መግለፂ ቅዋም ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ነበርቲ ደንቨር ኮሎራዶ
ንሕና ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ነባርነትና ኣብ ደንቨርን ከባቢኣን [ኮሎራዶ] ኮይኑ፣ አብ ሃገርና
ኢትዮጵያ ዓሌት (ትውልዲ ሓረግ) መሰረት ዝገበረ ኣብ ልዕሊ ንፁሃት ዜጋታትና ዝበፅሕ ዘሎ
መቕተልትን ምጥፋእ ንብረትን ብፅኑዕ ንቃወም ምዃና ብዕለት 25 ለካቲት 2010ን መጋቢት
2/2010ን አብ ዝገበርናዮም ክልተ ተኻታተልቲ ዋዕላታት፣ በዓል 18 ነጥቢ ቅዋማት ኣቐሚጥና
ኣለና።
1. ህወሓት እኹል ዓቕሚ፣ ብቕዓት፣ ስነ-ምግባርን ቅንዕናን ዝተላበሱ ጥንኩራት መናእሰይን
ሙሁራት ተጋሩን ናብ ቅድሚት ክመፁ ኣበርቲዓ ክትሰርሕ ነተሓሳስብ፡፡
2. ብዕምቆት ምሕዳስ ህወሓት ተግባራዊ ንምግባር፣ ሙሁራት ተጋሩ ዘሳተፈ ቀፃልነት ዘለዎ
ዘተ ምስ ተቓወምቲ ውድባት ትግራይ ጥንኩር ምሕዝነትን ፖለቲካዊ ምርድዳእ ክትገብር
ፃውዒትና ነቕርብ፡፡
3. መንግስትን ተቓወምቲ ሓይልታትን ህዝቦም መሰረት ገይሮም ክሰርሑ፤ ናይ ሓሳብ
ኣፈላላይ ዝኣምን መንእሰይ ክሃንፁን ፅልኢት ዝፈጥሩ ሓሳባት ክፅየፉን ክቃወሙን ንላቦ፡፡
4. ብፍላይ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ብምኽንያት ብሄሮም ዝበፅሖም ግፍዒ፣ መከራ፣
ምዕናው ንብረት፣ መቕተልትን ምጉዳል ኣካልን ጠጠው ክብል፣ ገበነኛታት ናብ ፍርዲ
ክቐርቡን ንተበደልቲ ጉቡእ ካሕሳ ክወሃቦምን ነተሓሳስብ፡፡
5. ቅድም ክብል ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዝተሰናበቱ ነባራት ተጋደልትን ስድራ ስወኣትን
ፍሉይ ሓገዝን ቆላሕታን ክግበረሎም ነተሓሳስብ፡፡
6. ብብርኪ ሃገር ዝፈለመ ምፍታሕ እሱራት ፖለቲካ፣ ኣብ ትግራይ ተግባራዊ ክኸውን፣ ኣብ
ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝተኣሰሩ ተጋሩ መሰሎም ክኽበረሎምን ክፍትሑን ኣድላይ
ዘበለ ፃዕርታት ንኽግበር ፃዊዒትና ነቕርብ፡፡
7. መንግስቲ ንዜጋታቱ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ብተግባር ከኽብረሎም፣ ጥንኩርን
ስጡምን ሓለዋ ክገብረሎም ፃውዒትና ነቕርብ፡፡

8. ህዝቢ ትግራይ ብምኽንያት ብሄሩ ግፍዕን መከራን እንትበፅሖ፣ ህወሓት ኣብ ኣደባባያት
ተቓውሞኣ ክተስምዕ ነተሓሳስብ፡፡
9. ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ብሄር መሰረት ዝገበረ ወፀዓን መጥቃዕትን ነወግዝ፡፡
10. ሚድያታት ክ/ትግራይ ኣብ ህዝቢ ዝበፅሕ ግፍዕን በደልን ብነፃነት፤ ቀልጢፈን ከወግዛን
እዋናውን ፁፁይ ሓበሬታን ንህዝቢ ከቃልሓ ግቡአን ክኸውን ይግባእ።
11. ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝተኸሰተ ምጥፋእ ሂወትን ንብረትን መንቀሊኡ ዘፃሪ ገለልተኛ
ኮሚቴ ክምስረት ፃዊዒትና ነቕርብ፡፡
12. መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ስግግር ስልጣን ብሰላማዊ መንገዲ ተግባራዊ ክኸውን
ንምነ፡፡
13. ብመሰረት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብፀረ ሰላም ሓይልታት ኣብ ሞንጎ ህዝብታት ዝተፈጠረ
ዘይምቅድዳው፣ መንግስቲ ዝኣወጆ ህፁፅ ኣዋጅ ምፅዳቑ ንድግፍ፡፡
14. መራሕቲ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ኣብ ክልሎም ዝነብር ትግራዋይ ሕገ መንግስታዊ
መሰሉ ክሕልዉሉን ጥንኩር ሓለዋ ክገብሩሉን ንላቦ፡፡
15. ህዝቢ ትግራይ ሓለፋ ተጠቃሚ ከም ዘይኮነ ኩለን ማሕበራዊ ሚድያታት ኢትዮጵያ
ንህዝቢ ከቃልሓን ፍሉይ ጠመተ ገይረን ክሰርሓሉን ንላቦ፡፡
16. ኣብ ወፃእን ኣብ ውሽጢ ዓድን ኮይኖም ኣብ ህዝቢ ፅልእን ራዕድን ዝፈጥሩ ውልቀ
ሰባትን ውድባትን መንግስቲ ጠጠው ከብሎምን ናብ ሕጊ ከቕርቦምን ንላቦ፡፡
17. ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ሰላም፣ ዲሞክራሲን ልምዓትን ንምቕፃል መንግስቲ ዝገብሮ
ዘሎ ፃዕርታት በርቲዑ ክቅፅል ንድግፍ፡፡
18. ሰብ ሃፍቲ ተጋሩ (ኢንቨስተራት) ኣብ ክልሎም መፅዮም፣ ዝተፋላለዩ ትካላት ንምጥያሽ
ኣብ ዝንቀሳቐስሉ እዋን፣ ጥጡሕን ቅልጥፉን ኣሰራርሓ ክግበረሎም ይግባእ።

