
ህጹጽ ጻዋዒት ሃገር 

ንዕለት 10-11-12 ነሓሰ 2018 

ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት - ጀርመን 

 

እማሜታት 

 

1. ጉጅለ ህ.ግ.ደ.ፍ. ናይ ውልቀ ሽርክነት ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ዝቖመ 
ዘይሕጋዊ ብጠበንጃን ኣባትርን ኣፈራሪሁ ነንዝተቓወሙዎ ዝኣስር ዝቐትል 
ብህዝቢ ዘይተወኮሰ ምዃኑ ጭብጥታት ብምቕራብ ኣብ ዝምልከቶ ዓለመለካዊ 
ገበናዊ ቤት ፍርዲ ምቕራብ። 
ዕድል ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዘይምልከቶ ኾይኑ ካብ ዋጋ ዕዳጋ ክዕገት። 

 
2. ሃገረ ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕ ጻዕርን ሀይወታት ወፈያን ዘረጋገጾ ልዑላውነት 
ከምኡ ኸኣ ዶባዊ መሬት ብዕለት 13-04-2013 ብቤት ፍርዲ ዓለም ዝተበየነ 
ፍርዲ ክኸብር ውሕስነቱ ከረጋግጽ። 

3. ህ.ግ.ደ.ፍ. ልሉይ ገፋዒ ጉጅለ ናይ ባዕሉ ሕጊ ዝሕግግ ንጻዋዒት ሰባዊ መሰላት 
ዝነጽግ ኣብ ደሞክራሲያውያን ሃገራት ንኸይ ንቀሳቐስ ምዕጋት። 
 

4. መጋበርያ ህ.ግ.ደ.ፍ. ኮይኖም መጋብንቱ ዝነበሩ ሕጂ ተቓወምቱ ተመሲሎም 
ብዑቕባ ሓተታ ዝነብሩ በብገበኖምን ጭብጥታቱን ኣተሓሒዝካ ኣብ ሕጊ 
ምቕራብ። 

5. ብስም ወጽዓ ህዝቢ ተጠቒሞም ኣብ ደሞክራሲያውያን ሃገራት ዝተዓቕቡ 
መጣቕዕቱ ብስም ወጽዓ ህዝቢ ውልቀ ረብሓታቶም ዝድልቡ ኣብ ሕጊ 
ምቕራብ። 

6. ብሓተታ ዑቕባ እናነበሩ ክሳዕ ዜግነት ብነባርነት ዝተቐበሉ ኣገልገልቲ ዓማጺ 
ጉጅለ ህ.ግ.ደ.ፍ. ብግህሰት ቅዋመ ሕጊ ናይቲ ዝለገሶሎም ሃገር ተኸሲሶም ኣብ 
ሕጊ ክቐርቡ።    
 

ክቡራትን ክበራንን 
ኣብ ተጸዊዑ ዘሎ ህዝባዊ ዘተ ዕለት 10-11-12 ነሓሰ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት 
(ጀርመን) ዓቢይ ተራ ተዋሂቡ ክንላዘበሉ ኣብ ተግባር ብኸመይ ይውዕል ከነስምረሉ 
ገደብ ነዚ ዝዋፈር ዘሎ ዋጋ ዕዳጋ ልዑላውነትና ብግብሪ ከነበግስ ኣብ በረኻታትን 
ስንጨሮታትን ተዛሕዚሑ ዘሎ መስዋእቲ ይጠልበና. . ይጣርዓና ስለ ዘሎ ኩልና ኣብ 
ክብሪ ስዉኣን እንኣምን ዓዓቕምና ዝፈቕዶ መጽናዕቲ ከነቕርብ ዕድሜና ክከውን 
ሓደራ፡ 
 
 



 
 

ንጥፋእዶ?. . .  ንኸይንጠፍእ! ነጥፍእ 
መልሲ እንህበሉ ዕለታት ስለዝኾነ. . . . ብብዝሒ ክንሳተፍ ሓደራ 

ዕለት 10-11-12 ነሓሰ 2018 
ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት (ጀርመን) የራኽበና 

 

ሰነድ 

ደሕነትን ዋሕስነትን ሓድነትን 

ህዝብን መሬትን ኤርትራን ልዑላውነቶምን 

  

ምሉእ ስም. . . . . .   

ትውልዲ ዓዲ. . . . . . ዕለት. . . . . .   

ኣውራጃ. . . . . .   

ህልው ዜግነት. . . . . .   

መበቆል ዜግነት. . . . . .   

ኣድራሻ ትቅመጠሉ. . . . . .   

ከተማን ሃገርን. . . . . .   

 

ንእዘን ተጠቒሰን ዘለዋ እማሜታት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ናብ ዝምልከቶ ቤት ሕጊ 
ምቕራብ ተወፍያ ዘላ ሽማግለ ብኽታመይ (ፊርማይ) ድጋፈይ ኤረጋግጸላ። 

ፊርማ. . . . . .   

 
 


