
                                                                  Mars  3 2018 

           

             ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ስዊድን 

                      ናይ ኣቋም መግለፂ 

     ንሕና ኣብ ስዊድን ዕንነብር ተጋሩ ብእለት 3 Mars 18 

      ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ተኣኪብና ብዛዕባ እዋናዊ ኹነታት ሃገርናን ክልልናን 

      ብዕምቆት ብምዝታይ :  ናይ ሕዝብታት ኢትዮጵያ ረብሓ መሰረት ጌርና 

      ድሕሪ ምምይያጥ ኣቋም መግለፂ ኣውፂእና ኣለና :: 

             ንፌደራል መንግስቲ ኣመልኪቱ ዝተወሰደ መግለፂ ኣቋሞ 

   1-    ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዙይ ካብቲ ንዘመናት ንህዝቢ ቐይዱ ዝፀንሔ 

  ድኽነት ንምውፃእ ኣብዝግበር ቃልሲ ዝተኸደ ኸይድታትን ዝተረኸበ ዓወታትን 

  ዝናኣድ ኮይኑ;  ብኻሊእ መንገዲ ድማ ጉድለታት ሰናይ ምምሕዳርን ድኽመታት  

  መሪሕነት ኣብ ስልጣን ናይ ዘሎ ፓርቲን ብዝፈጠሮ ፀገማት ንዕኡ ስዒቡ ድማ 

  ብዝተፈጠረ ማሕበራዉን ፖለቲካውን ቅልውላዋትን ሃገርና ኢትዮጵያ ኣብ ቀራን  

   መንገዲ ኣእትዩዋ ከምዘሎ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ሓንቲ ኾይና ናይ ምቅፃልን 

   ዘይምቕፃልን ሓደጋ አንፀላልይዎ ምሕላዉ በቲ ዝፍጠር ዘሎ መዓልታዊ ኽስተታት 

   ይረኤ ስለዘሎ የሰክፈና:  

    ስለዝይ መበገሲኦም መርሚርካ  ቅልጡፍ ፓለቲካዊ መፍትሂ ንኽውሃቦም ንሓትት 

 

2- እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ማሕበራዊን ፖለቲካዊ ቅልውላዋት ሲዒቡ ኣብ ሃገርና ሕጊን 

          ስርዓትን ዘይኽበረሉ ኹነታት ተፈጢሩ ከምዘሎን ህዝብታት ኣብ ዝመረፅዎ ቦታ 

          ናይ ምንባር; ሃፍቲ ናይ ምፍራይን ብነፃ ናይ ምቅስቓስን ሕገመንግስታዊ መሰሎም 

          ብምግሃስ; ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ክሳዕ ሎሚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መጠን ናይ ህዝቢ 

ዓልየት/ ዘርዒ መሰረት ብዝገበረ ህውከት ሕዝብታት ምፍንቓል/ ህይወት ምጥፋእን 
 
 ንብረት ምዕናውን ተራእዩ እዩ ::  
 
ናብዚ ዘብፀሖ ምኽንያት ናይ ፌዴራል መንግስቲ ድኽመት ከምዝኾነ ተዓዚብና ኣለና:: 
 
እዚ እትመንግስቲ ባዕሉ ከምዝኣመነሉ ጉዳይ እዉን’ዩ :: እቲ ብሽፋን ሰላማዊ ሰልፊ  
 
ዝግበር ዘሎ ሕጊ ዝጥሓሰ ህውከትን ብሄር ተኮር ጥቕዓትን ብምፍፃም ኣብ ንፁሃት 

          ዜጋታት አብ ልዕሊ ሕይወቶምን ንብረቶምን ንዝፍፀም ዘሎ ግፍዒ ኣጥቢቕና ንኹንን::  

         ግዜ ከይወሰደ ድማ ደው ንኽብልን መሰረታዊ መፍትሂታት ክእለሸሉን ሕገ መንግስታዊ 

          ስርዓት ተኸቲልካ ገበነኛትት ናቤት ፍርዲ ብምቕራብ ግቡእ ፍርዲ ክረኽቡን ከምኡ  



        ድማ ዝተፈናቐሉ ዜጋታት ናብ  መረበቶም ተመሊሶም ዳግም ስሩዕ ናብርኦም ኽምስርቱን 

         ዝኣክል ካሕሳ ክውሃቡን ንሃትት:: 

 
3- ኢህወደግ ጀሚርዎ ዘሎ ብዕምቆት ናይ ምሕዳሽ ምንቅስቓስ ብኣወንታዊ ዓይኒ ንሪኦ; 

          ኮይኑ ግና ዝውሃብ ዘሎ ለበዋታት ናብ ተግባር እንዘይተለዊጡ ሃገርና ናብ ዝኸፍኤ 

          ዓዘቕቲ ከምዘእትዋ ፈሊጦም መራሕቲ ኢህወደግን መንግስትን ታሪኻዊ ሓላፊነቶም  

          ንኽዋፅኡ ንፅዉዕ:: 

 

4- ኢህወደግ ፖለቲካዊ እሱራት ናይ ምፍታሕ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዝናኣድ እኳ እንተኾነ በዚ 
 
ምኽንያት ተገይሩ ብዙሓት ብሂይወት ምጥፋእ ከይተረፈ ዝሕተቱ ገበነኛታት ካብ ሕጊ  
 
ወፃዒ ብነፃ ክልቀቑ ተራእዩ ኣሎ:: 
 
እዚ ኣካይዳ’ዙይ ናይ ኣብያተ ፍርዲ ነፃነት ዝዳፋእን ንገበነኛታት ከኧ ዘተባብዕን ስለዝኾነ 
 
ኩሉ ዜጋ  መራሕቲ መንግስቲ ይኹኑ መራሕቲ ፓርትታት ናይ ሕጊ ልዕልነት ከኽብሩን 
 
እቲ ዝተወሰነ ናይ እሱራት ምፍታሕ ኣካይዳ ናይ ሃገር ሕጊ ዝጠሓሰ ስለዝነበረ ዳግም 
 
 ከይድገም ንሃትት:: 
 

5- እት ተኣዊጁ ዝንሄ ህፁፅ ግዚያዊ  ኣዋጅ ተፈጢሩ ንዘሎ ዘስክፍ ኹነታትን ማሕበራዊ  
 
ቅልውልዋትን ህውከትን ንምርግጋዕ ይሕግዝ እዩ ኢልና ንኣምንን ንድግፍን:: 
 
 ኦብ ኣተገባብርኡ ግና ናይ ሕዝቢ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ብዘይግህስ መንገዲን ንኽግበር  
 
 ነተሓሳስብ 
 

6-  መንግስቲ  ፀገማት ሰናይ ምምሕዳር ኣብ ኣጠቓቕማ ሚድያ ምስፋሕ ዲሞክራሲን 
 
 ምስ ህዝቢ; ህዝባዊ ማሕበራት; ምሁራት; ብሰላማዊ መንገዲ ዝንቀሳቐሱ ፓለቲካዊ ውድባትን 
 
  ሓበራዊ ዘተን ምይይጥጥን  ንኽካይድን ኹሉ ባዓል ግደ ኣብ ዘላቒ መፍትሂ ምምፃእ እጃሙ 
 
 ንኸብርክት ዘየቋርፅ ስራሕ ንኽስራሕ ንሃትት:: 
 

     ኣብ ትግራይን ህዝቢ ትግራይ ንዘሎ ህልው ኹነታት ብዝምልከት 
 

1- ጉድለት  ሰናይ ምምሕዳር ካብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ብዝኸፍዔ መልኽዑ ኣብ ትግራይ 

         ከምዝረኤ ብምግንዛብ; ነዝ ጥሕሰት ሕጊ; ናይ ክልል መንግስትን ውድብ ህወሓትን ባዕሎም 

         ዝኣመናሉን  ጉዳይ እዩ:: 

         ናይ ሰናይ ምምሕዳርን ናይ ልምዓት ሽግራትን  ከምዘለዉ ምእማኑን ነዞም ሽግራት ክፈትሖ  



          እየ ኢሉ ምቕባሉን ነቶም ዝነበሩ ፀገማት ንኽፈትሕን ምቅስቓሱን ዝነኣድ እዩ ንብል: 

          ኾይኑ ግና ብስልጣኖም ተኣማሚኖም ኣብ ልዕሊ ሕዝቢ ናይ ስርዓት ጥልመት ዝፈፀሙ 

          ብሕጊ   ኣብ  ክንዲ ዝሕተቱ ካብ ዝነበርዎ ስልጣኖም ከዊልካ ናብ ዝሓሸ ስልጣን ምድያብ 

          ወይ ድማ ቦታ ቐይርካ ምምዳብን; መጠንቐቕታ ሂብካ ምሕላፍ ነት ሽግር ዝፈትሕ ከይኮነስ  

          ሽግር ዘጋድድ ምኻኑ ተገንዚብኩም; መዝነት ብሙሁራትን ዓቕሚ ብዘለዎም ሰባት 

          ንኽተሓዝ ነታሓሳሰብ:: 

 
2-  ተቓወምቲ ውድባት ብዘይ ምንም ተፅዕኖ ኣብ ዘደለየኦ ቦታ ንኽንቀሳቀሳ ክግበርን ዜጋታት ከኣ 

         ከም ካልኦት ህዝብታት ኣብ ዝደለይዎን ዝኣመነሉን ናይ ፖለቲካ ውድባት ክውደብ ሃሓቡ ብዘይ 

         ፍርሒ ክገልፀሉ ዘኽእል ስርዓት ኮታስ ዲምክራሲያዊ መሰላት ከይተሸራረፈ ዝረኽበሉ ስርዓት 

          ክባራታዕ ንሓትት 

3-     ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩለመድያዊ ሽግራት ውድብ ህወሓት በይኑ ክፈትሖ ከምዘይኽእል ተገንዚቡ 

          ምስ ህዝቢ ብሓፈሻ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ማለት ምሁራት; ነጋዶ; ማሕበራት ደቀንስትዮን 

           መናእሰያትን ብምይይጥን ምርድዳእን ክሰርሕን ናይ ሕዝቢ ጠለባት ከማልእን ንሓትት:: 

 
4-  አብ ትግራይ ዘለዋ ናይ ልምዓትን ገበርቲ ሰናይ ትካላት ተፀዋዒነተን ንህዝቢ ትግራይ እስካብ ዝኾና 

 
ህዝቢ ብዝመረፆም ቦርድ ኣባላት ክምራሓን ብሰብ ሞያ ክመሓደራን ግልፅነትን ተሓታትነታ ክሕልወን 
  
ስርዓት ሕጊ ዝተኸተለ ናይ ሰራሕተኛታትን ማናጀራትነ ኣቆፃፅራ  ስርዓት ክኽተላ ንሓትት:: 

    5-  ከም ኣባል ኢህወደግ ህወሓት እዚ ዝባራዕ ዘሎ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ  

         ተጋሩ ዝኣመተ ኣብ ክልል ኦሮምያን ክልል ኣምሓራን ዝበፅሔ ግፍዒ ከይኣኸለ ንተጋሩ  ኣብ እሱር ቤታቶም     

          ዳጉይኖም ካብ ሕጊ ወፃኢ ግፍዕታት ይበፅሖም ከምዘሎን ረዳዒን በፃሒን ዝሰኣኑ ወገናትና ከም ዘለዉ          

          ብዝተፈልየ መንገዲ ይስማዕ ኣሎ;  ስለዝይ ምስ መራሕቲ ኽልልላት ተማኺርኩም መበገሲኡ መርሚርኩም                                       

           ሕጊ መሰረት ብዝገበረ ሕፁፅ ፍታሕ ንኽረኽቡ ንሓትት::  

 

     6-ኹናት ኢትዮ ኤርትራ ካብ ዝውላዕ ጀሚሩ ክሳዕ ሎሚ ብዒሊ ዘይትኣወጀ ኣይ ኹናት ኣይ ሰላም 

     ኹነታት  ኣሲሉ ኣሎ::   እዚ ኻኣ ንኽልቲኡ ህዝቢታት ኣብይ ሽግር ምፍጣሩ ይፍለጥ :: 

         ትግራይ ከም ድልየታ ብርካ ዘርጊሓ ኣብ ልምዓታ ቀልቢ ከይትገብር; ብሰንኪ ፀገም ኢትዮ ኤርትራ ንጠለብ 

         ኤንቨስትመት ትግራይ ተመራፂት ከይትኸውን ዕንቅፋት ካብ ምኻን ብዝዘለለ ነቲ ኣፍት ኸባቢ ዝነብር 

         ሕብረተሰብ እት ዝሓርሰሉ ግራውቲ ካብ ምስኣን ንላዕሊ ኣብ ልዕሊ ጥዕንኡን ሰላሙን ዝበፅሕ ዘሎ  

        ማሕሰይቲ ንኸብቅዕ ብዘይ ውዕል ሕደር ሰላም ንኽፍጠር ሕቶና ነቕርብ:: 

          

7- ሕዝቢ ትግራይ ልቢ ኣዕብዩ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኹነታት  ኣብ ግምት ብምእታው እንተተዓገሰ 
 



ትዕግስቲ’ውን መወዳእታ ከምዘለዎ ብምግንዛብ መራሕቲ ውድብን መንግስትን ነዞም ፀገማት 
 
ቕልጡፍን ዘላቕን መፍትሒ ንኽግበረሎም ንሓትት:: 
 

8- ንሕና ኣብ ስዊድን እንነብር ተጋሩ ኣጋጢሞሙና ንዘለዉ ብድሖታት ሓድነትና ኣደልዲልና 

     ኣብ ጎድኒ ህዝብና ኮይና ከምንቃለሶም በዚ ኣጋጣሚ እዙይ ነረጋግፅ!! 

 
  
             ንሰላም ንፍትሒ ንልምዓት ቃልስና ቀፃሊ እዩ !!! 
    
                ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ስዊድን 
      
                            Mars 3/2018  
 
 
ኣብ ቀፃሊ  ናይቲ ስብሰባ ዘተን ትሕዝትኡን ከመይ ይመስል ነይሩ ዘርኢ  
ቪድዮ ክነስዕብ ኢና:: 
 
 

 

 
 

                          

   

  

 

 
  
 
 
 
 

 

 

 


