
እኛ የዓለም ፌደራሊስቶች በሞንትሬክስ በመጀመሪያው 
የዓለም አቀፍ ምክር ቤት ስብሰባ “የዓለም ንቅናቄ ለዓለም 
ፌዴራል መንግሥት ”  በሚል መሪ ቃል ፣ የዓለም ሕዝብ 
በስራችን ውስጥ እንዲተባበሩን እና እንዲቅላቅሉን ጥሪ 
እናቀርባለን። የሰው ልጅ ሌላ ዓለም አቀፍ ግጭት ሊተርፍ 
እንደማይችል እርግጠኞች ነን። ውጊያው ከተጠናቀቀ ሁለት 
ዓመታት አልፈዋል ፣ ሆኖም ግን አውሮፓ እና እስያ አሁንም 
በጦርነቱ ምክንያት ፍርስራሽ ውስጥ ይገኛሉ። የመልሶ 
ማቋቋም ሥራ ሊንቀሳስ አልቻለም ፣ሕዝቡ በመጠለያ ፣ 
በምግብ እና በአለባበስ እጥረት ይሰቃያል ፣ ሃገራት እርስ በእርስ 
ለመጠፋፋት ሲዘጋጁ ንብረታቸውን ያባክናሉ። ሁለተኛው 
ሙከራ ሰላምን ለመጠበቅ በአለም አቀፍ ማህበር፣ የተባበሩት 
መንግስታት ድርጅት ፣አቅምም የለውም ፣በጊዜው የጦርነትን 
መስፋፋት ለማስቆም ነበር የተቋቋመው። እኛ የዓለም 

ፌዴራሊስቶች የዓለም የፌዴራል መንግሥት መመሥረቱ 
ለዘመናችን አሁናዊ ችግር ወሳኝ መሆኑን አምነናል። ይህ 
እስኪፈታ ድረስ ሌሎች ጉዳዮች ሁሉ ፣ አገራዊም ይሁን ዓለም 
አቀፋዊ ባልተረጋጋ መልኩ ሳይፈቱ ይቀራሉ። በነጻ ድርጅት 
እና በታቀደ ኢኮኖሚ መካከል ፣ ወይም በካፒታሊዝም እና 
በኮሚኒዝም መካከል አይደለም ምርጫው ሚያርፈው ፣ 
ግን በፌዴራሊዝም እና በስልጣን ፖለቲካ መካከል ነው። 
ፌደራሊዝም ብቻውን የሰውን ልጅ ህልውናውን ሊያረጋግጥ 
ይችላል።

እኛ የዓለም ፌዴራሊስቶች የሰው ልጅ እራሱን ከጦርነት 
ለዘላለም ነፃ ማድረግ የሚችለው የዓለም የፌዴራል መንግሥት  
በማቋቋም ብቻ ነው። እንዲህ ዓይነቱ ፌዴሬሽን በሚከተሉት 
መርሆዎች ላይ የተመሠረተ መሆን አለበት:-

1. ሁለንተናዊ አባልነት - የዓለም ፌደራል መንግስት ለሁሉም ህዝብ እና ሀገራት ክፍት መሆን አለበት።
2. የሀገራት ብሔራዊ ሉዓላዊነት ወሰን ፣ እና ከዓለም ጉዳዮች ጋር ለሚዛመዱ ነገሮችን ወደ ዓለም የፌዴራል መንግሥት  

የሕግ አውጭ፣ አስፈፃሚ እና የፍትህ ኃይሎች ማስተላለፍ ።
3. በማንኛውም ወይም በየትኛውም ቦታ ፣ በግለሰብ ላይ የዓለም ሕግን በቀጥታ በሥራ ላይ ማዋል ፣ በዓለም የፌዴራል 

መንግሥት ስልጣን ስር - የሰው ልጅ መብቶችን ዋስትና ለማረጋግጥ እና የፌዴሬሽኑ ደህንነት እና ቀጣይነት ጋር 
የሚቃረኑ ሙከራዎችን ለመገደብ ያገለግላል ።

4. የዓለም ፌዴራል መንግሥት እና የአባል አገራት ደህንነትን ማረጋገጥ የሚችሉ የአለም የበላይ ኃይሎችን መፍጠር፣ 
የአባል ሀገሮችን ትጥቅ ማስፈታት እስከ የውስጥ ፖሊሲ ደረጃ  ለማስከበር ባልዘለለ በኩል በሚሆን በሚያስችል 
አቅም ።

5. የአቶሚክ ልማት እና የሌሎች ሳይንሳዊ የጅምላ ጥፋት የሚችሉ ግኝቶች የዓለም የፌዴራል መንግሥት ባለቤትነት እና 
ቁጥጥር ስር ይወድቃሉ።

6. ከሀገራት ታክሶች በቀጥታ እና በተናጥል በቂ ገቢዎችን የማሰባሰብ ኃይል መፍጠር።

የእነዚህን ሁለት የአቀራረብ ዘዴዎች ውጤቶች ሳንገመግም 
፣ ድርጊታችንን በፍጥነት ማስፋት አለብን ለፌዴራሊስቱ ርዕዮት 
ትግል የሚያቀርቡትን ማንኛውንም አዲስ ዕድሎች እንጠቀም 
ዘንድ። አንድ ነገር እርግጥ ነው ሁሉም ሕዝቦች በእዚህ ተጋድል 
ካልተሳተፉ ድረስ የዓለምን ፌዴራላዊ መንግሥት ማሳካት 

ፈጽሞ አይቻልም።

ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ጊዜ ይገፋፋናል ያስገድደናልም  
እናም በዚህ ጊዜ መውደቅ የለብንም።

የአለም የፌዴራል መንግሥት እንዲሳካ የመጀመሪያውን 
አስተዋፅኦ የሚያደርጉ አካላት ማናቸውንም ምክንያታዊ 
ዘዴዎችን ለመጠቀም እንመክራለን ሌላ የዓለም 
ጦርነት ለመከላከል። በክልል እና በተግባራዊ ደረጃዎች 
የእንቅስቃሴዎች ውህደት አቀራረብ ከእውነተኛው የፌዴራል 
ርዕዮት ጋር የሚስማማ ነው ብለን እናስባለን። የክልል 
ፌዴሬሽኖች መመስረት - በራሳቸው ፍፃሜ  እስካልሆኑ ድረስ 

ወይንም ወደ ብሎኮች የመሸጋገር አደጋ እስካልደረሱ ድረስ- 
ለፌዴራል መንግስት ውጤታማ አሠራር አስተዋፅኦ ማድረግ 
እና ማበርከት ይችላል። በተመሳሳይ ፣ ሁሉንም የሚመለከት 
የቴክኒክ ፣ የሳይንስ እና የባህላዊ ችግሮች መፍትሄ የዓለም 
ሕዝቦች ፣ የልዩ ባለሙያ አካላትን በማቋቋም ቀላል ይሆናሉ።

እነዚህን መርሆዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት 
የሚከተሉትን የድርጊት መስመሮች እንመክራለን:-

1. የዓለም ሕዝቦች ንቅናቄ በመንግስታቶቻቸው እና በሕግ አውጭው ላይ ጫና በመፍጠር የተባበሩት መንግስታት 
ድርጅትን ወደ የዓለምን የፌደራል መንግስት መቀየር ፣ ቻርተሩን በማሻሻል በአቅም እና በሃብት ማጠናከር እና 
ማበርታት።

2. ይፋ ያልሆነ እና የተቀናጀ እርምጃ - በተለይም የዓለም አቀፋዊ ስብሰባ ምክር ቤት ዝግጅት ፣ ይህም ዕቅድ እና ዝግጅት 
የንቅናቄው ምክር ቤት ከተለያዩ አገሮች የፓርላማ ቡድኖች እና የፌዴራሊዝም እንቅስቃሴዎች ውስጥ የሚቋቋም 
ይሆናል። ይህ ስብሰባ ከተደራጁ ዓለም አቀፍ ቡድኖች ጋር በመተባበር ፣  እ.ኤ.አ ከ1950 ባላልፈ ጊዜ ውስጥ የዓለም 
የፌዴራል መንግሥት ሕገ መንግሥትን ለማርቀቅ መገናኘኘት ይኖርባችዋል። ይህ ዕቅድ ለመፅደቅ ይቀርባል እናም 
ይህ የሚሆነው በመንግስታት እና ፓርላማዎች አባላት ብቻ ሳይሆን  ለአለም ህዝቦችም እንዲቀርብ መሆን አለበት ፣ 
የዓለምን የፌዴራል መንግሥት በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲቋቋም የሚቻል ሁሉ ጥረት ይደረጋል።

የሞንትሬክስ መግለጫ
ነሐሴ 23 ቀን 1947 በሞንትሬክስ ውስጥ በተደረገው ስብሰባ ፣ የዓለም ንቅናቄ ለዓለም 
ፌዴራል መንግሥት የዓለም የፖለቲካ ፌዴራሊዝም ሚና እንደ ፖለቲካዊ ሀሳብ እንዲሆን 
መግለጫ ጠቁሟል።

የመጀመሪያው ምንጭ ፦  https://www.cvce.eu/obj/the_montreux_declaration_23_
august_1947-en-adf279f7-80a4-4855-9215-48a5184328aa.html
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