ፣ ወለዲ፣ ውድብ Eዙዝ ምኻኑ ኣብሪሁ፡፡ ኣብ ኣሜሪካ Eንርከብ
ኣባላት ኩናማ ኣብ ትምህርቲ ፍሉይ ጠመተ ብምግባር ክብሪ ብሄርናን ሃገርናን ክንEቅብ ከም ዝግባE
ድማ ሓቢሩ፡፡

ነዘን ክልተ ኣጀንዳ ድሕሪ ምዝዛም፡ ምምሕዳራዊ ቅርጺ ስቴት ኣይዋ ንምቃዋም ምስ ተሳተፍቲ ብሓባር
ኮይኖም ሰፊሕ ምይይጥ ድሕሪ ምክያድ ኣቆሞም፡፡ በዚ ክትE መሰረት ንኣይዋ ዝመርሑ ትሽዓተ
ዝኣባላት
ስቴት ኮሚቴን ናይ ሰለስቲU ማሕበራት (ደቂ ኣንስትዮ፣ መንEሰይ፣ ዓበይቲ ኣቦታት)
ትሽዓተ ዝኣባላታ መሪሕነት ብሙሉ ድምጺ መሪጾም፡፡ ኣብ መወዳEታ ተሳተፍቲ ኣኼባ በቲ ዝተኻየደ

ኣኼባ ሕጉስ ምኻኑ ዘለዎ ሓጎስ ድሕሪ ምግላጽ፡ ኣኼባ ብዓወት ከም ዝተዛዘመ ካብቲ ቦታ ዝመጸና ዜና
ወሲኹ ሓቢሩ፡፡

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

