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ዕለት፡ 19 ማርች 2018 ዓምፈ  
 

መግለፂ ቅዋም  ዋዕላ ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ 
ኣብ ሃገረ ጀርመን ከተማ ፍራንክፈርት ካብ ዕለት 10—11/03/ 2018 ኣብ እተሳለጠ ዋዕላ ብዛዕባ 
ኩነታት ሃገርና ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ክልልና ክልል ትግራይን ህዝብናን ሰፊሕ 
ምይይጥ ድሕሪ ምግባር ከም ማሕበር ተጋሩ ነበርቲ ኣውሮፓ ነዚ ዝስዕብ መግለፂ ቅዋም ነውፅእ 
ኣለና። 
1/ ኣብ ሃገርና ብፍላይ ኣብ ትግራይ ሱር ሰዲዱ ዘሎ ፀገም ሰናይ ምምሕዳር ኣብ ሓፂር እዋን 
ረብሓ ህዝቢ ብዘረጋግፅ መልክዑ ክእረምን ዘይእረም እንተሃልዩ ድማ ሕጋዊ መአረምታ 

ክግበረሉ ብጥብቂ ነተሓሳስብ። 
2/ ኣብ ቀረባ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛታትን ካልኦት እሱራትን ንምፍታሕ ቃል 
ብዝኣተዎ መሰረት ኣብ ተወልደቲ ካልኦት ቃሉ ተግባራዊ ከምዝገበረ ኩሉ ፖለቲከኛታትን 
እሱራትን ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዉ ሓዊሱ ብፍላይ ኣብ ቤት ማእሰርታት ክልላት ኦሮሚያን 
ኣምሓራን ዘለዉ እሱራት ተወለድቲ ትግራይ መንግስቲ ውዓል ሕደር እንተይበለ ብምፍታሕ 
ዝኣተዎ ቃል ኣብ ቅድሚ  ህዝቢ ከኽብር ኣጥቢቕና ንሓትት። 
 
3/ ኣብ ክልላት ኦሮሞን ኣምሓራን ዝነብሩ ተጋሩ ኣብ ልዕሊ መንነቶም ዘትኮረ መጥቓዕትን 
ዕንወት ርሂፆም ዘጥረዩዎ ንብረትን ጠጠው ንምባል ኩሎም ካብ ክልሎም ወፃኢ ዝነብሩ ተጋሩ 
ከም ሃገሮም ኣብ ሃገሮም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ተንቀሳቒሶም ናይ ምስራሕ መሰሎም ንምኽባር 

መንግስቲ ናይ ሕጊ ውሕስነት ክገረሎም ነተሓሳስብ። 
 
4/ ስድራ ስውኣት ሐዚ ውን ከም ቀደም ኣብ ከቢድ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ከምዝርከቡ ፀሓይ ዝወቕዖ 

ሓቂ ስለዝኾነ መንግስቲ ክልል ትግራይ ባዕሎም ንባዕሎም ዝሕግዝሉ ዘላቒ ዝኾነ ኣታዊ 
ምእንታን ክረኽቡ ኣብ ዓዶም ናይ ስራሕ ዕድል ከመዓራርየሎም ነተሓሳስብ። 
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5/ ነቶም መንተ ፍትሕን ዲሞክራስን ክብሉ ኣደዳ ቡምባን ዓረርን ዝኾኑ ጀጋኑ ጉድኣት ኲናት  
ተጋሩ መንግስቲ ፍሉይ ጠመተን ክንክንን ክገብረሎም ነተሓሳስብ።  
 
6/ ተጋሩ ሰብ ሃፍትን ምሁራትን ገንዘቦምን ፍልጠቶምን ኣዋዲዶም ሙሉእ ዓቕሞም ኣብ 
ክልሎም ከውዕሉን ንባዕሎም ጠቒሞም ንዓዶምን ህዝቦምን ክጠቕሙን  መንግስቲ ናይ 
ኢንቨስትመንት ኣሰራርሓኡ ንዓኣቶም ብዝጥዕም መንገዲ ከመዓራሪ፣ ቁጠባዊ መበረታትዒ 
ዝግበረሉ መስርሕ ከታኣታቱን ንሓትት። 
 
7/ ቀለብ ሰብን እንስሳን ኮይኑ ንብዙሕ ዓመታት ዋሕስ ህዝቢ ራያን ወጀራትን ከምኡ ውን 
ምብራቓዊ ክፍሊ እንደርታን ዝነበረ ተፈጥራዊ ውህብቶ ተኽሊ በለስ ምሉእ ብሙሉእ ካብ ገፀ-
ምድሪ እቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ቦታታት ቕድሚ ምጥፋኡ ህፁፅ መፍትሒ ብምእላሽ 
መንግስቲ ክልል ትግራይ ካብ ታሪኻዊ ተሓታትነት ንክድሕን ንሓትት።  
8/ ከም ውፅኢት ገምጋም ውድብ ህወሓት ካብ እተጠቐሱ መፍተሒታት ተበጊስና ተሓታትነት 

ላዕለዋይ ኣመራርሓ ክህሉ ፣ ምንቅስቓስ ተሃድሶ ድማ  ርቱዕ ብዝኾነ መንገዲ ክሳብ ታሕተዋይ 
ብርኪ ጣብያ ዋዒ ከይነከየ ክወርድን ርኡይ ለውጢ ከስዕብን ነተሓሳስብ።  
 

9/ ህሉው ኩነታት ካብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሚያን እተመዛበሉ ተጋሩ መረዳእታ በብግዚኡ 
ንህቢ ክወሃብ፣ ዝተገበረ ደገፍ ፣ ዝተርፍ ነገራት ክግለፅ ነተሓሳስብ።  
 

10/ ኩነታት ሚድያ ትግራይ ንኽትዛረበሉ ኣዝዩ ኣብ ዘሕፍር ደረጃ ወሪዱ ይርከብ፣ መንግስቲ 
ትግራይ ንክብሪ ህዝቢ ትግራይ ብዝምጥንን ንኹሉ ብማዕረ ብዘሳትፍን መልክዑ ንሚድያታቱን 
ቢሮ ርክብ ህዝቡን ከመዓራሪ ንላቦ። 
11) ስደት እቲ ተረካቢ ሃገር ዝኾነ መንእሰይ ትግራይ ሐዚ እዉን ተጠናኺሩ ይቕፅል ከም ዘሎ 

በቢግዚኡ ናብ ኣዉሮፓ፣ ማእከላይ ምብራቕ ወዘተ ዝኣትዉን ካብ ባሕሪ ሜድትራኒያን፣ 
ምድረበዳ ሰሃራን ሊብያን ዝስምዑ ዘለዉ ኣዉያታት መናእሰያትና ህያው ምስክራት እዮም። 
ስለዚ መንግስቲ ነቲ መንእሰይ ብቐጻላይነት ዝውደበሉ መስርሕ ከመዓራርን ብዘይ ወዓል ሕደር 

ስደት መናእሰያትና ጠጠዉ ዝብለሉ ስራሕ ክሰርሕን ኣጥቢቕና ነተሓሳስብ።  
 
12/ ኩነታት ኣይሰላም ኣይ ኲናት ኣብ ልዕሊ ክልልና ብዝተፈለየ መልክዑ ዘብፅሖ ዘሎ ማሕበረ 
ቁጠባዊ ፀገማት ብህፁፅ ክፅናዕ፣ መንግስቲ ፌደራል ኣድላዪ ዘበለ መከሓሓሲ ክምድብ፣ 
ብኣውርኡ ድማ እቲ  ኩነታት ብዘላቕነትን ብህፁፅን ክፍታሕ ኣጥቢቕና ንሓትት።  
 
13/ ኣብ ክልል ትግራይ ብተደጋጋሚ ዝርአ ካብ ፌደራላዊ ፕሮጀክትታት (ከም ኣብነት መስመር 

ባቡር፣ ግድባትን  መስኖን) ምድንጓይን ምጉናይን ብህፁፅ ክፍታሕ ንሓትት።  
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14/ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ክልልና ብፍላይ ኣብ ክልልና ድማ ብሓፈሻ ዝርአ ሕፅረት ፅሩይ 
ዝስተ ክልልና ካብ ፍሰት ኢንቨስትመንት እቲ ክልል ብኣውርኡ ድማ ኣብ ነባራይ ህዝብና 
ዝፈጥሮ ዘሎ ፅዕንቶ ተገንዚቡ መንግስቲ ህፁፅ መፍትሒ ከቐምጥ ንሓትት። 
15/ ኣብ ክልልና ብሰፊሑ ዝርአ ዓፈናን መድልዎን ዝተፈለየ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዘለዎም 
ውዳበታትን ውልቀሰባትን ብሁፁፅ ደው ክብል፣ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ተጋሩ ብቕኒት ውድብ 
ህወሓት ጥራሕ ክሕፀር ምድላይን ምስራሕን ፀረ ሕገ መንግስትን ስርዓተ ክብርታት ተጋሩ ስለ 
ዝኾነ፣ ህዝብና ብቓልሱ ዘረጋገፆ ዝመሰሎ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ናይ ምውናን መሰላቱ 
ከይተሽራርፉ ክኽበሩ ንሓትት። 
 
16/  ሱር ዝሰደደን ልዕሊ መጠን ዘተለጠጥን ኢድ ኣእታውነት መሓዉራት ዉድብ ኣብ ሲቪል 
ሰርቪስ ክእለ ፣ ሰብ ሞያ ብነፃነት ዝሰርሕሉ ኩነታት ክፍጠርን ንሓትት። 
 
ብሓፈሻ ማሕበር ተጋሩ ኣዉሮፓ እዚ ሕዚ ኣብ ሃገርናን ህዝብናን ይበፅሕ ዘሎ ወፅዓ፣ በደልም 

ሻቕሎትን ምስዚ ተኣሳሲሩ ድማ ዝርአ ዘሎ ዓብይ ቅልዉላዉ ኣዝዩ ዘተሓሳሰቦ ምዃኑ እናገለፀ 
መንግስቲ ነቶም ንመንቀልታት እዚ ፀገም ዝኾኑን ህዝቢ ወግሐ ፀብሐ ይሓቶም ዝነበረን ዘሎን 
መሰረታዊ ሕቶታት ብተግባር መልሲ ክረኽቡ ብቕልጡፍ ንክሰርሕ ንሓትት። መንግስቲ 

ልዙብ ቃላትን መምሰልቲ መፅብዓታትን ካብ ምጥቃም ሓሊፉ ተግባራዊ ለውጢ ከምፅእ 
እንተዘይክኢሉ ካብ ህዝቢ ንዝለዓሉ ኣንፈታት ለውጢ ተኸቲልና ተግባራዊ ሓገዝ ከምንገብር 
ብግልፂ ነፍልጥ።  

 
ህዝቢ ትግራይ ይገልፆ ከምዘሎ መሰሉ ከኽብር እንተተላዒሉ ዝኾነ ይኹን ምድራዊ ሓይሊ 
ከምዘይምልሶ ንመንግስቲ ዝንገር ሓቂ ኣይመስለናን። እዋኑ ዳርጋ ዕራርቦ ይኸውን ስለዘሎን 
ቅልጡፍ ኣንፈት ለውጢ ዝጠልብ መድረኽ እንተዘይመሊሱዎ ትሕዝቶን ቅኒትን ካብ ህዝቢ 

ክመፅእ ዝኽእል ግብረ መልሲ ከምወትሩ ብጠበራን ምድዕዓስን ዝምለስ ከምዘይኮነ ኣሚኑ 
መንግስቲ ህፁፅ ተግባራዊ መልሲ ክህብ ኣጥብቕና ንሓትት። እዙይ ምስዘይግበርን ተደጋጋሚ 
ጥርዓን ህዝቢ ምስዝንፀግን ዝስዕብ ህዝባዊ እምቢታ ርትዓዊ ምዃኑ ኣየጠራጥርን። ማሕበርና 

ከም ማሕበር ኩሎም ተጋሩ ኣድላይ ኣብ ዝበሃሉ ከይድታት ለውጢ ንህዝቢ ወጊኑ ከምዝቃለስ 
ውን ነተሓሳስብ።  

ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ 
 

 

       


