16 ኦክቶበር 2016 (06 ጥቅምቲ 2009 ዓ. ም.)

አብ ዒባይ ብሪጣንያን ካብ እንርከብ ተወለድቲ ትግራይ ብዚዕባ እዋናውን ህልው ኩነታትን ሃገርና
አመልኪቱ ዜተውሃበ መግለፂ ቕዋም
አብ ዒባይ ብሪጣንያ እንርከብ ተወለድቲ ትግራይ ብዚዕባ እዋናውን ህልው ኩነታትን ሃገርና አብ ዜተፇላለዩ እዋናት
ብስፌሓትን ብዕሙቀትን ድሕሪ ምዜታይ ንህዜቢ ኢትዮጵያ፣ንመንግስቲ ፋዯራልን ክልልን፣ንተቓወምቲ አካላት፣
ይሚዚናዊ ሓበሬታ ንዜፌንው መራኸቢ ማዕኸናት ከምኡ እውን አብ ወፃኢ ንዜቕመጡ ረግቲ ሰላምን ፇጠርቲ
ህውከትን አማእኺሉ ዜተውሃበ መግለፂ ቕዋም።
ልዕሊ ኹሉን ቅድሚ ኹሉን ህዜቢ ትግራይን ህዜቢታት ኢትዮጵያን ቀያሕትን ፀለምትን ዯቁ ገቢሩ ብረጋገፆ ሰላም፣
ማዕርነትን ዱሞክራሲን አቢሉ ንዜሐለፇ ርብዑ ክፌለ መን ብሄር ብሄረ ሰባትን ህዜብታትን ሀገርን ዜተጎናፀፌኦ
ክብሪን ማዕርነትን፤ዜተመዜገቡ ዒበይቲ ዒወታት ልምዒትን አብ ሀገርና ይኹን አብ ቀርኒ አፌሪካ ዜሰፇነ ሰላምን
ምርግጋዕን እናንአድና ናብዙ ንብቅዐና ጀጋኑ ስውአትና ልአለማዊ ክብርን ሞገስን ንምነ።
ኾይኑ ግና ሰላምን ህድአትን፤ልምዒትን ምዕባለን ሀገርና እንትሪኡ ዏይኖም ዯም ዜመልእ ውሽጣውን ዯጋውን ተፃባእቲ
ሐይልታት ‚ዕብየት ኢትዮጵያ አብ ህልውናና ዜተተኸለ ማሕለኻ እዩ‛ ብዜብል አጉል አተሓሳስባ ተፀሊሎም፤ህዜቢ
ብልዕሎም ሕቶታት ልምዒት፣ሰናይ ምሕዯራ፣ ግዕዜይናን ፌትሕን እናተጎልበቡ ህውከት፣ ናዕብን ራዕድን ዜፇጥሩ
ዕሱባት ብምቑፃርን ብምውፊርን ብኢድ አዚውሮ ብዜፇሐስዎ ውዱት ቅድሚ ሐዙ ተራእዩ ብይፌለጥ ኩነት አብ
ዜተፇላለዩ ኩርናዒት ሀገርና ጉራማይለ ዜመልክዖም ተጛንፍታትን ናዕቢታትን ይርአዩ አለው።በዙ ናዕብን ህውከትን
ምኽንያት ድማ ክቡር ህይወት ሲቪላትን አባላት ፀጥታን ሓሊፌ፣ብብዘሕ መዋእለ-ነዋይን ድኻምን ዜተሃነፁ መሰረተልምዒታት በሪሱ፤ሰብ ውልቀ ሃፌቲ ዕድመ ልክዖም ፅዑሮም ፌረይዎ ሃፌቲ ዒንዩ፣ ሰላማውያን ሰባት ብብሄሮም
ጥራሕ ካብ መነባብርኦም ተመዚቢሎም ብሓፇሻ ድማ አብ መላእ ሕብረተሰብ ሀገርና ቀሊል ይበሃል ስነ-ልቦናዊ ፅልዋ
ተፇጢሩ።
ህዜቢ ትግራይ ይኹን መላእ ህዜቢ ኢትዩጵያ ሕቶታት ሰናይ ምሕዯራ፣ ግዕዜይና፣ ፌትሕን ልምዒትን ከምለዎ ግልፂ
እዩ።በዙ መሰረት እውን መንግስቲ እቶም ብህዜቢ ዜተልዒሉ ሕቶታት ትኽክል ምኻኖም ብምእማን ብብርኪ ፋዯራልን
ክልልን ውሽጣዊ ተሃድሶ ብምግባርን ምስ ህዜቢ ተማኺሩን ተረዲዱኡን ከምዜፇትሖም ቃል ምእታው ዜፌለጥ እዩ።
እቲ ሓቂ ከምዙ እናሃለወ ግና ቀዯሙ እውን ሕቶ ህዜቢ ይእንታዮም ዜኾኑ ፓርቲታት ፖለቲካ፣ አክቲቪስት ኢና
በሃልቲ ውልቀ ሰባትን ዜተፇላለየ እኩይ ዕላማ ለዎም ጉጅለታትን፤ ምስ ሰላምና፣ልምዒትናን ዕብየትናን ቁርቁስ ምስ
ዜገጠማ ገለ ገለ ጎረባብትን ስትራቴጂካዊ ተፃብኦ ለወን ሀገራትን ሐድነት ብምፌጣር ሃገር ንምዕናውን ሰላም ህዜቢ
ንምዜራግን ብይንሕስያ ዒቕሞም ፀንቂቖም ተንቀሳቒሶምን ሐዙ እውን ይንቀሳቐሱን አለው።ካብዙ ተበጊሱ ድማ አብ
ዜሓለፊ ሒዯት አዋርሕ አብ ሃገርና ንዜበፅሐ ሕልፇት ህይወት ፣ ዕንወትን ውድመትን ንብረት ካብ ፀላእትና ትካቦ
ገንብን ንዋትን ዜምፅወቱ ፓርቲታት ፖለቲካ፣ አክቲቪስት ኢና በሃልቲ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ሙሉእ ብሙሉእ
ተሓተቲ ክኾኑ ከምለዎም እናገለፅና፤አብዝም ዕሱባት ፀረ-ህዜብን ረግቲ ሰላምን ዜውሰድ ስጉምቲ እንድግፌ ምኻና
ንሕና አብ እንግሊዜ እንቕመጥ ተጋሩ አብ ጎኒ ህዜብን መንግስትን ጠጠው ኢልና ብይ ምሕረት ከም እንቃለሶም
ዜተስማዕማዕናሉ መግለፂ ቕዋም ከምዜስዕብ አውፂና አለና።

1ይ/ ሓይልታት ፀረ-ሰላም ውሽጢ ዒድን ተፃባእቲ ፀላእቲ ዯገን ብምትሕብባር ብዜፇጠርዎ ህውከትን ዕግርግርን
ህይወቶም ንዜስአኑ ሲቪላትን አባላት ፀጥታን ከምኡ እውን ብዜዒነወ መሰረተ-ልምዒትን ብዜወዯመ ንብረት ሰብ
ውልቀ ሀፌትን ልባዊ ሓን ዜተሰማዏና ምኻኑ ንገልፅ።
2ይ/ብመስዋእቲ አሽሓትን ብመጉዲእቲ አማኢት አሽሓትን ዜተረኸበ ማዕርነት ብሄር ብሄረሰባትን ህዜብታትን
ኢትዮጵያ ብስአኖ ሰናይ ምሕዯራ እናተሸራረፇ ብሄር ብሄረሰባት ንመናት ብፌቕርን ብሓልዮትን ካብ ዜነብርሉ
መረበቶም ብሰንኪ ርኦም ጥራሕ ተመዚቢሎም ከቢድ ኪሳራ ህይወትን ንብረትን እውን አጋጢምዎም።በዙ አጋጣሚ
ግዲያት እዙ ህውከት ንዜኾን ወገናትና ከቢድ ሐን ዜተሰማዒና ምኻኑ እናገለፅና መንግስቲ ብዯረጃ ክልልን ፋዯራልን
ጀሚርዎ ሎ ተሃድሶ ተጠናኺሩ ንክቕፅልን አብዙ ጉዲይ አብ ልዕሊ ዜተሳተፈ አካላት ድማ የዲግም ስጉምቲ
ንክወስድን ንሓትት።ብተወሳኺ ድማ ተወለድቲ ትግራይ ብምኻኖም ጥራሕ ካብ መረበቶም ዜተመዚበሉ ወገናትና ናብ
ንቡር መነባብርኦም ተመሊሶም ምስቲ ሰብ መኽበርን ሐውን ዜኾነ ህዜቢ አምሓራ ዜነበሮ ናብራ ሰላም፣ፌቕርን
ሓልዮትን ንክቕፅሉን ድጋፌ ንክግበረሎምን አጥቢቕና ንሓትት።
3ይ/ዜኸበርካ ህዜቢ ኢትዮጵያ ልዒልካዮም ሕቶታት ሰናይ ምሕዯራ፣ ግዕዜይና፣ ፌትሕን ልምዒትን አግባብ ለዎምን
ብሙሉእ ልቢ እንድግፍምን ብምኻኖም አብ ጎንኻ ጠጠው ኢልና እንቃለሰሎም መዯባት ከም ዜኾኑ ቃል
ንአትወልካ።ኾይኑ ግና ብጉልባብ ሕቶታትካ እናልሓኹን ብናይ ዯገ ፀላእቲ እናተልአኹን ሰላምካ ዜርጉ ፣ብናትካ
ንዋይ ዜተሃነፁ መሰረተ-ልምዒት ዕንው ርአውን ሃይማኖታውን ውዱት እናፇሐሱ ግጭት ሕድ ሕድ ህዜቢ
ከተአታትው ላሕ ዜብሉ ፀረ-ህዜቢ ራዕዲውያን ስለለው ነዙአቶም ካብ ሕቶኻ ነፂልካ ብምፌላይ ወግደ ክትብሎምን
ነቒሕካ ክትቃለሶም ከምለካን ንሕና እውን ከምቲ ናይ ወትሮ አብ ጎንኻ ከምዜኾናን ንገልፅ።
4ይ/አንቱም ገንብን ንዋትን ካብ ፀላእቲ ህዜቢ ኢትዮጵያ እናተቐበልኩም ህዜቢ ምስ መንግስቲ፤ ህዜቢ ምስ ህዜቢ
አፃሊእኹም ህውከት፣ዕግርግር፣ናዕቢን ራዕድን ክትጋብዘ ወግሐ ፀብሐ ብግልፅን ብሕቡእን እትንቀሳቐሱ ለኹም
ተለአአኽቲ ሻዕብያን መንግስቲ ግብፅን፤ድሕሪ ሐዙ ምስ ህዜቢ ኢትዮጵያን መንግስቲ ሀገርናን ብምኻን ብይንሕስያ
ክንቃለሰኩም ምኻና ንገልፅ።
5ይ/-አብ ወፃኢ ሀገራት አብ ጥጡሕ ናብራ ተዯላዱሎም ማሕበራዊ ሚድያ ብምጥቃም

ንዒመታት አብ ውሽጦም

ዯጚሎምዎ ዜሓገዩ ፀረ ህዜብን ሃገርን መሰረት አልቦ ፅልአትን ርኢ-ተኮር ጎስጓስን እናኾምስዐ ፖለቲካዊ ትርፉ
ክኸስቡን ጁቡኦም ከህጥሩን ቀትርን ለይትን ላዕልን ታሕትን ዜጓየዩ ሕልና አልቦ ውልቀ ሰባት፣ ‛አክቲቪስትታትን‛
ፖለቲካ ፓርቲታትን ምስ ዯቀመዚሙርቶም ብይንሕስያ ንቃለሶም ምኻና ንገልፅ።
6ይ/ሚዚናዊነት ዒንዱ ሑቐ ስነ-ምግባር ጋዛጠኝነት ምኻኑ ግልፂ ኾይኑ እናሀለወ ናብ ሐዯ ጫፌ ዜመሙ ርአውን
ሃይማኖታውን ተኳሳሕቲ መዯባት ብምድላው ሀገርን ህዜብን ባድም ፇነወ ካይደ ከም ኢሳት፣ኦሮምያ ሚድያ
ኔትዎርክ (O.M.N.)፣ድምፂ አሜሪካ(V.O.A.)፣ሬድዮ ዶቸ ቬለ (ድምፂ ጀርመንን) ካልኦት መርበብ ሐበሬታታትን አብ
ሃገርን ህዜብን ንዜበፅሐ ጥፌአት ተሓተቲ ምኻኖም ብምሕባር አብ ቀፃሊ ግን ብኹለ-መዲያዊ አገባብ ክንቃለሶም ምኻና
አጥቢቕና ንገልፅ።
7ይ/አብ ሀገርን አብ ዯገን ለው ከም ኦነግን ግንቦት ሰባትን ኢሳትን ዜአመሰሉ ሓይልታት ፀቢብነትን ትምክሕትን
ካይድዎ ለው መዲርግቲ ግብረ ራዕዱ ተግባራት፤ ዜማዕበላ ሃገራት ብፌላይ ድማ አሜሪካ፣እንግሊዜ፣ሕብረት
አውሮጳን ካልኦትን ብዜግባእ ንኽግንባን ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስዲን አጥቢቕና ንሐትት።

8ይ/ሃገርና ኢትዮጵያ ነቲ ጀሚራቶ ላ ቅኑዕ ጉዐዝ ሰላም፣ ልምዒትን ዱሞክራሲን ብላቒ አጠናኺራ ንኽትቕፅለሉ
ህዜብን መንግስትን እንግሊዜ ድጋፍም አጠናኺሮም ንኽቕፅሉ ንሓትት።
9ይ/ ወፃኢ ዜነብር ትግራዋይ እቶም እኩያት ልጓም ስነ-ምግባር ብይዒግቶ ጋሕታን አንዯበቶም ፇቐዶ ብዜብትንዎ
በለካ ለኸዒካን ውፁእ ሓሶትን ከይተዒሸወን ከይተዯናበረን ሓድነቱ ከጠናኽርን አብ መንነቱ ንዜፌኖ መጥቃዕቲን
ጉድአትን ተወዱቡ ብትረትን ብንቕሓትን ንኽቃለስ ፃውዑትና ብምቕራብ አብ መፃኢ አብ ጉዲይ ሃገሩ ተን ልውውጥ
ሃበሬታን ካይዯሉ፤ባህሉን ቛንቑኡን ዕብየሉ፤ታሪኹ ሓብሒቡ ዜዕቀበሉን ንመፃኢ ወለዶ መሓላልፇሉን ቐፃሊ
መድረኽ ክህልዎ ንሕብር።
10ይ/ህዜብታት ሶማሌ፣ዒፊርን ድሬዲዋን ተጋሩ ብምኻኖም ጥራሕ ካብ መረበቶም ንዜተመዚበሉ ተወለድቲ ትግራይ
ብምድጋፌ ርአኹምዎ ሕውነታውን ሓልዮታውን ተበግሶ ካብ ልቢ ክነመስግነኩም ንፇቱ። እዙ ድማ ሐድነት ብሄር
ብሄረሰባትን ህዜብታትን ሀገርና ነዊሕ በን ቑፀረን ሱር ዜሰዯዯን ፤መርአያን አብነት ምክእአል፣ፌቕሪ ፣ሐድነትን
ሕብረትን ምኳኑ ንፇታውን ፀላእን ረጋገፀ ክታም ኮይኑ ሃገርና ከም ድሌትን ህርፇትን ‘ሓለምቲ ቀትሪ’ ብጓዕ ዯርጓዕ
ሓዯ መዒልቲ ይትፇርስ ምኳና ረጋግፅ ሓቂ እውን እዩ’ሞ ዯጊምና ምስጋናና ይብፃሕኩም ንብል።

ሓድነት ሓይሊ እዩ፤ልዕሊ ኩሉ ድማ ሓድነት ጉዲይ ህልውና እዩ!!!
አብ ዒባይ ብሪጣንያን እንርከብ ተወለድቲ ትግራይ
16 ኦክቶበር 2016 (06 ጥቅምቲ 2009 ዓ. ም.)
ለንዯን (ዩናይትድ ኪንግዯም)

