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ዋዕላ ዘተ ተጋሩ ሰሜን አመሪካ ነበርቲ ከተማ ሰያትልን ከባቢአን. 

 

ዋኒን ዛዕባ፡ 

አብ ሃገርና ኢትዮጵያ አስታት ክልተ ዓመትን ፈረቃን ዘቑፀረ ዘይምርግጋዕ አመልኪቱ ዝተዘተየ። 

እዚ አብ ሃገርና ዝረአይ ዘሎ እግርግርን ብፅብፅን ብፍላይ ድማ አብ ክልል ኦሮሚያን አምሃራን ከምኡውን አብ 

ክልል ሶማሊ ዝነበረ ዕግርግርን ዘይምርግጋዕን አብ ዜጋታት ይኹን ነቲ ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ዝመስረተ 

ፈደራላዊ ስረዓት አብ ሃደጋ ዘውድቕ ኩነታት መንቀሊኡ ወጸኢት ፀቢብነትን ትምክህትን ፀረ ሰላም ሃይልታት 

ምዃኑ እንትፍለጥ ፈደራል መንግስትን መሪሕ ውድብ ኢሕወደግን ዝወሰድዎ ናይ አፈታትሃ አንፈት እንታይ ነይሩ 

ብዝብሉ ሓልዮት ሕዝብን መንግስትን ማእከል ዚገበሩ ሕቶታት ውሕስና ሕዝብታትን ፈደራል መንግስትን 

አመልኪቱ ዝተገበረ ዘተ። ብፍላይ ድማ ብሔር ተርኮር ዝገበረ ጥቕአትን ሕሱር ናይ ብሔር ምልዕዓልን አብ ሃገርና 

ኢትዮጵያ ሕዝብን ሃገርን ዝበታትን ነውራም ተግባር ምኻኑ እንትፍለጥ መበገሲ ናይዚ እከይ ስራህ ድማ ፃምእ 

ሰናይ ምምኽድዳርን ናይቲ መነሰይ ሃይሊ ሲራህ ስእነትን ፍትሃዊ ናይ ሃፍቲ ተጠቃሚነትን ዘምህላዉ አብዘን አብ 

ላዕሊ ዝተጠቐሳ ክልላት ደአ ይላአል እምበር አብ ኩለን ክልላት በቢደረጅኡ አብ ሲልታን ዘሎ አመራርሓ ን ሕዝቢ 

ዲሞክራስን ፍትሕን ከርዊ ብዘይ ምኽኣሉ ዚተፈጥሩ ፀገማት ከምዝኾኑ እንትፍለጥ ነዚኦም ሰበብ ብምግባር አብ 

ደገን ውሽጥን ዝነብሩ ደምበ ትምክሕቲን ፀበብቲን ኢትዮጵያ ትኽተሎ ዘላ ናይ ልምአትን ምጥፋእ ድኽነት ጉዕዞ 

ንምኹላፍ ሚስ ባዕዳውያን ናይ ግዳም ሓይልታት  ብምኽን ኢትዮጵያ ንዘላለም አብ ድኽነት ክትነብርን 

ህዝብታታ ድማ ዘላለም እናተናከሱ ክነብሩ ናይ እከይ ስልቲ ብምኽታሎም እዩ። 

ናይ ሰላምን ናይ ዲሞክራሲን ሕቶ አልዕልካ መንግስትን ሕገመንግስትን ብሓይሊ አናጊዕኻ ሃገር ከም ሃገር 

ከይትቕፅል ዝወጠነ ሕልሞም መሳለጢ ዝኸውን ዘይ ሕጋዊ ሰልፊ ብምጽዋዕ መርበብ ፀበብትን ትምክሕትን 

ሓይልታት ዜጋታት ሕይወቶም ስኢኖም አካሎም ጎዲሎም መዋእሎም ደኪሞም ዘፍረይዎ ሃፍቲ ድራር ሓዊ ኮይኑ 

ካብ በት መረበቶም ተመዛቢሎም አብይ ናይ ስነልቦና ኪሳራ በጺሕዎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ጸገም እዚ 

ንምዕላይ ዝተጠቐመሉ ስልትታት ድማ ባዕሉ ክፍተሽ ዘለዎን ናይ አመራርሃ ክፍተትን ድክመንትን ፈልዩ ብምንፃር 

ጸጥታን ውህስናን ሕዝብታት ብዝግብኦ ንምሕላው ዝገብሮ ፃዕሪን ውፍዩነትን ሚስቲ ዝገጥም ዘሎ ፈተናታት 

እንትነፃጸር ውፅኢታዊ ሲራሕቲ ከም ተሰርሐ ዝፍለጥ እዩ። 

 

ካብዚ ብምቕፃል መግለፂ ቕዋም ተጋሩ ሰሜን አመሪካ ነበርቲ ከተማ ስያትልን ከባቢአን ከምዝሰብ ይከውን፡ 

 

1-  መንግስትን መሪሕ ውድብ ኢሕአደግን ንድሕንነት ሕዝቢታትን ሃገራዊ ሓድነትን አብ ሃደጋ ከእትዉ 

ዝደልዩ ዘለዉ ሃይሊ ትምክሕትን ፀበብትን ብዓስቢ ባዕድ ዝንቀሳቕሱ ሓይልታት ከልምስ አበርቲኡ 

ክሰርሕ ንላቦ። 

2-  ብሔርን ማንነትን ትኮር ጥቕዓት ቅልጢፉ ክመክን ንመንግስቲ ንላቦ። 



3-  ኢሕወደግ ዳግም ባዕሉ እኩል ናይ ፖለቲካ ቑመና ክህልዎ ዓርሱ ብዕምቀት ክፍትሽ አለዎ። 

4-  ፅቢብ ብሄርተኝነት ካብ ኩሉ ንላዕሊ ሃደጋ ሃገር ምዃኑ ተረዲኡ ንተሃድሶ ሃገራዊ ሕድነት ክሰርሕ አለዎ። 

5- ንሃገራዊ ምርድዳእን ንምሕዳረ ሲፍሃት ፖለቲካ ተባሂሉ ገበነኛታት ንድግፎ እኳ ተኾነ ናይ ሰብ ሂወት 

ዘጥፉ ከም በአል ኮለኔል ደመቐ ነፃ ሚስዳድ ጥሕሰት ሕጊ ዘመልክት እዩ። 

6- ሲልጣን ፈደራል መንግስትን ክልል መንግስቲን ብንፁር ክቕመጥ አለዎ። 

7- ዜጋታት ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ተጥቂሞም አብ ዝኾነ ኩርናዕ ኢትዮጵያ ኪነብሩ ቢተግባር 

ሕገመንግድታዊ መሰሎም ክረጋገፅ አለዎ። 

8- አይ ሰላም አይ ኩናት ዝብል ዘምዕ ፖሊሲ ክምርመርን መማረፂ ፖሊሲ ተሃንፂፅኡ ሕዝቢ ኢትዮጵያ 

ብፍላይ ድማ ትግራይ ሰላም ዚነብረሉ ኩነታት ክፍጠር መንግስቲ ኢትዮጵያ  ክሰርሃሉ ንላቦ። 

9- ናይ ኢትዮጵያ ፈደራላዊ መንግስትን መሪሕ ውድብ ኢሕወደግን ንብሄር ብሄረሰባት ማዕረ ሪኡ 

ክሕብሕብ ሃገርና አትያቶ ካብ ዘላ ሕገመንግስትን ሃገርን ከይፈርስ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ንድግፎ። 

      10-ከም ተጋሩ ከም ኢትዮጵያውያን ሰላምን ልምዓትን ንምምፃእ ውፍያትናን ድልውነትናን  ነረጋግፅ። 

 

ለካቲት 18/2018 ስያትል ዋሽንግተን 

    


