
التصدى الشعبى

  سنه7 شهر 12فى خلل عقد احتفالت فيستيفال اريتريا فى المانيا من يوم 
  فى مدينه جيسين نحن المشاركون شعبا2013 سنه 7 شهر 14 الى 2013

وحكومه خرجنا بالقرارات والتوصيات التيه ونصها

 ندين ونشجب القرار الصادر من قبل منظمه حمايه حقوق النسان التابعه - 1
                     للمم المتحده الصادر برقم

  لنه يحمل برامج مسيسه ويعارض مبادئ2013 - 6 - 25بتاريخ         
اساسيه لحمايه حقوق النسان

 ندين توكيل السيده - شيل ب كيثاروث وتمديد صلحيه توكيلها من قبل -2
 مكتب حمايه حقوق النسان للمم المتحده لما لها من مواقف عدائيه وسلبيه

لدوله اريتريا ومن المنطق فاننا لم نتوقع ان تقدم اى تقارير ايجابيه

            نشجب وبشده التقارير الصادره برقم -3

  لن مصدر هذه التقارير من العداء الدمويين2013-5-28بتاريخ            
 لريتريا واعوانهم اللذين ليمثلون الشعب ول الحكومه الريتريه وينقصهم

الحكمه والحقائق والدله والوثائق

 نطالب مكتب حمايه حقوق النسان فى المم المتحده ان يتخذ اجراءات -4
 سريعه وصارمه ضد الحكومه الثيوبيه التى لم تحترم حقوق النسان

7الريترى وان تخرج من الراضى الريتريه المعورفه باجنده رقم 

 نطالب مجلس المن بتطلبق رسم الحدود طبقا لتفاقيه الجزائر الموقعه فى -5
  ونطالب الحكومه الثيوبيه اجلء جيشها وممتلكاتها من2002ابريل سنه 



الراضى الريتريه

 نطالب مجلس المن برفع الحصار الظالم المبنى على اسس ومعلومات -6
خاطئه بعيده كل البعد عن الواقع

 ندين ونستنكر العراقيل التى تسببها الوليات المتحده واعوانها لشعبنا فى -7
 المهجر لكى ليستطيع احد ان يساهم فى بناء الوطن ورفع المستوى

 القتصادى وندين كل المحاولت الفاشله التى تحاولها هذه الدول لتعطيل
الشركات الكبرى المتخصصه فى اعمال التنقيب

 نؤيد الحكومه الريتريه لسعيها فى حل جميع المشاكل المتواجده وسعيها -8
 لتحقيق العداله الجتماعيه وبسط المن وتمتع المواطن بحريته وامنه فى

وطنه رغم الصعوبات التى تواجهها الحكومه فى الداخل والخارج

 نؤيد ونشكر ونفتخر بجيشنا الباسل ونقف جنبا الى جنب معه فى كل -9
الظروف ونشكره لجهده العظيم لرفع عجله التنميه والزدهار والتقدم

 نحن جميعا وبل استثناء نطالب ونحث كل افراد الشعب الريترى بالتوحد -10
 والوقوف صفا واحدا ويدا بيد لكى ننهض وتنهض بنا بلدنا العزيزه فى

مجالت التعليم والصحه

 نستنكر ماقامت به حكومه كندا بوصف النضال الشعبى الريترى بانه -11
 ارهاب وتعطيل اعمال السفير الريترى فى اراضيها بدون سبب مقنع او

 مبرر

عاشت اريتريا دائما بعز وشرف -- المجد لشهدائنا البرار -- النصر للجماهير

 المشاركون فى فيستيفال المانيا -- جيسين


