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እዋናዊ ቕዋም
23 ጥሪ 2013 ዓ/ም
ካብ ዝሓለፉ ሰለሰተ ዓማውቲ ጀሚሩ መንግስቲ ኢትዮጵያን ውልቀ ሚድያታትን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብዝኸፈትዎ
ዝተዋደደ ወፍሪ ፅልኢን ብዙሓት ተወለድቲ ትግራይ ሂወቶም ስኢኖም፣ ተኣሲሮም፣ ካብ ስራሕ ተሰጒጎም፣ ንነዊሕ ዘበናት
ካብ ዝነበርዎም ቦታታት ተመዛቢሎም፣ ንብረቶም ተወሪሱ፣ ሸቐጥ ንኸይኣትው መንገድታት ተኣጽዮም፣ ኢንቨስተራት
ተኸልኪሎም፣ ዝተጀመሩ መሰረተ ልምዓት ጠጠው ኢሎም፣ ባጀት ተኸልኪሉ ወዘተ፡፡

እዚ ከይኣኸሎም ምኸባር ሕግን ስርዓትን ብምምኽናይ ካብ 25 ጥቅምቲ, 2013 ዓ/ም ጀሚሩ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ
ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኩነታት ናኤርትራን ሶማልን ሠራዊት ሓዊሱ ሚሊሻን ፍሉይ ሓይልን ኣምሓራ ምስ ድሮናት ኤማራት
ዓረብ ብምትሕብባር ገዚፍን መስካሕክሕን ኲናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እንዳተኻየደ ይርከብ፡፡ ብምኽንያት’ዚ ኣሻሓት
ሂወቶም ስኢኖም፣ ሚሊዮናት ተመዛቢሎም ንዝኸፍአ ጥሜትን ሕማምን ስደትን ተቓሊዖም፣ ብዙሐት ደቀንስትዮ ተኣሚፀን፣
ገዛውቲ፣ መንደራትን ሕርሻታትን ተባሪዖም፣ ፋብሪካታትን መሰረተ ልምዓትን ዓንዮም፣ ንብረት ተዘሪፉ ናብ ኤርትራ ተወሲዱ፣
ሓድግታት ሃይማኖትን ታሪኸን ተዘሪፎም ፈራሪሶም፣ መሬት ትግራይ ተኻፋፊሉ ንኤርትራን ንኻሎትን ተዓዲሉ፣ ናይ ማይ፣
መብራህቲ፣ ባንኪ፣ ስልኪ፣ ኢንተርኔት አገልግሎት ተኸልኪሉ ትግራይ ካብ ዓለም ክትንፀል ተገይሩ ወዘተ፡፡ ስለዝኾነ ህዝቢ
ትግራይ ብቃላት ንምግላፅ ብዘሸግር አዝዮ አስኻኻሒ አብዝኾነ ህይወት ይርከብ፡፡

እዚ ብምዃኑ ንሕና ኣብ መላእ ዓለም ንርከብ አመንቲ ወንጌል ክርስትያን (ፕሮቴስታንት) ተወለድቲ ትግራይ
ብምትእኽኻብ ዝስዕብ መግለፂ ቅዋም ኣውፂእና’ለና፡፡

1. መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ሰብኣዊ ሓገዝ ንህዝብና ንምብፃሕ ኣብ ምሕታት ንዝርከቡ ዓለምለኸን ሃገር
ቦቀልን ትካላት መተሓላሊፊ መገድታት (Humanitarian Corridors) ብህፁፅ ክኽፈተሎም ንሓትት፡፡

2. ብፃውዒት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምድሪ ትግራይ ሰፊሩ ኣብ ልዕሊ ህዝብና መዘና ዘይብሉ ስቅያትን ዕንወትን ኣብ
ምብፃሕ ዝርከብ ወራሪ ሰራዊት ኤርትራ ብህፁፅ ካብ ክልልና ክወፅኡ ንሐትት፡፡

3. እዚ ኲናትን ህልቂትን ብህፁፅ ጠጠው ብምባል ንሰላምን ዝርርብን ዕድል ክወሃብ፣ ብዝላዓለ ድምጺ ህዝቢ ዝተመረፀ
ሕጋዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦትኡ ክምለስ፣ ዝበፅሐ ገዚፍ ህልቂትን ዕንወትን ብናፃ አካል ክፃረ፣ ብዘርኦም ምኽንያት

ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ኢትዮጵያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ስቅያት ዝርከቡ ተጋሩ ክፍትሑን ዝተወርሰ ንብረቶም
ክምለሰሎምን ንሓትት፡፡
4. ኣካል ክርስቶስ ዝኾነት ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ (ፕሮቴስታንት) ንሰላም፣ ንዕርቂ፣ ንዝተጎድኡ
ስደተኛታትን፣ ንማሕበራዊ ፍትሕን ልምዓትን ጠጠው ክትብል እንዳተገብኣ አብ ጎኒ ግፍኣኛ መንግስቲ ተሰሪኣ
ትርከብ፡፡ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኦሮሚያ፣ ደቡብ፣ ቤንሻንጉል ወዘተ ብሰንኪ ግጭት ሕድሕድ ንዝበጸሐ ከቢድ ዕንወትን
መቕዘፍትን ስቕታ ምምራፃ ይፍለጥ፡፡ ሕዚ ድማ ሕዝቢ ትግራይ ንኸጥፍዕ ንዝተበገሰ መንግስቲን ሰራዊትን ኢትዮጵያ
ደጊፋን መሪቃን ሊኢኻ አላ፡፡ ካብዚ ብዝባኣሰ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብባዕዳውያን ሰራዊት ኤርትራን ሶማሊያን
ክጭፍጨፍ፣ ሃፍቱን ንብረቱን ክዝመትን ክቃፀልን፣ ደቀንስትዮ ክዕመፃ፣ ህፃናት ክቕተሉ፣ ህዝቢ ብጥሜት ክውዳእን
ካብ ሃገሩ እንክስደድን እናረኣየት ዘይምቅዋማ ዘሕዝን፤ ካብ ሐንቲ ናይ ክርስቶስ ቤተክርስትያን ዘይንፅበዬ፣ ማርቆስ
12፡31 “ንብፃይካ ኸም ነብስኻ ኣፍቅሮ” ዝብል ናይ ጎይታና እየሱስ ክርስቶስ ቃል ዘፍርስን ንወንጌል ሥራህ እንቅፋት
ዝኾነ አብ ልዕሊ ሕዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ናይ ታሪኽ ክህደት ምኾኑ እናገለፅና ሕዚውን ወንጌላዊት ቤተክርስትያን
ከምቲ ዝተቀበለቶ ናይ ወንጌል ሓደራ ፍቅርን ሓቂን ቅንዕናን ዘለዎ ቅዋም ሂዛ ክትወፅእ ብፀሎት ነታሐሳስብ፡፡

5. ንኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን፣ ንመራሕቲ እምነት እስልምናን ካልኦት ሃይማኖታትን፣ ፈተውቲ ሰላም
ዝኾንኩም ብሔር ብሔረሰባት፣ ሸማግለታት ሃገር፣ ፍሉጣት ውልቀሰባት፣ ማህበራት ደቂ አንስትዮ፣ መራኸብቲ ሓፋሽ፣
ኣክቲቪስታት ወዘተ ክሳብ ሎሚ ዝፀንሐ ስቕታ ብጣዕሚ ዘሕዝንኳ እንተኾነ ሐዚ ንዝለዓለ ህልቂትን መከራን ዝተቓልዐ
ህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ከም ናይ እግዝአብሄር ቃል ምስ ሓቅን ቅኑዕ ፍርድን ክትዊግኑ ብክርስቶስ ፍቅሪ ነተሓሳስብ
፡፡

6. ክሳብ ሎሚ ብፀሎት፣ ድምፂ ብምዃን፣ ብሞራል፣ ብገንዘብ፣ ብናውቲ፣ ወዘተ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው
ዝበልኩም ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን፣ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ኣገልገልቲ፣ ኣክቲቪስታት
ኩሉኹም ብናይ እግዝኣብሄር ርህራሄ ተተንኪፍኩም ንዝገበርክሙዎ ፅቡቅ ስራሕቲ እግዝኣብሄር ይባርኽኩም እናበልና
ህዚውን አብ ጎኒ ሕዝቢ ትግራይ ጠጠው ክትብሉ ብጎይታ እየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ ተስፈ ንገብር፡፡

7. ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢን ትርከብ ንፈትወካ ህዝቢ ትግራይ ንሕና ኣብ መላእ ዓለም ንርከብ ኣመንቲ ወንጌል ክርስትያን
ተጋሩ በዚ እንሓልፎ ዘለና ኣስካሕካሒ ሂወት ኲናት ሓቢርና

ምብካይን ምሕዛንን ጥራሕ ዘይኮነ ድምፂ ህዝብና

ብምዃን፣ ብፀሎት፣ ብገንዘብ፣ ብናውቲ፣ ብሞራልን ኣድለይቲ ብዝኾኑ ነገራት ኩሎም ኣብ ጎኒ ህዝብና ጠጠው ዝበልና
ምዃና እንዳገለፅና ምድርናን ህዝብናን መሊስና ንምህናፅን ንምጥያሽን ድማ ድሉዋት ምዃና ነፍልጥ፡፡

“ብእግዚኣብሔር ተስፋ ግበር፤ በርትዕ፤ ልብኻ ይፅናዕ፤ አጆኻ፤ ብእግዚኣብሔር ተሰፋ ግበር፡፡” መዝ 27፡14

ሓቂ ኩሉ
ጊዜ ይስዕር!!!
መተሓባባሪ ኮሚቴ ዓለምለኸ ሕብረት ኣመንቲ ወንጌል ክርስትያን ተጋሩ

