
የትግራይ አንድነት ማህበር በዩኬ 

መግቢያ፦ 

ከቅርብ ግዜ ወዱህ በሃገራችን ኢትዮጵያ ከዚህ ቀዯም ባሌታየ መሌኩ በተፈጠረው አሇመረጋጋት ምክንያት ክቡር የሰው 

ሌጅ ህይወት ጠፍቷሌ፤ቀሊሌ የማይባሌ የመንግስትና የግሌ ባሇሃብቶች ንብረት ወድሟሌ፤ሰዎች ሇዘመናት ከኖሩበት ቀየ 

ተፈናቅሇዋሌ በአጠቃሊይ በህብረተሰባችን ሊይ ቀሊሌ የማይባሌ የስነ-ሌቦና መረበሽ አጋጥሟሌ። 

ሇዚህ ሁለ ኪሳራ መድረስ የክሌሌና የፌዯራሌ መንግስታት ተጠያቂ መሆናቸው ግሌፅ ቢሆንም፤የህብረተሰቡን 

ወቅታዊና ተገቢ የሌማት፣የመሌካም አስተዲዯርና የፍትህ ጥያቄ የተሊበሱ አንዲንድ ዘረኛ ግሇሰቦች፣ ፅንፈኛ ፖሇቲካ 

ድርጅቶችና ጥቅም አዲኝ አክቲቪስት ነን ባይ ተኩሊዎች ግን የአንበሳውን ድርሻ ይወስዲለ። 

እነዚህ እኩይ ዓሊማና ግሊዊ ጥቅም ያነገቡ ግሇሰቦችና ድርጅቶች ታሪክን እያጣመሙና እየበረዙ የሇየሇት ነጭ  ውሸት 

በማምረትና ዘረኛ መርዛቸውን በመርጨት አንደ ዘር ከላሊው ዘር ጋር ዯም እንዱቃባ  ሇዘመናት በአንድነትን በፍቅር 

በኖረው ህዝብ ሊይ እሳት ሉሰደበት አቅማቸው በፈቀዯሊቸው ሌክ ተንቀሳቅሰዋሌ በመንቀሳቀስም ሊይ ናቸው። 

በዚህም ምክንያት በሃገሪቱ አንዲንድ አካባቢዎች በተሇይ በአማራ ክሌሌ በባህርዲር እና በጎንዯር ከተሞች የትግራይ 

ተወሊጆችን ሇአመታት በፍቅርና በአንድነት ከኖሩበት መንዯር ህይወታቸውን ሇማዲን ወዯ ባእድ አገር 

ተሰዯዋሌ፤ተንገሊተዋሌ በርካታ ችግርም ዯርሶባቸዋሌ።በቅርቡ ዯግሞ የኦሮሞ ማህበረሰብ ፍቅሩንና አንድነቱን 

በሚያጠንክርበትና በሚገሌፅበት፤ መጪው ግዜ ብሩህ እንዱሆን ተስፍ በሚሰንቅበትና ባህሊዊ መሪዎቹውን 

በሚመርጥበት አመታዊ የእሬቻ በዓሌ ሊይ ብጥብጥ በማስነሳት ሇበርካታ ወገኖች ህይወት መቀጠፍ ምክንያት 

ሆነዋሌ።እኛ በእንግሉዝ ሀገር የምንገኝ የትግራይ ተወሊጆች በትግራይና በኦሮሞ ወገኖቻችን ሊይ በዯረሰው ህሌፍትና 

ጉዲት፣ኪሳራና እንግሌት ጥሌቅና ከፍተኛ ሀዘን የተሰማን መሆኑን እየገሇፅን፤ሇተጎጂ ቤተሰብ፣ሇወዲጅ ዘመድና 

ሇኢትዮጵያ ህዝብ መፅናናትን እንመኛሇን።በዚህ ሰይጣናዊ ተግባራቸው ጮቤ የሚረግጡ አንዲንድ የሰው ዯም 

የተጠሙ ሰሊም-ጠሌ  ግሇሰቦችና ድርጅቶች ይህን እኩይ ምግባራቸው እስካሊቆሙ ድረስና ይህን መሰሌ አዯጋ 

በኢትዮጵያ ምድር በማንኛውም ብሄር ሊይ እንዱሁም በየትኛውም የሃገሪቱ ክፍሌ መዯገም እንዯላሇበት 

በመግሇፅ፤እነዚህን ሆድ አዯር አክቲቪስት ተብየና ዘረኛ ፖሇቲከኞችን ሇሀገርና ሇህዝብ ሰሊም ሲባሌ በቁርጠኝነት 

መታገሌ አማራጭ እንዯላሇው በመገንዘብ ይህንንም ሇማሳካት በአንድነት መቆም በማስፈሇጉ እኛ በዩናይትድ ኪንግዯም 

የምንገኝ የትግራይ ተወሊጆች ይህንን ማህበር አቋቁመናሌ። 

የማህበሩ ስም፦ 

 የትግራይ አንድነት ማህበር በዩኬ ፤ ከማህበራዊ ጉዲዮች ባሻገር ምንም አይነት ፖሇቲካዊም ይሁን ሃይማኖታዊ 

አጀንዲዎችን የማያስተናግድ ሲሆን ማንኛውም እድሜው አስራ ስምንትና ከዚያ በሊይ የሆነው የትግራይ 

ተወሊጅ፣ኢትዮጵያዊና ትውሌድ ኢትዮጵያዊ የማህበሩ አባሌ መሆን ይችሊሌ።  

የማህበሩ ዓሊማ፦ 

1-ጥቂት ፅንፈኛ ፖሇቲከኞችና ዘረኛ አክቲቪስቶች ባሰማርዋቸው ግሇሰቦች አማካኝነት የትግራይ ተወሊጅ 

በመሆናቸው ብቻ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅሇው የተንገሊቱት ወገኖቻችን ወዯ ቀድሞ ይዞታቸው ተመሌሰው 



ሰው አክባሪ ከሆነው ሰፊው የአማራ ህዝብ ጋር የነበራቸውን የአብሮነት የፍቅርና የሰሊም ኑሮአቸው  

እንዱቀጥለ እየተዯረገ ያሇውን ጥረት በቅርብ መከታተሌ እንዯ አስፈሊጊነቱም ድጋፍ ማድረግ። 

2-በአጠቃሊይ በኢትዮጵያ በተሇይ በትግራይ የሚከናወኑ የሰሊም፣የሌማትና የመሌካም አስተዲዯር ስኬታማ 

ውጤቶችን በመዯገፍና በማድነቅ፤በአንፃሩ በሀገሪቱ ጎሌተው የሚታዩና በህብረተሰቡ የሚነሱ የመሌካም 

አሰተዲዯር፣የፍትህና የሙስና ጥያቄዎችን በተገቢው መንገድ ሇሚመሇከታቸው መንግስታዊ አካሊት 

ማቅረብ፤እንዱታረሙ በሰሇጠነና በሰሊማዊ አግባብ መታገሌና ሂዯቱን መከታተሌ። 

3-በተሇያዩ የውጭ ሀገራት በቅንጡ ኑሮ ተዯሊድሇውና ማህበራዊ ሚድያ ሊይ መሽገው ዘር ተኮር ጥሊቻ 

በማቀርሸት የፖሇቲካ ትርፍ ሇማግኘትና ኪሳቸውን ሇማዯሇብ ቀን ተላሉት ሊይ ታች የሚውተረተሩ ህሉና 

ቢስ ግሇሰቦችና ድርጅቶች ከነ ጋሻ ጃግሬዎቻቸው መታገሌ። 

4-በውጭ ሀገር የሚኖረው ኢትዮጵያዊና ትውሌድ ኢትዮጵያዊ፤እነኛ ማንነትና ስነ-ምግባር በማይገታው ሌጓም 

አሌባ አንዯበታቸው በሚነዙት የበሬ ወሇዯ አሌቧሌታና ውሽንፍር ሳይታሇሌና ሳይዯናገጥ ትክክሇኛና ወቅታዊ 

መረጃ እንዱኖረው ጥረት ማድረግና በሀገሩ ሁሇንተናዊ እንቅስቃሴ ሊይ አስተዋፅኦ እንዱያበረክት ግንዛቤ 

መፍጠር። 

5-የሃገራችን ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች አንድነት ሇዘመናት የቆየና ስር የሰዯዯ መሆኑን እንዱሁም 

የመቻቻሌ፤የመፈቃቀር፤የአንድነትና የአብሮነት ማሳያና ተምሳላት መሆኑን ፤ተዝቀው ከማያሌቁት ባህልቻችን 

ታሪኮቻችንና ትውፊቶቻችን እየቆነጠሩ በማስተዋወቅ እንዯ “ህሌመኞቹ” አስተሳሰብና ፍሊጎት በአንዱት 

ጀምበር ሆይ ሆይታና እፍኝ በማይሞለ አጉራዘሇልች የማይፈርስ መሆኑን ሇነሱም ጭምር አስረግጦ ማስረዲት 

የሚለና ላልች ናቸው። 

በማጠቃሇያ እንኳን ሇዘመናት በድህነት፣በድርቅና በእርስ በርስ ጦርነት ቁሌቁሌ ስትንዯረዯር የነበረች ሀገር ይቅርና አዯጉ 

ተመነዯጉ በሚባለ ሀገራት እንኳ ዕሇት ተሇት ዘርፈ ብዙ ችግሮች ያጋጥማለ።።እናም እነሱ ጋር ችግር የሚፈታው 

በብጥብጥና በትርምስ ሳይሆን በሰከነና በሰሇጠነ መንገድ ነው።እንዱህም የሚሆንበት አንደ ምክንያት ከግሌ ባሻገር 

ሃገሩንና ህዝቡን ከሌብ የሚወድ፤በማንም ግፊት የማይነዲና የሚጠይቀውን የሚያውቅ ስሌጡን ዜጋ በመኖሩና በላሊ 

በኩሌ ዯግሞ የህዝብ ጥያቄዎችን በአግባቡ አዲምጦ በግዜው የሚመሌስ፤ስሌጣኑን ሉያገሇግሌበት እንጂ ሉገሇገሌበት 

እንዲሌሆነ የሚገነዘብ መንግስትና የመንግስት መዋቅር በመኖሩ ነው።ይህን የመሰሇ ሀገርና ህብረተሰብ የሚፈጠረው 

ዯግሞ ከምንም በፊት ሰሊም፣ መረጋጋት፣አንድነትና ህብረት ሲኖር ነውና ሇሰሊማችን ዋጋ እንስጥ። 

ሠሊም ሇኢትዮጵያ!!! 

     


