
    

በአውሮፓበአውሮፓበአውሮፓበአውሮፓ    ለሚገኙለሚገኙለሚገኙለሚገኙ    አገርአገርአገርአገር    ወዳድወዳድወዳድወዳድ    ኢትዮጵያውያንኢትዮጵያውያንኢትዮጵያውያንኢትዮጵያውያን    እናእናእናእና    ትውልደትውልደትውልደትውልደ    ኢትዮጵያውያንኢትዮጵያውያንኢትዮጵያውያንኢትዮጵያውያን    በሙሉበሙሉበሙሉበሙሉ!!!!    

የሻዕቢያንየሻዕቢያንየሻዕቢያንየሻዕቢያን    እናእናእናእና    የግንቦትየግንቦትየግንቦትየግንቦት    7 7 7 7 መሰሪመሰሪመሰሪመሰሪ    ተግባርተግባርተግባርተግባር    ለመኮነንለመኮነንለመኮነንለመኮነን    የተጠራየተጠራየተጠራየተጠራ    ሰላማዊሰላማዊሰላማዊሰላማዊ    ሰልፍሰልፍሰልፍሰልፍ!!!!    

ሻዕቢያ በሚከተለው የጥፋትና የትንኮሳ ፖሊሲ የተነሳ ከሁሉም ጎረቤቶቹ ጋር በመጋጨት በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች የሞትና 
የአካል ጉዳት ሰለባ አድርጓቸዋል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር በዓለም አቀፍ ደረጃ 
በአሸባሪነት ከሚታወቁ አልሸባብና አልቃይዳ ከመሳሰሉ የሽብር ቡድኖች ጋር ግምባር በመፍጠር፣ በማስታጠቅ፣ በማሰልጠን 
እና በማስጠለል ሶማልያን ብሎም የክልሉ አገሮችን ሰላምና መረጋጋት ላይ ተጨባጭ ስጋት በመፍጠሩ፣ ከዚህ እኩይ ተግባሩ 
እንዲታቀብ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ሻዕቢያ ለዚህ እኩይ ተግባሩ በሚጠቀምባቸው የፖለቲካ፣ 
ወታደራዊ እና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ያነጣጠረ ማእቀብ ሪዞልዩሽን 1907/2009 እንዲሁም ይህንን ውሳኔ ሙሉ 
በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል ተጨማሪ ሪዞልዩሽን 2023/2011 ጥሎበታል፡፡ 

ሻዕቢያ እንደ እብድ ውሻ ጎረቤቶቹን እየዞረ የሚናከሰው አንድም በአካባቢው ሻዕቢያን የሚገዳደር ሃይል እንዳይኖር በማድረግ 
የክልሉ አገሮች እና ህዝቦች በሻዕቢያ ተግባር እና እብሪት ተሸማቀው እንዲኖሩ በዚህም ሻዕቢያ እንዳሻው እንዲሆን ለማድረግ 
ሲሆን፣ በተለይም በክልሉ ሰላምና መረጋጋት የሰፈነባት፣ በኢኮኖሚ የዳበረች እና ተሰሚነትና ተደማጭነት ያላት ኢትዮጵያ 
እንዳትኖር ካለው የረጅም ጊዜ ህልሙ የተነሳ ነው፡፡ 

ይህንን ዓላማው ለማሳካት ፊትዋን ወደ ልማት በማዞር ላይ የነበረችውን ኢትዮጵያን በመውረር አገራችንን ለማሸማቀቅ የሞከረ 
ቢሆንም፣ ይህ እኩይ ተግባሩ በተባበረ የኢትዮጵያ ህዝቦች ክንድ ሊቀለበስ ችሏል፡፡ የአገራችንን እድገት የእግር እሳት የሆነበት 
ሻዕቢያ ህዳሴያችንን ለመቀልበስ ፊት ለፊት በሚደረግ ጦርነት እንዳማይሳካለት በመገንዘቡ፣ ተመሳሳይ ዓላማ ያላቸውን 
የውስጥ የጥፋት ሃይሎች በተለይ ደግሞ እንደ ግንቦት 7 የመሳሰሉ የሽብር ቡድኖችን የሞራል፣ የቦታ፣ የትጥቅ፣ የስልጠናና 
የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ የጥፋት መልእክት አሸክሞ አገራችንን ለመበታተን የቀቢጸ ተስፋ ሙከራ ሲያደርግ መቆየቱም 
ኢትዮጵያውያን የምንገነዘበው ጉዳይ ነው፡፡ 

ግንቦት 7 ፍጹም የሻዕቢያ ተላላኪ እና ጉዳይ ፈጻሚ መሆኑን በግላጭ በሚያሳይ መልኩ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ 
መብት አጣሪ ኮሚሽን በኤርትራውያን ላይ እየደረሰ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት አስመልክቶ ጁን 23/2016 ጀኔቫ ላይ 
ለማቅረብ እያዘጋጀ የሚገኘውን ሪፖርት እና የማጣራት ሂደት በመቃወም ሻዕቢያ እንዳይወነጀል የሻዕቢያን የአድኑኝ ጥሪ 
ተቀብሎ የድጋፍ ፊርማ (petition) ለማሰባሰብ ላይ ታች እያለ ይገኛል፡፡ ግንቦት 7 በቅርቡ በአሜሪካ ባዘጋጀው ስብሰባ 
የሻዕቢያን ተወካይ መግለጫና እና የስራ መመሪያ እንዲሰጥ መጥራቱም  ጉዳይ ፈጻሚነቱን ያረጋገጠበት ሌላ ተጨባጭ አብነት 
ነው፡፡ 

ይህ ጉዳይ የግንቦት 7 መሰሪ ተግባር ከማሳየቱም በተጨማሪ፣ ስልጣን ለመያዝ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ከሚተጉ ሃይሎች ጋር 
ከመተባበር ወደኃላ እንደማይመለሱም በግልጽ የሚያሳይ ነው፡፡ በመሆኑም በአውሮፓ አገሮች የምንኖር ኢትዮጵያውያን ይህ 
እንቅስቃሴ የአገራችንን ህዳሴ ለመቀልበስ የተቀነባበረ ሴራ መሆኑን ተገንዝበን፣ በከባድ መስዋእትነት እና ጠንካራ መሰረት 
ላይ እየተገነባች ላለችው ሃገራችን ደጀን ለመሆን፣ የአገራችንን እድገት ባለቤቶች እንደመሆናችን መጠን የበለጸገች ኢትዮጵያን 
ለቀጣዩ ትውልድ ለማውረስ እየተደረገ ያለውን ታሪካዊ ርብርብ በማደናቀፍ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚጥሩ የጥፋት 
ሃይሎችን አደብ ግዙ የሚል የጋራ ድምጽ ለማሰማት ጁን 11/2016 ከ 12፡00 ጀምሮ በ Saalbau NIDERAD GOLDSTEIN- 
33, 60528 FRANKFURT AM MAIN በሚደረግ ሰላማዊ ሰልፍ እንዲገኙ እና ላልሰማ እንዲያሰሙ በማክበር ተጋብዘዋል፡፡ 

ለተጨማሪ መረጃ +491788155226፣ +491727853735፣ +4917680627938፣ +447776136894 

አስተባባሪ ኮሚቴ 

በህዝቦችበህዝቦችበህዝቦችበህዝቦች    የተባበረየተባበረየተባበረየተባበረ    ክንድክንድክንድክንድ    የአገራችንንየአገራችንንየአገራችንንየአገራችንን    ህዳሴህዳሴህዳሴህዳሴ    እውንእውንእውንእውን    ይሆናል፡፡ይሆናል፡፡ይሆናል፡፡ይሆናል፡፡    


