
       ህዝባዊ     ውሳኔታት     ተሳተፍቲ     ፈስቲቫል     ኤርትራ     ጀርመን     2013  
ካብ ዕለት 12 ክሳብ 14.07.2013 ኣብ ከተማ ጊስን ኣብ  ዝተኻየደ መደብ  ፈስቲቫል  
ኤርትራ ጀርመን 2013 ፡  ጽቡቕና ዘይደልዩ  ! ካብ መስርሕ ህንጸት ንልምዓት ሃገርን 
ምኹላፍ ወግሐ ጸብሐ  ዝጥጅኡ ሽርሕታት ፡ ካብ ኣየናይ ምንጪ ከምዝዛርዩን እንታይ 
ከምዝመስሉን ፡ ነዚ እኩይ ውጥናት ንመንግስትናን መራሕትናን ብፈጠራዊ ጸለመ  ጸለሎ  
እናቐባእካ  ዝድረሱ ተዋስኦን ፡ ሓድነትና በታቲኾም  ብቐንዱ ንሃገራዊ ልዑላውነትና ኣብ 
ሓደጋ ንምውዳቕ ዝፍሓሱ ተንኮላት ብደቂቕ ኣስተብሂልና ፡ ኣብ ኤርትራዊ ክብርታትና 
እናነበርና ሓንቲ ሰላምን ራህዋን ዝዓሰላ ፡ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝነገሳ ፡ ምዕብልትን ዘይትድፈር 
ሃገረ ኤርትራ ንምህናጽ ፡ ብህዝብን መንግስትን ዝውሰዱ ዘለዉ እዋናዊ  ውሳኔታትን ዝትግበሩ 
ዘለዉ  ናይ ልምዓት  መደባት  ብዕቱብ  ዘቲና ፡ ነዞም ውሳነታት ነሕልፍ::

1. ብ A/HRC/REC/23/21 (25 June 2013) ዝፍለጥ  ብባይቶ መሰል ደቂ ሰብ 
ሕቡራት ሃገራት  ዝተወስደ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዝመንቀሊኡን መሰል ግቡእ ሕጋዊ መስርሕ 
ዘየማልእ  ውሳነ ኣትሪርና ንነጽግ:: 

2. ኣብ  ልዕሊ ሃገረ ኤርትራ ንዘለዋ ተጻራርን ተጻባእን መርገጺኣ ሓቅን ፍትሓውን ዝኾነ 
ጸብጻብ ንከተቕርብ ምጽባይ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ከም ልእኽትን ወካሊትን ኮይና 
ንዝተመዘዘት Mrs. Sheila B.Keetharuth ንዝተዋህባ ሓላፍነት: ባይቶ መሰል 
ደቂሰባት ክናዋሕ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣትሪርና ንቃወም:: 

3. ነቲ ብ A/HRC/23/53 (May 28,2013) ዝፍለጥ ሓቅነትን ጭብጥን  
መረጋገጽን መርትዖን ዘይብሉን ካብቶም ደመኛታት ጸላእቲ ኤርትራን መወልቶም ኣኪባ 
ኣኻኺባ ንዘቕረበቶ መሰረት ዘይብሉ ጠቐነታት ኣትሪርና ንነጽግ:: 

4. ባይቶ መሰል ደቂሰብ ንጎበጣ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን: ግህሰት ሰብኣዊ መሰል 
ኣብ ትሕቲ ዝተጎብጠ መሬት ዝነብሩ ኤርትራውያን ዜጋታትን በመሰረት ቁጽሪ ሸውዓተ 
ኣጀንድኡ ግቡእ ኣተሓሕዛ ክገብረሉ ንጽውዕ::

5.  ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ዛጊት 12 ዓመቱ ጌሩ ዘሎ ናይ መጨረሻን ቀያድን 
ዝኾነ ውሳነ  ኮሚሽን ዶብ ኤርትራ ኢትዮጵያ  ብህጹጽን ብዘይቅድመ ኩነትን ንኽትግበር 
ጻውዒትና ነቕርብ:

6.  ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ጭብጥን መርትዖን ዘይብሉ ኣብ ልዕሊ ሃገረ 
ኤርትራ  ዝተስገደደ እገዳ  ብህጹጽ ከልዕሎ ንጽውዕ

7. ብ ዲይስጶራ ዝርከብ ኤርትራዊ ኣብ ምዕባለ ሃገሩ ንዘለዎ ኣብነታዊ ተሳትፎ 
ንምድራትን: ንቤተሰቡ ዝገብሩ ፋይናንሳዊ ደገፍ ንምዕጋትን ከምኡ እውን ንውልዶ ጽላት 
ዕደና ኤርትራ ንምስንካልን ብኣሜሪካን ወያነን ዝካየድ ዘሎ መናፍሕን ዝተኣልመ ሽርሒታትን 
ንኹንን::

8. መንግስትና ኣብ ትሕቲ እዚ ህሉው ጽንኩር ኩነታት  ንዝክተሎ ዘሎ  ዘቤታውን ናይ 
ወጻኢ ፖሊሲታቱን ንውሕሉል ኣገባብ ኣካይዳኡን ንድግፍን ነሞግስ



9. ኣባላት ምክልኻል ሓይልታት  ኤርትራን ሃገራዊ ኣገልግሎትን መሪሕ  ኮይኖም ኣብ 
ቃልሲ ቁጠባዊ ሓርነትን ምዕባለን  ኣብ ምሕላው ልኡላውነትን  መሬታዊ ሓድነት ኤርትራን  
ንዝሰላስልዎ ዘለዉ ዘይሕለል  ንጥፈታቶም ደገፍናን ሞገሰናን ንገልጽ  
10. ንደረጃ መነባብሮ ዜጋታትና ንምምሕያሽን ማሕበራዊ ፍትሒ ከም ኣብ ኣጸፍሕታት 
ትምህርትን ሕክምናን ወዘተ.. ንምብራኽ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታት እንዳ ኣመጎስና: ፖሊሲ 
ወፍሪ ንምዕዋት ዘድሊ ከይተሓለልና ክንጽዕር ምዃና ነረጋግጽ:: 

11. ነቲ ብመንግስቲ ካናዳ ንዝካየድ ዘሎ ኣብ ተጻብኦን ጽልእን ዝተመርኮሰ  ንዝምድና 
ኤርትራን ካናዳን ዘሻሕክር፣ ከምኡውን ከምቲ ንኔልሰን ማንዴላን ማህታማ ጋንዲን 
ዝገበርዎም፣ እቲ ብኮር ተገልበጥ ነቶም ሃገሮም ካብ ኣርዑት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ነጻ 
ንምውጻእ ዝተቓለሱ ሓርበኛታት ተጋደልቲ ኤርትራውያን ከም „ግብረ ሽበራውያን“ ፣ ነቲ 
ከቢድ መስዋእትነት ዝተኸፍሎ ናይ 30 ዓመታት ንመሰል ርእሰ ውሳኔ ዝተኻየደ ብረታዊ 
ገድልና ከም ናይ „ግብረ ሽበራዊ“ ምንቅስቓስ ጌርካ ናይ ምቕራብ ዝምቡዕ ሃቐነን ኣጥቢቕና 
ንኹንን።   

ኤርትራ ንዘልኣለም  ተኸቢራ ትንበር !
ዘልኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ሰማእታትና
ዓወት ንሓፋሽ !
ተሳተፍቲ  ፈስቲቫል  ኤርትራ ጀርመን 2013                         
  


