ውሳነታት 2ይ ህዝባዊ መኸተ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን
ንሕና ኣብ ሜሪላንድ፡ ቨርጂንያ፡ ከተማ ዋሽንግተን ዲስን
2010፡ ነቲ ክቡር ኣምባሳደር ግርማይ ገብረማርያም ዝሃበና
ኣብ ልEሌና ተስገዲዱ ዘሎ ዘይፍትሓውን ዘይርትዓውን ናይ
(2009) ዝሃበና Eቱብ መግለጺ ሰሚEና ብEምቘት ድሕሪ
የሕሊፍና ኣሎና፡

ከባቢAንን Eንርከብ ኤርትራውያን፡ ሎሚ 31 ጥሪ
፡ ንህሉው ኩነታት ሃገርናን ዘስደምም መስርሕ ናይ’ቲ
ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ወሳኔ 1907
ምዝታይ ፡ ነዚ ዝስEብ ውሳነታት ብምሉE ድምጺ

1. ነቲ ሓቅን መሰረትን ዘይብሉ፡ ንልUላውነት ሃገርና ንምጽራር፡ ብኣሜሪካ ተኣሊሙ ብሽም ባይቶ ቤት
ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ብ23 ታሕሳስ 2009 ኣብ ልEሊ ሃገርና Eተስገደደ ዘይሕጋዊ ውሳኔ Eገዳ
1907 (2009) ኣትሪርና Eናዀነንና ብዘይ ወዓል ሕደር ክስሓብን ክስረዝን ንጽውE። ነዚ ክዉን
ንምግባር ከኣ ካባና ዘድለ ዘበለ ንኽንገብር ድሉዋት ምዃና ነረጋግጽ።
2. ባይቶ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት፡ መንግስቲ ኣሜሪካ፡ ሕብረት ኣውሮጳን፡ ሕብረት ኣፍሪቃን
ከም ኣውሓስቲ ውEል ኣልጀርስ፡ ነቲ ንብይን ኮምሽን ዶብ ጥሒሱ፡ ልUላዊ መሬት ኤርትራ ጐቢጡ
ንዝርከብ ስርዓት Iትዮጱያ፡ ብቕጽበት ካብ መሬት ኤርትራ ንኽወጽEን ዶብ ክልቲAን ሃገረት ብመሰረት
Eቲ ብይን ኣብ ባይታ ንኽምልከት ሓላፍነቱ ክስከም ንጽውE።
3. ምምሕዳር ፕረሲደንት ባራክ Oባማ፡ ነዚ ብሽም መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልEሊ ህዝቢ ኤርትራን
መንግስቱን ዝመጽE ዘሎ ቀጻሊ ተጻብOታት ብዘይወዓል ሕደር ደው ከብሎን ከምቲ ንህዝቢ ኣሜሪካን
ዓለምን ዝኣተዎ መብጽዓ፡ ንናይ ክልቲU ሃገራት ነባሪ ረብሓ ዝኸውን ሃናጺ ጽምዶ ከድህብ ነዘኻኽር።
4. ልEሊ ህላወ ፡ ድሕነትን ቅሳነትን ሃገርና ዝስራE ጉዳይ ስለ ዘየለ፡ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ፡ ንረብሓ Eዛ
ብኽቡር መስዋEቲ ምሩጻት ደቃ ዝተረኽበት ክብርቲ ሃገር፡ ንምሕላው፡ Eጅገና ሰብሲብና ፡ ብንብረትናን
ጉልበትናን ብብልሕን ጥበብን ከም Eንሰርሕ ነረጋግጽ። ንኹሉ ንሓድነት ህዝቢ ንምዝራግ ዝዓለመ Eኩይ
ፈተነታትን ጐስጓሳትን’ውን ከም ወትሩ ብኤርትራዊ ጽንዓትን ኒሕን ከም Eነፍሽሎ ቃል ንኣቱ።
5. ህዝብናን መንግስትናን፡ ውሕስነት ምግቢ ንምርግጋጽ፡ ሕማምን ድንቁርናን ንምጥፋEን፡ ምEሩይ ምEባለን
ተሳትፎን ንምርግጋጽ፡ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩሉ መደባትን ወፍርታት Eናሞጐስና፡ ካባና ዝድለ ዘበለ ክነበርክት
ቁሩባት ምዃና ነረጋግጽ።
6. ኣብ ጐኒ Eቲ Eምኒ ማEዝን ጽንዓት ህዝቢ ኤርትራ ዝዀነ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን መንግስትናን
ኰይና ፡ ብኹሉ ዓቕምና ንልUላውነት ሃገርና ንምክልኻል ደው Iልና ከም ዘሎና ነረጋግጽ።
7. ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ፡ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ነባሪ ሰላም ንምምጻE ዝኽተሎ ዘሎ ውሕሉል ኣትሓሕዛ
Eናሞጐስና፡ ኩላቶም ደለይቲ ሰላም ፡ ነዚ ኣብነት Eዚ ተኸቲሎም፡ ንሰላምን ቅሳነትን ቀርኒ ኣፍሪቃን
ክጽEሩ ንምሕጸን።
ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንሰማEታትና
ዓወት ንሓፋሽ
ህዝባዊ መኸተ ዋሽንግተን ዲሲ
31 ጥሪ 2010

