
ውሳነ ኤርትራውያን ተቐማጦ ስቶክሆልምን ከባቢኣን ኣንጻር ይፍትሓዊ እገዲ 

ክንከታተሎ ከምዝጸናሕና: ኣብ ውሽጢ’ዚ ክልተ ዓመታት ጥራይ ክልተ ግዜ ዓማጺ: ይሕጋውን 
ይፍትሓውን እገዲታት ባይቶ ጸጥታ ው.ሕ.ሃ. ኣብ ልዕሉ ንጹህ ህዝቢ ኤርትራ ተወሲኑ ኣሎ። ሎሚ 
18 ታሕሳስ 2011 ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማ ስቶክሆልምን ክባቢኣን: ከም ኣካል ኤርትራዊ 
ዓሇማዊ ምንቕስቓስ ተኣኪብና: ብዛዕባ 5 ታሕሳስ 2011  ኣብ ልዕሉ ሃገርና ዝተወሰነ እገዲ ኣመልኪትና 
ብሰፊሕ ተመያይጥና፡፡   

እዚ ውደቕ ዯግሲ ብይን 1950 ዓ.ም. (V390): ንህሩፍ ረብሓ ምምሕዲር ኣሜሪካን ኩራኩሩን 
ንምርዋይ ዝተኣልመ ኮይኑ: ቅንጣብ መርተዖ ይብለ፡ ንዞባናን መሊእ ኣፍሪቃን ኣብ ቅልውሊው 
ክሸምም: ብዉጹእ ዴራማ ዝተዯኮነ ዓመጽ’ዩ። ስሇዝኾነ ኣኼበኛታት ንክልቲኡ ይፍትሓዊ ብይናት 
ባይቶ ጸጥታ 1907/2009ን 2023/2011ን ብሰፊሕ ዴሕሪ ምምያጥ ብትሪ ንኹንን።  

እዚ ብስም ባይቶ ጸጥታ ተመሓሊሉፉ ሎ ይሕጋዊ ብይን: መሰል ህዝቢ ኤርትራ ዝገሃሰ: መሰል 
ውዴብ ሓዴነት ኣፍሪቃን ዓንቀጻት ውዴብ ሕቡራት ሃገራትን ዝጠሓሰ: ንቁጠባውን ፖሇቲካውን 
እስትራትጂ ሰብ ፍለይ ረብሓ ከገልግል ዝተበየነ: ኣብ ኩምራ ሓሶትን ጸሇመን ብምምርኳስ ዝተወሰነ 
ዓማጺ ብይን ስሇዝኾነ: ንሕና ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማ  ስቶክሆልምን ከባቢኡን ብመሰረቱ 
ንነጽጎ። 

ኣኼበኛታት: ንሓያል ኤርትራዊ - ሃገራዊ ወፍሪ ልምዓት ዋርሳይ ይከኣሎ እንዲዯገፍና: ልዕሉ ዝኾነ 
ይኹን እዋን: ህዝብን መንግስትን ዝሓቶ ጠሇባት ንምዕዋት ዴለዋት ኣሎና። ንኹለ እንተታትን 
ተጻብኦታትን ኣብ ምፍሻል ሎሚ’ወን ከም ትማሉ: ህዝባዊ መኸተና ዋልታ ነጻነትናን ዕብየትናን 
ምዃኑ ነረጋግጽ።   

ብተወሳኺ፡ 

1. ብይን ባይቶ ጸጥታ 1907/2009: ከምኡ’ውን 2023/2011 ብመሰረቱ ንኤርትራን ህዝባን ስሇ 
ይምልከት ብቕጽበት ክሇዓል ንጽውዕ። 

 

2. ነዚ ኣብ ልዕሉ ህዝቢ ኤርትራ ተወሲኑ ሎ ይፍትሓውን ይሕጋውን እገዲ እትምርምር: 
ሻራ ይብሊ ኮሚሽን ክትቀውም ንጽውዕ።  

  

3. እቲ ከረሳስዑዎ ዝህቅኑ ሇዉ: ናይ መወዲእታን ቀያዴን ሕጋዊ ውሳነ ድባት ኤርትራን 
ኢትዮጵያን ብይ ውዓል ሕዯርን ብይቅዴመ-ኩነትን ክትግበር ንጽውዕ። 

 

4. ተራና ኣብ ርሱን ጽምድ ዲግመ-ህንጻ ሃገርና ንምዴንፋዕ: ኣዋጅ ቁጽሪ 67/1995 መሕወይ 
ግብሪ - 2% ብምምሕያሽ ናብ 3% ወይ ልዕሉኡ ክብ ክብል ንመንግስትና ንሓትት።  

 

5. ምእንቲ ክዴምናዊ ግዳታኡ ከማልእ ሂወት ዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራውያን ዝቐፈ - 
መቓብር ሰማእታትና ዝቦንቆረ፡ ማእሇያ ይብለ ርእሰ-ማል ኤርትራውያን ዝመተን 



በሳበሰን: መራሒ ጃንዲ ወያነ ኣቶ መሇስ ዜናዊን ሚኒስተራቱን: ኣብ ቤት ፍርዱ ዓሇም 
ቀሪቦም ክምርመሩን ክፍረደን ንጽውዕ። 

 

6. ቀዋሚት ወኪል ኣሜሪካ ኣብ ው.ሕ.ሃ. - ኣምባሳዯር ሱዛን ራይስ: ንሇዋ ስልጣን ተጠቒማ: 
ኣብ መቕፍትን ምብስባስ ኤርትራውያንን ገበን ዝፈጸመትን ትቕጽል ሊን ብዓልቲ መዚ ሰሇ 
ዝኾነት: ሓሊፍነታ ከተልዕል ንጽውዕ። 

 

7. ጠንቂ ኩለ ምግሃስ ኣህጉራውን ዞባውን ሕግታት ኮይና ትዕንዴር ሊ ርእሰ-ሓያል   ኣሜሪካን 
ሰዓብታን ንኹንን። 

  

8. ወፍሪ ኣብ መንሰያት: ዉሑስ ወፍሪ መጻኢና ምዃኑ ብምእማን፡ መንእሰያትና ሓያል 
ኤርትራዊ መንነት ከጥርዩ፡ ፍልጠትን ሞያን ኪዓጥቁን ምትእስሳሮም ምስ ሃገር ከሐይለን: 
8ይ ዋዕሊ መንእሰያት ኣብ ሽወዯን ንምዕዋት ዴልውነትና ነረጋግጽ። 

 

9 ብትካሊት ስዊዴን ንኤርትራውያን ንምጉጅጃል ዝግበር ሎ እከይ ተግባራት ብትሪ          
እንዲኾነንና: መንግስቲ ስዊዴን ንኣብ ልዕሉ ኤርትራውያን - ስዊዴናውያን ዝግበር ሎ 
ሰብኣዊ ግህሰታት ኣቓልቦ ብምሃብ: መሰል ዴርብ ዜግነትና ክሕለ ግዳታኡ ምዃኑ 
ነኻኽር። 

 

10 ኣብ መወዲእታ: ንኹለ ተንኮልን ሽርሕን ሰበ ስልጣን ምምሕዲር ኣሜሪካ ኣብ ባይቶ ጸጥታ  
እንዲ ኮነንና: ንኹሎም ዯሇይቲ ሰሊምን ምርግጋእን ዓሇምና ዝቃሇሳ ሃገራት: ወዴባትን ዉልቀ 
ሰባትን ብሙምጓስ: ንይፍትሓዊ ብይን ባይቶ ጸጥታ ኮኒኖም ኣብ ዞባዊ ምርግጋእን ምውሓስ 
ልኡሊውነት ሃገራትን እጃሞም ከበርክቱ ንጽውዕ። 

 

 

    ሕዴሪ ሰማእታትና ይዓምብብ! 

    ዓወት ንሓፋሽ! 

    ስቶክሆልም 18 ታሕሳስ 2011 


