
ወቕታዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ብነበርቲ ኤዴመንተን 
ማሕበር ኢትዮጵያዉያን ተጋሩ ዝወጸ ናይ ሓባር መርገጺ 

 
   ህዝቢ ትግራይ ክምዝፍለት ጸረ ወረርትን ገዛእትን ዝቃለስን ንሃገሩ 
ኣሕሊፉ ዘይህብን ህዝቢ ኣዩ ። ጂግንነትን ዉፉይነትን ህዝቢ ትግራይ 
ዘርዚርካ ዝዉዲእ ኣይኮነን ። 
ንዚ ዘለናዮ ሰላምን ምዕባለን ንምምጻእ ጸረ ዯርጊ ኣብ ዝገበሮ ቃልሲ መዘና 
ዘይብሉ ከቢዴ መስዋኣትን ኣካል ጉዲኣትን ከፊሉ እዩ ይኹን እምበር ናይ 
ትማሊ በሰላኡ ከይሓወየ ናይ ትምክሕቲ ሃይሊታት ካብትን ካብትን 
ትኣኻኺቦም ጽምኢ ስልጣኖም ንምርዋይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ናይ 
ዓሌት ምጽናት ዘመተ ኣዊጆም ኣብ ሰሜን ጎንዯር ነበርቲ ተጋሩ ከቢዴ ግፍዒ 
ፈጺሞም ።ትምክሕትን ጸቢብነትን ናይ ዝኾነ ሕዝቢ ዉክልና ይኹን ዯገፍ 
የብሉን ብዚ መሰረት እዞም ጸረ ሰላም ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ 
ኣብ ተጋሩ ዴማ ብፍላይ ዘብጽሕዎ ጉዴኣት ኣመልኪትና ዝወጸ ናይ ሕባር 
መርገጺ 

1) ሕገመንግስታዊ መሰሉ ተዲፊኣኦም ብግፍዒ ኣብ ሰሜን ጎንዯርን 
ከባቢኣኡን ዝነብሩ ዝነበሩ ልዕሊ 8 ሽሕ ተጋሩ ንኽስዯደን 
ክንገላትዑን ንሞትን ህልቂትን ምኽንያት ዝኾኑ ዉዴባት  ፣ 
ዉልቀሰባት ኩሎም ናብ ሕጊ ይቕረቡ  

2) እዞም ጸረ ሰላም ሓይልታት ዝተኸተልዎ ምጽናት ዓሌት ኣብ ተጋሩ 
ዘነጻጸረ ዘመተ ንኹንን 

3) ኣብ ዉሽጢ ዓዱን ወጻእን ዝነብሩ ጸረ ሰላም ሓይልታትን ጸበብትን 
ትምክሕትኛታትን እዙይ ዝባሃል ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ዉዲበ 
ዘይብሎም ጸረ ህዝቢ ባህርያቶም ጥራሕ ሓዯ ዝገብሮም ነኒባዕሉ 
ዝናቆር ዕላማ ሒዞም ሓዴነትናን ሰላምናን ንኽዘርጉ ንዝንቀሳቐሱ 
ኣትሪርና ንኹንኖም  

4) ብርካሽ ጥቕማ ጥቕሚ ተዯሊሎም ናይ ሃገሮም ረብሓ ኣሕሊፎም 
ንዝህቡ ተረፍ መረፍ ሑሉፍ ስርዓት ብምኽታል ብሽም ሰላማዊ 
ሰልፊ ሃገር ዘዕኑ ተግባራት ዝፍጽሙ ጉጅለታት ኣዚና ንቃወም። 



5) ህዝቢ ንዘቅርቦ ናይ ሰናይ ምምሕዲር ፣ዳሞክራሲ፣ማዕርነት መንግስቲ 
ሕቶ ግቡእ ምላሽ ክህብ ንሓትት  

6) ኣብ ዯገ ዝነብሩ ጸረ ሰላም ሓይልታት ዓለም ለኻዊ ተግባር ሽበራ 
ብግልጺ ኣብ ምክያዴ ይርከቡ ኣለዉ መንግስቲ ነዚ ተረዱኡ ሕጋዊ 
ዓለም ለኻዊ ክሲ ኣብዞም ግለ ሰባት ክምስርት ንሓትት ። 

7) ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትነብር ዯላዪ ሰላም ኢትዮጵያዊ ኩልኻ  
እዚ ኣዋን ካብ ዝሓለፈ ቃልሲ ንላዕሊ ጽናዓት ዝጠልብ መዴርኽ 
ምኻኑ ተገንዚብካ ጸላእትኻ ጸቢብነትን ትምክሕትን ምኻኖም ፈሊኻ 
ብምርዲእ ምቅላስ የዴሊ  
 
 

 ብኸቢዴ መስዋእትነት ዝተሃነጸ ስርዓት ብትምክሕተኛታትን 
ጸበብትን ኣይምንዛዕን 

 ዘልኣለማዊ ዝኽርን ሞገስን ንጀጋኑ ስዉኣትና  
 
 
ማሕበር ተጋሩ ኢትዮጵያዉያን 
            ኤዴመንተን ካናዲ 
    ጥቅምቲ 9/2016 

 

 


