ማሕበር ተጋሩ ኣውሮጳ - ጨንፈር ጀርመን
መግለፂ ቅዋም ማሕበር ተጋሩ ኣውሮጳ ጨንፈር ጀርመን
ተጋሩ ነበርቲ ሃገረ ጀርመን ኣብ ህሉው ኩነታት ክልልናን ሃገርናን ንምዝታይ ብዕለት 15 ዲሰምበር 2018 ዓ/ም
ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ኣብ ዘሳለጦ ዋዕላ ድሕሪ ዓሚቕ ዘተ ከም ማሕበር ተጋሩ ኣውሮጳ
ጨንፈር ጀርመን ነዚ ዝስዕብ መግለፂ ቅዋም ኣውፂእና ኣለና።
1. ሃገርና ኢትዮጵያ ሰላማ ተዘሪጉ፣ ህዝባ ሰላማዊ ናብርኦም ንምምራሕ ኣብ ዘይካኣሉሉን ኣብ መራሕቲ ዓዶም
ተስፋ ኣብ ዝሳኣንሉ እዋን ህዝቢ ትግራይን ውድብ ህወሓትን ብሓባር ንኩሉ ዓይነት ሸርሕታት ብምፍሻል፣
ሰላሞም ብምሕላውን ፣ ክወርዎምን ሰላሞም ክዘርጉ ንዝመፁ ማዕፆ ብምዕፅው ክልልና ሀዚ እውን ከም ትማሊ
ክልል ሰላምን ክልል ተስፋን ምዃና ብተግባር ብምርኣዮም ዘለና ክብርን ኣድናቆትን ንገልፅ። ህዝብን መንግስትን
ክልልና ቀፂሎም ከጋጥሙ ንዝኽእሉ ኩሉ ዓይነት ሓደጋታት (ተፃብኦታት) ንምምካት ከምቀደሙ ሓድነቱ
ኣስጢሙ ድሉው ክኸውን እንዳፀዋዕና ብወገንና እውን ኣብ ጎድኒ ህዝብና ኮይና ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ክንከፍል
ድልዋት ሙዃና ነረጋግፅ።
2. ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ኣርባዕተ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ሃገርና ዝተፈጠሩ ጎንፅታትን ብፍላይ ድሕሪ
ምምፃእ ሓዱሽ ኣመራርሓ ኩነታት ኣብ ክንዲ ምምሕያሽ መመሊሱ እንዳገደደ ይኸይድ ኣሎ። ነዚ ስዒቡ ኣብ
ልዕሊ ተጋሩ ዝወርድ ዘሎ መቕተልቲ ፣ መቑሰልቲ ፣ ምፍንቓልን ምብራስ ንብረትን ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ
ተጠናኺሩ ቀፂሉ ይርከብ። ከም ውፅኢቱ ድማ ተጋሩ ተፈናቐልቲ ዶብ ሰጊሮም ክሳብ ሱዳን ይንገላትዑ ኣለዉ።
ኣብዛ ሃገር ልዕልነት ሕጊ ክኸበር ፣ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝበፅሕ ዘሎ ዘርኢ ተኮር መጥቃዕትታት ጠጠው ክብል፣
ነዚ ዝተዋደደ ወንጀል ዝፈፀሙን ዘፈፀሙን ሰባት ናብ ሕጊ ክቐርቡን ዝተጠቅዑ ተጋሩ ክከሓሱን ብጥብቂ
ንሓትት።
3. እቱ ብሰንኪ ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዝነበረ ደማዊ ኩናትን ንዕኡ ተኸቲሉ ንልዕሊ 20 ዓመት
ዝሰዓበ ሃዋህው ኣይሰላም ኣይኩናት ኣብ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዝፈጠሮ ቁጠባውን ሰብኣዊ ሃሰያ
ማእለያ ዘይብሉ እዩ። ሕዚ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ነቲ ኩነታት ንምቕያር ዝወሰድዎ ዉሳነ
ተረሓሒቖም ዝነበሮ ህዝብታት መሊሶም ዝራኸበ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። እዙ ኩነታት ኣዚና ዝተሓጎስናሉ
ምዃና እንዳገለፅና ተጠናኺሩ ክቕፅልን ንሓትት። በዚ ኣጋጣሚ እዙይ ክሳብ ሀዚ ዘይተኸፈቱ ዶባት (ኦምሓጀር
ሑመራን ባድመን) መሊኦም ክኽፈቱን ኣሕዋት ህዝብታት ከምልቦም ክራኸቡን ንሓትት። ብተወሳኺ ከምቱ ኣብ
ሞንጎ ህዝብታት ዝተፈጠረ ርክብ ኣብ ሞንጎ ፖለቲከኛታት ዘሎ ርክብ ካብ ሽርሒ ነፃ ብዝኾነ ኣገባብ ክጠናኸር

ንላቦ። ብሓፈሻ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህው ሰላም ኩሉ ደላዪ ሰላም ክሕልዎን ናብ ሙሉእ ቁጠባዊ ረብሓ
ክልቲኡ ህዝብታት ክንልዉጦ ክምዝግበኣና ክንገልፅ ንፎቱ።
4. ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ብሽም ሕቶ መንነት ኣብ ልዕሊ ሉኣላዊ ግዝኣትን መንንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ሽርሒ
ኣጥቢቕና ንኹንን። ህዝቢ ትግራይ መንነቱ ብቓልሱ ዘረጋገፀን ኣብ ምርግጋፅ መንንት ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ
ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ዝኸፈለ ብባህሉን መንነቱን ኩሩዕ ህዝቢ እዩ። ሕዚ ኣብ ጎረባብቲ ክልልላት ዝነቆጡ
ዘበናውያን ሃፀያውያን ተስፋሕፋሕቲ ግዝኣታዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምሽርሻር ካብ ዝገብርዎ ሽርሒ ንክቁጠቡ
ንምዕድ። ምስ'ዙይ ተኣሳሲሩ ብመንግስቲ ፌደራል ንጉዳያት ግዝኣታዊ ወሰን ክልላት ንከፅንዕን ናይ ዉሳነ ምክረ
ሓሳብ ንከቕርብ ዝተጣየሸ ኮምሽን ሕገመንግስታዊ መሰረት ስለ ዘይብሉ ጉዳያት ወሰንን መንነትን ሕገመንግስታዊ
ብዝኾነ መንገዲ ጥራሕ ንክርአ ንላቦ። እዙይ ምስዘይግበር ናብ ምፍራስ ሕገ መንግስቲ ዝግበር ስዳሮ ምዃኑ ኩሉ
ክፈልጦ ይግባእ።
5. መንግስቲ ፌደራል ኣብ ቀረባ ብሽም ምኽባር ልዕልነት ሕጊ ኣብ ግዕዝይናን ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ተሳቲፎም
እዮም ተባሂሎም ንዝጠርጠሮም ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምውዓል ምጅማሩ ዝፍለጥ እዩ። ምኽባር ልዕልነት
ሕጊ ካብ ሽርሒ ፖለቲካ ነፃ ኮይኑ ምስ ዝትግበር ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ሐዚ እንዕዘቦ ዘለና ኣከያይዳ ግን ኣዝዩ
መሰከፍን ከቢድ ሳዕቤን ዘኸትልን ኮይኑ ረኺብናዮ ኣለና። ዝግበሩ ዘለዉ ማእሰርትታት ብሄር ተኮር ኣብ ልዕሊ
ምዃኖም ብናይ ሚድያ ኲናት ዝተዓጀቡ እዮም። ንኣብነት ኣብዚ ቀረባ እዋን ብኹሎም ናይ መንግስቲ
ሚድያታት ዝተፈነወ “የፍትሕ ሰቆቃ“ ዝተሰነየ ናይ ፕሮፖጋንዳ ፊልም ንኹሎም ተዛረብቲ ትግርኛ ብጃምላ
ንምውንጃልን ንምስኳንን ዝተዋደደ ኮይኑ ረኺብናዮ ኣሎና። እዙይ ምስ ምኽባር ልዕልነት ሕጊ ዘራኽብ ነገር
የብሉን። ስለዚ ብሚድያታት መንግስቲ ዝንዛሕ ዘሎ መሰረት ዘይብሉ ዘርኣዊ ትያትር እንዳኾነና ዋናታቱ ብሕጊ
ክሕተቱ ንሓትት።
6. ምኽባር ልዕልነት ሕጊ ከምቱ ንሪኦ ዘለና ንፖለቲካዊ ሃልኪ እንተይኮነስ ኣብ ኩሉ ፀፍሕታት ናይ መንግስቲ
ንዘለዉ ኣመራርሓ ፣ እንኮላይ ኣብ ቀረባ እዋናት ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ማእለያ ዘይብሉ ግፍዒ ንክፍፀም ዝገበሩ
ኣመራርሓን ተጠርጠርትን ናብ ሕጊ ዝቐርብሉ መስርሕ ክፍጠር ንሓትት። ህዝብን መንግስቲ ትግራይን ድማ ነቲ
ብሽም ምኽባር ሕጊ ዘርኢን ሰብን እናፈለካ ዝግበር ፖለቲካዊ ኣሻጥር ክቃለሶን ብፅንዓት ክምክቶን ንላቦ።
7. ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ቀረባ ምስ ብዙሓት ክፋላት ሕብረተሰብና ብዘገበሮም ምይይጣት ኣብ ክልልና
ዝተርኣዩን ህዝቢ ኣዝዮም ዘማረሩን ሕቶታት ስእነት ሰናይ ምምሕዳር ፣ ልምዓት ፣ ትሑት ዝርጋሐ መሰረተ
ልምዓት ፣ ስእነት ስራሕ መናእሰይ ፣ ጉድለት ፍትሒ ፣ ግዕዝይናን ምውራድ ፅርየት ትምህርትን ዝፍትሑሉ
መንገድታት ክንፀሩን ብቑልጡፍ ኣብ ተግባር ክሽረፉን ንሓትት። ምስእዙይ ተተሓሒዙ ቅድም ኢለን ዝተነፀራ
ኮሪደራት ልምዓት (ምዕራብን ደቡብን) ብቅልጡፍ ህዝቢ ናብ ዘስተማቕሮ ስራሕቲ ልምዓት ክእቶ ንሓትት።

በዚ ኣጋጣሚ እዙይ ማሕበርና ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ደው ዝበለ ምዃኑ ነረጋግፅ !

ክብርን ሞገስን ንጀጋኑ ስውኣትና
ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ - ጨንፈር ጀርመን
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