
የ SS33   የውሳኔ (  ዋሺንግተን ዲሲ: 07  ታሕሳስ 2014 ዓ/  ም (TMH) )

               ኣብ ጉዳይ ትግራይ መሰረት ብምግባር ፍሉይ ኣኼባ ዝፀውዐ ቤትምኽሪውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳያት ሰብኣዊ
         መሰል ፣ ነቲ ብሕብረት ኣውሮፖ ዝቐረበ ፃውዒት ተቐቢሉ ኣፅዲቕዎ።

              እዚ ቅቡልነት ነቲ ቅድም ክብል ብውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያን ዝቐረበ ፀብፃብ
      ክመሓየሽ ዘኽእል ውሳነ ምኻኑ ተገሊፁ ኣሎ።

 ዋሺንግተን ዲሲ: 07  ታሕሳስ 2014 ዓ/  ም (TMH) 

     ብተበግሶ ሕብረት ኣውሮፖ ዝተፀውዐ መበል 33          ፍሉይ ኣኼባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳያት ሰብኣዊ መሰል ፣ ሎሚ
                  ኣብ ዘካየዶ ክልተ እግሪ ኣኼባ ፣ ነቲ ቅድም ክብል ኣብ ትግራት መሰረት ገይሩ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ዳግም ክርአ ዘኽእል

   ውሳነ ኣሕሊፉ ኣሎ።

47                ኣባል ሃገራት ዝተሳተፋሉ ዋዕላ ቤትምኽሪውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳያት ሰብኣዊ መሰል ኣብቲ ፈላማይ እግሪ
              ዘካየዶ ኣኼባ ፣ እቲ ብሕብረት ኣውሮፖ ዝቐረበ ፀብፃብ መሰረት ብምግባር ዘተን ክትዕን ኣካይዱ እዩ።

                 ኣብቶም ዝተኻየዱ ክትዓት ሃገራት ቻይና ፣ ህንዲ ፣ ኤርትራን ኩለን ኣባል እቲ ባይቶ ዝኾና ሃገራት ኣፍሪካን ሕጊ
               ሉኣላውነት ክኽበር ኣለዎ ፣ ኢድ ኣእታውነት ክህሉ የብሉን ኣብ ዝብሉ ጉዳያት መሰረት ገይረን ብምክታዕ ሓሳበን

  ኣቕሪበን እየን።

               እቲ ዝቐረበ መበገሲ ሓሳብን ፀብፃብ ኢድ ኣእታውንትን ፣ ሉኣላውነት ምጥሓስን ዘይኮነስ ፣ ኣብ ልዕሊ ንፁሃት
                 ወገናት ዝበፅሐ ግፍዒን በደልን ዝምልከትን ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ዓለም ንዘሎ ኣካል ዝምልከቶን ስለ ዝኾነ ፣ እቲ ቅድም

               ክብል ዝቐረበ መፅናዕቲ ዳግም ክረኣየሉ ዝኽእል ዕድል ንምፍጣርን ፣ እቲ ብሕብረት ኣውሮፖ ዝቐረበ መፅናዕቲ ቅቡል
                  ክገብርን ድማ ኣርጀንቲና ፣ ብራዚል ፣ ዴንማርክ ፣ ፈረንሳይ ፣ ጀርመን ፣ ጃፖን፣ ጣልያን ፣ ሜክሲኮ ፣ ፖላንድን

      እንግሊዝን ዝርከብአን ሃገራት ድምፀን ኣስሚዐን እየን።

                ሴኔጋል ፣ ኡዝቤኪስታን ፣ ቶጎ ፣ሱዳን ፣ ኢንዶኒዥያ ፣ ሊብያን ማላዊን ዝርከብአን ሃገራት ድማ ብድምፀ ተኣቅቦ
  ዝወፃ እየን።

         ብሓፈሻ ኣብቲ ዝቐረበ መመሓየሺ ሓሳብ ድምፂ ክህባ ካብ ዝግብአን 47   ሃገራት ፣ 21     ሃገራት ነቲ ውሳነ ዝተቐበላ
  ኮይነን ፣ 15   ተቃዊመን ፣ 11      ድማ ድምፂ ከይሃባ ተሪፈን እየን።

               ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳያት ሰብኣዊ መሰል ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ብሓባር ብምዃን ኣብ ጉዳይ
                 ትግራይ መሰረት ገይሩ ዘቕረቦ ዝምቡዕ ፀብፃብ ፣ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ፣ ንግዳይ እቲ መጥቃዕቲ ዘየካተተ ፣ መጋበርያ

                ስርዓት ኣብይ ኮይኑ ዝተረፈ ትካል ዝተሳተፈሉ ፣ ብሓፈሻ ዝተጨወየ መፅናዕቲ እዩ ክብል ፣ መንግስቲ ትግራይ እቲ
           ፀብፃብ ከምዘይቕበሎን ፣ ደጊሙ ብዘይሸራዊ ኣካል ክፅናዕን ሕቶ ኣቅሪቡ ምንባሩ ይዝከር።

              ፋሽስታዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ፣ መጋበርያ እቲ ስርዓት ዝኾነ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ነዚ
               ብሕብረት ኣውሮፖ ዝቐረበ ፃውዒት ዓገርገር ክብል ተቓዊምዎ ፀኒሑ እዩ። ኮይኑ ግን ኣባል እቲ ሃገራት ብዝሃብኦ

                ድምፂ እቲ ብሕብረት ኣውሮፖ ዝቐረበ ፃውዒት ተቐባልነት ረኺቡ ፣ እቲ ቅድም ክብል ዝቐረበ ፀብፃብ ወይ ከም
           ብሓዱሽ ወይ ዳግም ዝመሓየሸሉ ዕድላት ክፍጠር ውሳነ ኣሕሊፉ ኣኼብኡ ዛዚሙ ኣሎ።

             ምስ እዚ ብዝተዛመደ ፕረዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ዘሎ ሓይሊ
              ዲያስፖራ ካብቲ ዝነበሮ ዝያዳ ዝተጠናኸረ ቃልሲ ከካይድ ኣብማሕበራዊ ድረገፅ ፌቡኮም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ

 ገሊፆም ኣለዉ።

  ትግራይሚድያ ሃውስ

(Read bellow for the list of countries that participated in the decision)



"   ውሳኔው ተቀባይነት አግኝቷል!"

   በአውሮፓ ህብረት አማካኝነት በተጠራው፣         የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶችምክር ቤት በ SS33 
   ረቂቅ የውሳኔ ሀሳብ (Draft Resolution SS33) ተወያይቶ:- 

         - 21  ሀገራት ድጋፍ
         - 15  ሀገራት ተቃውሞ
         - 11   ሀገራት ድምፀ ተአቅቦ

     የውሳኔ ሀሳቡ በአብላጫ ድምፅ ተቀባይነት አግኝቷል:: 
 
የ SS33      የውሳኔ ሀሳብ ድጋፋቸው የሰጡ ሀገራት ዝርዝር:-

• አርጀንቲና      • ቡልጋርያ             • ጀርመን
• አርሜንያ        •  ቼክ ሪፐብሊክ    • ጣልያን
• አውስትሪያ    • ዴንማርክ           • ጃፓን
• ባሀማስ          • ፊጂ                   •  ማርሻል አይላንድስ
• ብራዚል         • ፈረንሳይ             • ሜክሲኮ
• ኔዘርላንድስ    • ፓላንድ              •  ደቡብ ኮርያ
• ዩክሬን           • እንግሊዝ           •  ሰሜን አየርላንድ
•  ኡራጓይ ናቸው::
 
የ SS33      የውሳኔ ሀሳብ ድጋፋቸውን ያልሰጡ ሀገራት ዝርዝር:-
 
• ቦሊቭያ         •  ቡርኪና ፋሶ        • ካሜሮን
• ቻይና             •  ኮት ዲቫር           • ኩባ
• ኤርትራ         • ጋቦን                   • ህንድ
• ናሚቢያ        • ፓኪስታን             • ፊሊፒንስ
• ራሽያ            • ሶማልያ                •  ቬኔዝዌላ ናቸው::
 
የ SS33      የውሳኔ ሀሳብ ድምፀ ተአቅቦ ሀገራት ዝርዝር:-

• ባህሬን         • ባንግላዴሽ            • ኢንዶኔዥያ
• ሊብያ           • ማላዊ                    • ማውሪታኒ
• ኔፓል            • ሴኔጋል                   • ሱዳን
• ቶጎ               •  ኡዝቤኪስታን ናቸው::

   ተጨማሪመረጃ ስለ SS33   የውሳኔ ሀሳብ ( https://www.facebook.com/ ) ያገኛሉ:: 

     የትግራይ ህዝብ በትግሉ ጠላቶቹን በሙሉ ያሸንፋል!

   ድል ለትግራይ መከላከያ ሰራዊት!

https://www.facebook.com/110943837074039/posts/449533973215022/?d=n

