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23 መስከረም 2004 ዒ.ም. 

መግሇፂ ዛና ብምክንያት ግዲያት ሓዯጋ መኪና ኣባሊት ኦርኬስትራ ፖሉስ ትግራይ  

ኣብ እንግሉዜ ዜርከቡ ተወሇድትን ፇተውትን ትግራይ ዜሓሇፇ ቀዲም 20 መስከረም 2004 ዒ.ም. 

ኣብ ዒባይ ብሪታንያን ሃገራት ስካንዱኒቪያንን ባዒል ምለእ ስልጣን ክቡር አምባሳዶር ብርሃኑ 

ከበዯ ኣብ ዜተረኽቡለ ንስድራ ግዲያት ሓዯጋ መኪና ኦርኬሰትራ ፖሉሰ ትግራይ ንምሕጋዜ ልዕሉ 

ርብዑ ሚሉዮን ብር አታኣኻኺቦም። 

እዙ ብአተሐባባሪነት ማሕበር ልምዒት ትግራይ ጨንፍር ዩናይትድ ኪንግዶም “መስዋእትነት ዋጋ 

ሓርነት እዩ” ብዜብል መሪሕ ሓሳብ ዜተዲሎወ መድረኽ ብርክት ዜበሇ ህዜቢ ዜተረኸበ 

እንትኮን። 

እቲ መዯብ በቲ ሓዯጋ ህይወቶም ንዜሳአኑ አባሊት ብሕሉና ፀሎት ብምዜካርን ጸሎተ ፍትሓት 

ብምግባርን ከምኡውን ንኽብሮም ሽምዒ ብምብራህ እዩ ተጀሚሩ። 

ሉቐ ብርሃናት ገብረ ጊዮረጊስ ነቶም ስዋኣት ብምዜካር ፀሎተ ፍትሓትን ፀሎተ ምሕልሊን 

ብምክያድን ሕዘናት አብ መጽንዕናዕን ሃይማኖታዊ አሰተምህሮ ሂቦም። 

ኣብዙ ብርክት ዜበሇ ሕብረተሰብ መሪር ሓኑ ዜገሇለ ምድሊው አቦ ወንበር ማሕበር ልምዒት 

ትግራይ ጨንፇር ዩናይትድ ኪንግዶም ኣይተ ቐሇም ሊአከ አብ እንግሉዜ ንዜነብሩ ተጋሩ 

ብምውካል ኣብ ስምዕዎ ረባ ዒቐን ይብለ ሓን ከምዜተሰሞኦም ድሕሪ ምግሊፅ እቶም ግዲያት 

ተንቐሳቐስቲ ሓወልቲ ትግራይ ከምዜነበሩን ንሊአሇም ዜነብር ታሪኽ እምበር ንሊኣሇም ዜነብር 

ሕይወት የሇንሞ እዝም ወገናትና ድማ ብዜሰርሕዎ መስተንክራዊ ታሪኽ ዜንተ ኣሇም ልእሉ 

መሬት ሕያው ኮይኖም ክነብሩ እዮም ኢሎም። 

ብምቅፃል ረባ ስምዐ ኣብ ብሪታንያን ኣብ ሃገራት ስካንዱኒቪያንን ምለእ ባዒል ስልጣን ክቡር 

አምባሳዶር ብርሃኑ ከበዯ ዜተሰሞዖም መሪር ሓን ድሕሪ ምግሊፅ እዝም ብሃንዯበት ዜተፇሇዩና 

ተጋዯልቲ ቐዲማይ ምዕራፍ ብረታዊ ቃልሲ ብዒወት ዚዙሞም እቲ  ካልኣይ ምዕራፍ ቃሇሲ 

ምጥፋእ ድክነት ከዏውቱ ኣብ ምንቅስቃስ ከሇዉ ምሕሊፎም አዙ’ዩ ሕዜን ይኩን ዲ’ምበር እዝም 

ጀጋኑ ተጋዯልቲን ከየንቲን እንድብሶም ብሓን እነተይኮነስ ነቲ ንሳቶም ህይወቶም ዜገበሩለ 
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መንገዱ ልምዒት ሰሊምን ዱሞከራሲን ናብ ዜሊዒሇ ብርኪ ብምሽግጋር ክከውን ኣሇዎ ድሕሪ ምባል  

ማሕበር ልምዒት ትግራይ ጨንፇር ዩኬ ምስ አባሊታን ካልኦት ኣካሊትን ብምትሕብባር ንዙ ከብዙ 

ዜበሇ ሕፁፅ ምሊሽ ምድሊአዋ ብምንኣድ ኣብ ቐፃሉ ንእቲገብሮ ተመሳሳሉ ምንቕስቃስ ኤምባሲ 

ኢትዮጵያ እንግሉዜ አድሊዩ በሇ ሓገዜ ከምዜገብር ቓል ብምእታው ነስዯራ ጉደአትን ንሕዜቢ 

ትግራይን ብሐፇሻ ንሕቢ ኢትዮጵያ ፅንዒት የሀብኩም ኢሎም። 

ብተመሳሳሉ ጠርናፊ መሰረታዊ ውዲበ ሕ.ወ.ሓ.ት. አብ እንግሉዜ ኣይተ ሃብቶም ኣብርሃ እቲ 

ጋጠመ ሓዯጋ አዩ ሰንብድ ንምእማኑ ፀግምን መሪርን ኢዩ። ይኹን ዲ’ምበር ኣብ ጉዕዝ  

ቃልሲ መስዋእቲ ግድን ብምዃኑ እዝም ምሩፃት ዯቒ ህዜቢ ድማ አብ ጉዕዝ ቃልሲ ምእንተ ሃገርን 

ሕዜብን ተሰዊኦም የግዲስ ካብዝም ኣናብስ ትግራይ ተወፋይነት፤ ጽንዒት፤ ተቀሊሳይነት ብፍሊይ 

ድማ ሕዜባዊነት ወሪስና ዜጀመርዎ ጉዕዝ ልምዒት ክንምልኦ ይግባእ ምስበለ ንስድራ ግዲያትን 

ንህዜቢ ትግራይን ድማ ብሽሞም፤ ብሽም ኣባሊት ሕ.ወ.ሓ.ትን፤ ፅንዒት ተመኒዮም።  

ብተወሳኪ ወኪል ማሕበር ልምዒት ኣምሓራ ጨንፇር እንግሉዜ ኣይተ ተራ ሰጉ ንጅግና 

ይድረፇለን፤ ይእሇሇለን እምበር አይብከየለን የግዲስ ርጋፆም ረጊፅና ሕድሮም ተቀቢልናን ንቲ 

ዜወዯቅለ ዕሊማ ኣብ ጫፍ ክነብፅሖ ይግባእ ምስበለ ንስድራ ግዲያትን፤ ንሕዜቢ ትግራይ ፅንዒት 

ተመንዮም። 

ብምቅፃል ወኪል ኮሚሽን ሃገራዊት ኤርትራ ኮምሽነር ዲንኤል ወልዯትንሳኤ ድማ ኣብቶም 

ከየንቲን፤ ተጋዯልትን ዜበፅሐ ሓዯጋ ተሰምዖም ሓን ድሕሪ ምግሊፅ አብ’ቲ መድረኽ ተረኪቦም 

ተካፇልቲ ሓን ኣሕዋትናን ሕዜቢ ትግራይን ብምኳና ሓበን ይስዒና ኢሎም ንስድራ እቶም 

ግዲያትን ንህዜቢ ትግራይን ጽንዒት ተመኒዮም።  

ነቲ መታኣኻከቢ እቶት ዕዉት ንኽኸውን ዜተፇሊሇዩ ግጥምታት መልእከትታት ዠቅረበ 

እንትኸውን ኣርቲስት ሕለፍ አሇሙ ድማ “አይተማነናን” ዜብል ጣዕመ ዛማ ቕረበ እነትኾውን 

ብተወሳኪ’ድማ ኣርቲስት ሕለፍ ኣሇሙን፤ ኣርቲስት ነጋሲ መሇስን ንስድራ እቶም ግዲያትን 

ንህዜቢ ትግራይን ጽንዒት ይሃብኩም ኢሎም።  

አብ መወዲእታኣብ ዜተገብረ ናይ ገንብ ወፇያ ድማ ንስድራ ስውኣትን ኣብ ሆሰፒታል ዜርከቡ 

ጉደኣትን ብቀጥታ ዜብርከት ኣስታት 300,0000 ቅርሺ አታዊ ተረኺቡ።  

ሇዒሇማዊ ክብሪ ንጀጋኑ ስውዒትና!!  

ኣካየድቲ ስራሕ ማ.ል.ት. ዩ.ኬ.  


