
PRESS RELEASE UTE-P-20160909-06 
The Executive Committee of 
Union of Tigrians in Europe 

2016 UTE Presidency 
Amsterdam, The Netherlands 

For Immediate Release  
Friday, 9th of September 2016 

ካብ ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ንእዋናዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ዝተውሃበ መግለፂ 

ህዝቢ ትግራይ ከም ውፅኢት ፀቕጢ ድሑራት ስርዓታት ኣብ ልዕሊኡ ተዳዕኒኑ ዝነበረ ወፅዓ ክኣሊ ህይወቱን 
ህይወት መላምል ደቁን ገቢሩን ኣካሉ ጎዲሉን። ሽግ ሓርነት ድማ ብዕሊ ወሊዑ። ሽግ ሓርነቱ ንበይኑ ከይኮነስ 
ንኩሎም ውፅዓት ህዝብታት ኢትዮጵያ ከምዝወለዖ ድማ ድሕሪ ዓወት ኣብ መላእ ሃገርና ዝተረኽበ ኣንፃራዊ 
ሰላምን ምዕባለን ህያው ምስክር እዩ። ኩሎም ብሄራት፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን መሪፆም ዝመስረትዎ ቅርፂ 
ስርዓት ፌደራሊዝም ነናይ ዓርሶም ባህልን ቋንቋን ብሓፈሻ ድማ መንነት ክለብሱን ሓበራዊ ረብሓ ክረኽቡን 
ገይሩ እዩ።

እዚ ድሕሪ ብዙሕ መስዋእቲ ዝተረኽበ ዓወት ግን ብፍላይ ነቶም ሓለቓታትን ሰዓብቲ ነበርን እቱ ዝተወገደ 
ስርዓት ክጥዕሞም ኣይከኣለን፣ ክጥዕሞም ውን ባህርያዊ ኣይኮነን። ከም ኣብነት ካብ ሰናይ ጒሓቱ ንዝተኣወጀ 
መሰል ናፅነት ሓሳብኻ ምግላፅ ተጠቒሞም ሕዱር ሕልሞም ከግህዱ ከመይ ከምዝተረባረቡ ዝተዓዘበ ኩሉ 
ዘስተብህሎ እዩ። እዚ እከይ ግብሮም ውዒሉ ሓዲሩ ኣብ ናፅነት ሓሳብኻ ምግላፅ ናይ ባዕሉ ኣሉታዊ ፅዕንቶ 
ገዲፉ ሓሊፉ እዩ። ከም ጥሙር ኣረዳድኣ እዞም ሓይልታት ትምክሕቲ ህዝቢ ትግራይ ሕልፊ ካልኦት 
ህዝብታት ከምዝተጠቐመ ስኢልካ ኩሎም ህዝብታት ኣንፃሩ ክልዓሉ ምግባር ዝብል እንትኸውን ከከም 
ኩነታቱ ፈኸም እናበለ ዝፀንሐ ኣጀንዳ እዩ። እዋናት እናሓለወ ኮንዶኾን ይሰምረልና እናተብሃለን ብሕቡእን 
ጋህድን እናተፈተነ ፀኒሑ። ከም ኣብነት ኣብ መረፃ 1997 ዓም ቅልቅል ኢሉ ዝጠፍአ ኩነታት ምዝካር ይከኣል።

ድሕሪ መረፃ 1997 ካብ ዓዲ ወፃኢ ዝተመስረቱ ሚድያታት ተቓወምቲ ኢና በሃልቲ ሰልፍታት ትምክሕተኛታት 
ወግሐ ፀብሐ ኣንፃር ትግራይን ተጋሩን ዘቕንዐ ጎስጓስ ብዘይዕረፍቲ ከካይዱ ፀኒሖም የካይዱ ኣለዉን። ስእነት 
ሰናይ ምምሕዳር፣ ፈጠራ ስራሕ፣ ግዕዝይና ወዘተ ዝመግለፂኦም ፀገማት ጎሊሆም ክርኣዩ ምስጀመሩ ሐዚ 
ውን እዞም ሓይልታት ኮንዶ ኾን ሐዚ ክቀንዐና ምባሎም ኣይተረፈን። ጎስጓሶም ጫፍ ሒዙ ኪዳን ትምክሕቲ 
ደርጋውያን ብምሕዳስ “ዓሳ ንምሓዝ ቃላይ ምንፃፍ” ክብሉ ቃል ኣቦኦም መንግስቱ ሃይለማርያም ከምዘላ 
ኢሳት ኣብ ዝበሃል ሚድያ ደጊሞምዎ። እዙ ጎስጓስ ምስ ኣብ ገለ ከባብታት ክልል ኣምሓራ ዝነበሩ ተጋሩ 
እንትቕተሉን እንትመዛበሉን ኣተኣሳሲርካ እንትርአ ቅሉዕ ኣወጅ ምንፃት ዘርኢ ምዃኑ ጋህዲ እዩ።

ንሕና ኣብ ኣውሮፓ እንነብር ተጋሩ ኣብቲ ብዓፅሙን ደሙን ዘምፅኦ ስርዓት ውን ዳግም ጥፍኣት እንትእወጆ 
መንተ መፃኢ ሃገርና ክበሃል ስኹን መአረምታ ክወሃቡ ንሓትት። እዚ ህዝቢ በይዛ እናኾነ ክነብር ክፍረዶ 
የብሉን። ሓቂ ክቕበሉ ዘይደልዩ ተቓወምቲ፣ ካብ ቃል ዝዘለለ ፍታሕ ዘየምፅእ መሓውር መንግስቲ 
ብዝፈጠሮ ፀገም ወገናትና ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እንትኣትዉ ዓገብ ንብል። 



ኣብ ምሕጋዝ እቶም ዝተመዛበሉ ወገናትና ድማ ተግባራዊ ግደና ከምእንገብር ክንገልፅ ንፎቱ። ነቲ ዝተረኸበ 
ኣንፃራዊ ሰላምን ምዕባለን ዝጎቱ ሰንሰለታት ሙስናን ግበረለይ ክገብረልካን ክእለዩ ውድብ ህወሓት ብፍላይ 
ኢህወዴግ ድማ ብሓፈሻ ናብ ተግባራዊ ህዳሰ ተሸጋጊሮም ነተን እቶም ትምክሕተኛታት ክጥቀሙለን 
ዝህቅኑ ነዃላት ክዓብሱን ኣጥቢቕና ነተሓሳስብ። ሎሚ ውን ከም ትማሊ ኣብ ጎኒ ህዝብና ከምዘለና 
እንትንገልፅ መኽሰብ ቃላት ክንረኽበሉ ከይኮነስ መግለፂ ውሽጣዊ እምነትና ምዃኑ ፈታውን ፀላእን ክፈልጦ 
ይግባእ።

በዚ መሰረት ኣብ ውሽጢ ኣውሮፓ ዘለዋ ጨናፍር ማሕበራት በብፈፀምተን ኣቢለን ተግባራዊ መልሲ 
ንምሃብ ምድላዋተን እናዛዘማ ይርከባ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነት ድማ ምስ ህዝብና ጠጠው ከም ንብል 
ደጊምና ክንገላፅ ንፎቱ። 

ሓድነትና ዋሕስ ህላወና እዩ! 

ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ
መስከረም 2016
ኣምስተርዳም - ኔዘርላንድ 


