ደምዳሚ መግለጺ 6 ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ዲምሓኩኤን ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ፖለቲካዊ ቤት ምኽሪ ኩናማ ኤርትራ
ውድብ ዲምሓኩኤ ካብ ዕለት 15/11/2014-23/11/2014 ኣኼባታት ኣካይዱ፡፡ ካብ ዕለት 15-18/11/2014 ኣኼባ ፈጻሚት ቤት
ጽሕፈት፡ ካብ ዕለት 19/11/2014-21/11/2014 ማእከላይ ኮሚቴ፡ ካብ ዕለት 22-23/11/2014 ናይ ፖለቲካዊ ቤት ምኽሪ ኩናማ
ኤርትራ ኣሰላሲሉ፡፡
ኣብዚ ኣኼባ ኣብ ሰለስተ ኣጀንዳታት ብሰፊሕን ብዕምቆት ተመያይጡ ውሳኔታት የሕሊፉ፡፡
1. ንብሄር ኩናማ ኤርትራ ሓንኹሩ ሒዙዎ ዘሎ ድሕረትን ጸቢብነትን ድሑር ባህሊታት ንሓድነት ብሄር ኩናማ ኣብ ልዕሊ
ምፍትታኑ ኣብ መንጎ ብሄር ኩናማ ናይ ጽልኢን ቅርሕንቲን ኣረኣእያታት የሳዕሪር ምህላውን፡ እዚ ድሕረት እዚ ኣብ
ሓሙሻይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ብሰፊሕ ተራእዩ መደብ ተሓንጺጹ ምንቅስቓሳት ተኻይዱ ዕውት ስራሕን ፍሬን
እንተተረኽቦ እውን ሕጂ እውን ኣብ ዘይረብሕ ጓል ነገራት ኣቲዮም ቁጠባ ብሄር ኩናማ ንምድኻም ዝግበር ዘሎ
ምንቅስቓሳት መሊኦም ከም ዘይተቀርፉ እቲ ኣኼባ ኣረጋጊጹ፡፡ ክልቲኡ መሪሕነታት (ዲምሓኩኤን ፖ.ቤ.ም.ኩ.ኤ) ኣብ
ወጻኢ ኮይኖም ብቴሌፎንን ብዝተፈላለዩ መንገዲታት ኣብ መንጎ ብሄር ኩናማ ጽልኢ ብምስዋር መንጎኛን ዓራቅቲ
ተመሲሎም ቁጠባዊ ዓቅሞም ንምድኻም ዝግበር ዘሎ ህንደዳ፡ ዘላቂ ሰላምን ርግኣትን ከም ዘይኣምጽእ ንክርድኡ
መልእኽቶም የሕሊፎም፡፡

2. መርሕነታት ካብዚ ጸብብነትን ድሕረት ንምልቃቅ ትምህርቲ ቁልፊ መሳርሒ ምኻኑ ብምእማን ካብ ስርዓት ህግደፍ
ዝሰኣናዮን ግን ከኣ ኣብ መደበር ስደተኛታት ኢትዮጲያን ካልኦትን ዝረኸብናዮ ናይ ትምህርቲ ዕድል ብኣግባቡ ንክጥቀሙሉ
ናይ ሓደራ መልእኽቶም ኣሕልፎም፡፡ ህዝቢን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብናይ ትምህርቲ ዕድል ኣመና ተሃሲዩ ኣብ ድሕረት
ንዝርከብ ህዝቢ ኩናማ ንምሕጋዝ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ካብቲ ዝነበረ ብዝበለጸ ሓገዛቱ ንከዛይድን ንከስፍሕን፡ ኣብ መዳይ
ሕክምና እኹል ምትሕግጋዝን ምክትታልን ንክገብር ጸዊዑ፡፡

3. ብሄረ ኩናማ ኤርትራ እፎይታ ዝረክብ፡ ስርዓት ህግደፍ ምስ ዝውገድ ጥራሕ ስለዝኾነ፡ እዚ ስርዓት ንምእላይ ኣብ ዝግበር
ቃልሲ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ ብኩሉ መዳይ ተጠናኺሩ ኣብ ዓይነትን መጽናዕቲን ዝተደገፉ ወታሃደራዊ ስርሒታት
ንክቅጽሉ ወሲኑ፡፡ ከምኡ እውን ነዚ ስርዓት ኣብ ምእላይ መልክዕ ውዳቤናን ሓሳብካ ብዘይ ገደብ ናይ ምግላጽ መሰልናን
(Freedom of expression) ሃይማኖት ኣብ መንግስቲ መንግስቲ ኣብ ሃይማኖት ኢድ ዘይእትው ስርዓተ ምሕደራ ምስ
ዝቅበሉን ንለውጢ ምስ ዝበገሱ ሃገራዊያን፡ ውድባት፣ ሰልፊታትን፤ ሲቪኽ ማሕበራት ኢድን ጓንትን ኮይኑ ከም ዝቃለሱ
ዲ.ም.ሓ.ኩ.ኤን ፖ.ቤ.ም.ኩ.ኤ ኣብ ኣኼባኦም ኣረጋጊጾም፡፡
ዝመረረ ይምረረ፡ ዝወሰደ ግዜ ይውሰድ፡ ዝድለ ዘበለ መስዋእቲ ይሕተት እምበር፡ ኣብ መላእ ኤርትራ ኮነ ብፍሉይነት ኣብ ዞባ ጋሽ
ባርካ ከባቢያዊ ምምሕዳሩ ብዘይ ምሽርራፍ ከረጋግጽ እዩ!!
መትካላት ዲምሓኩኤ ንዘልኣለም ክዕንብቡ እዮም!!!
ዲ.ም.ሓ.ኩ.ኤ-ፖ.ቤ.ም.ኩ.ኤ
ሕዳር 23/3014

