UNION OF TIGREANS IN EUROPE UK CHAPTER
ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ጨንፈር ዓባይ ብሪጣንያ

ናብ: ብሄራዊ ኽልላዊ መንግስቲ ትግራይ
ማሕበር ተጋሩ ኣውርፓ ጨንፈር ዓባይ ብሪጣንያ ካብ ትምስረት ክልተ ዓመት ዝገበረት ዕሽል
ማሕበር ዋላ እኳ አንተኾነት ሳላ እቱ ዝገብርኩምልና ሓገዝን ሳላ እቱ ህርኩትን ተቐባሊ ጋሻን ኣብ
ዩኬ ዝነብር ትግራዋይን ናይ ዓመት ቅድመ ምድላው ዘድልዮ ፌስቲቫል ኣብ ውሽጢ ኽልተ ወርሒ
ተቐቢላ ብወርሒ ነሓሰ 2009 ( on 24th, 25th and 26th August 2017) ኣብ ከተማ
ለንደን ንሰለስተ ምዓልቲ ዝተኻየደ ብጣዕሚ ዕዉት ዝኾነን ይበል ዝተባህለን ፌስቲቫል ከም ዘሕለፈት
ዝዝከር እዩ::
ማተኣ ጨንፈር ዬኬ ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካ ናጻ ዝኾነት ማህበር ኣብ ልዕሊ ምዃና ምስ ኣባላታ
እንዳ ተዛተየት ኣብ ክልል ልምዓት ዲሞክራሲን ሰላምን ነጢፋ ንኽተሰርሕ ከም ቀንዲ መበገሲኣ ጌራ
ዝተ መስረተት ማሕበር እያ::
ልምዓት፤
ኣብ ዬኬ ዝነብሩ ተጋሩ መዋእለ ንዋዮም ኣብ ዓዶም ንኸፍስሱ ምትብባዕን ምስኡ ተታሓሒዞም ኣብ
ትግራይ ዘጋጥሙ ናይ ሰናይ ምምሕዳርን ክራይ ኣካቢነትን ማሕለኻታት ኣብ ምብጣስን ምጥፋእን
ምስ ብሄራዊ ኽልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኾይንካ ምቅላስ::
ዲሞክራሲ፤
ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ፓለቲካዊ ኣራኣእይኡ ብዘየገድስ ኣብ ዝደለዮ ቦታ ኸይዱ ብዘይ ምንም ኣድልዎ
መሰሉ ኽረክብን እንተይ ተሰክፈ ኣብ ዓዱ ኢንቨስት ኽገብርን ዘኽእልዎ ባይታታት ምህላዎም ዘድሊ
ምክትታል ምግባርን ፀገማት እንተ ሃልዮም ድማ ጭቡጥ ሓበሬታ ሒዝካን ተወዲብካን ምምካት::
ብኣንፃሩ ኽኣ መንግስትና ኣብ ልምዓት ኣብ ሰላም ይኹን ኣብ ዲሞክራሲ ፅቡቓት ስራሕቲ እንትሰርሕ
ምንኣድን ምምስጋንን፣
ሰላም፤
ጸረ ሰላም ሓይሊታት ኣብ ሃገርናን ኣብ ህዝብናን ጉድኣት ንምብጻሕ ኣብ ዘካይድዎ ናይ ዘርኢ ምጥፋእ
ዓላማ ንኽፍሽል ብፍላይ ክኣ ኣብ ወጻእ ሃገር ኮይኖም ዘካይድዎ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ሓቂ
ዝረሓቐ ፕሮፖጋንዳ ኣስተኻኺልካ ብምሕላፍ ኣብ ምምካትን ምፍሻልን ተወዲብካ ምቅላስ::
ከምኡውን ብሰንኪ እዞም ጸረ ሰላም ሓይሊታት እዚኦም ኣብ ህዝብና ጸገም እንትበጽሕ እቶም
ወንጀለኛታት ሓላፍነት ንኽወስዱን ግቡእ ቕፅዓት ክረኽቡን ኣብ ምግባርን ውሕሰነት ሰላም ኣብ
ምርግጋፅን ንጢፍካ ምስራሕ::
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ንዚ ፅሑፍ እዙይ ክንፅሕፍ ዝገደዱና ዋና ዋና ምኽንያታት፤






እንታብ ተን ቀንዲ ዒላማትትና ሓንቲን መሰረታዊትን ዝኾነት ሰላም ብጸረ ሰላም ሓይሊታት
ትዝረግ ስለዝላ፣
ኣብ ናይ ሃገርና ሕገ መንግስቲ ዓንቀጽ ፯ ዝተቐመጠ ናይ ወዲ ሰብ ሰብኣዊን
ዲማክራስያዊን መስል ስለ ዝተጣሕሰ፣
ኣብ ናይ ሃገርና ሕገ መንግስቲ ዓንቀጽ ፩፪ ዝተጠቐሰ ናይ መንግስቲ ኣሳራርሓን
ተሓታታይነትን ተግባራዊነቱ ስለዘይተራእየን ኣብ ልዕሊ ገበነኛታት ዝግባእ ስጉምቲ ብእዋኑ
ስለ ዝይ ተወስደን፣
ከምኡውን መንግስቲና እቱ ትኽክለኛ ሓበሬታ ኣብምሃብን ናይ ምርግጋእ ስራሕ ኣብ
ምስራሕን ብጣዕሚ ስለ ዝደንጎየን እዬ::

ዋላ እኳ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝጋዋሕ ዘሎ ሓበሬታታት ገለ ምግናን ከምዝሕወሶ ቕቡል እንተገበርና
ዘተጋነነ ሓበሬታ እዬ ኢልና ብጀካ ምግማት ንኸይንኣምኖ ዝግብር ጭቡጥ ሓበሬታ ካብ ክልል ይኹን
ካብ ፈደራል ክሳዕ ዘይ ረኸብና በቱ ንረኽቦ ሓበሬታ ንኽንድረትን ከከም ውልቀ ኣራእያና ንኽን
ትርጉሞን ተገዲድና ንርከብ::
ነዙ ሕዚ ኣጋጢሙ ዝኒሀ ዘይምርግጋእን ናትኩም ምድንጓይን ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ተጠቒሞም ኣብ
ዝኾነ ይኹን ህንፀትን ልምዓትን ሃገር ኢዶም ሓዊሶም ዘይፈልጡ ሕዚ ግን ሓለይቲን ተገደስቲን ህዝቢ
ትግራይ መሲሎም ዝዋራዘዬን ኣብ ትኪ ላምባ ዝንስንሱን ውልቀ ስባት ክም ዘሉው እውን ትስሕትዎ
ኢኹም ኢልና ኣይንግምትን::
ብዝኾነ ናይቱ ሓደጋታት ምዕባይን ምንኣስን ብዘየገድስ ኣብ ሃገርና ብፍላይ ክዓ ኣብ ክልል ኦሮምያ
ዘይምርግጋእ ኸምዘሎን ኣብ ልዕሊ ትግራዋይን ካልኦት ብሄራትን ናይ ማእሰርቲን ናይ መቕተልቲን
ግፍዒ ይበጽሕ ኸምዘሎ ተረዲእና ኢና::

ስለዚ፤
1. ህዝብና በቶም ኣብ ምዕራባዊ ዓለምን ኣብ ኤርትራን ዝርከቡ ፀረ ሰላም ሓይሊታት ግዳማዊ
ድፌኢት፤ ኩሓሎ መሲለን መንቆሮ ኸም ዝብሃል ፈተውቲ መንግስቲ መሲሎም ኣብ ልዕሊ
ትግራዋይ ይኹን ኣብ ልዕሊ ኻሊእ ብሄር ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዘብፅሑ ውልቀ
ሰባት ይኹን ጉጅለታት ነዙ እኩይ ተግባር እዙይ ብቑልጡፍ ጠጠው ንኸብሉ ብዘይ ምንም
ቅድመ ኹነትን ውዓል ሕደርን ብናይ ፈዴራል መንግስቲ ህጹፅን ኣድላይን ዝኾነ ስጉምቲ
ንኽውሰድ፣
2. ትግራዋይ ይኹን ካሊእ ብሄር ኣብ ዝኾነ ይኹን ክልል እንዳ ተስክፈን እንዳ ተሻማቐቐን
ንኽነብር ኣብ ዝገብሩ ጉጅለታት ይኹን ውልቀ ስባት ናብ ፍትሒ ኣቕሪብኩም ክቢድን
መምሃራይን ምቕፃዕቲ ክረኽቡ ንኽግበር፣
3. ከምቱ ኣብ ልዕላይ ዝተገልጸ ተጋሩ ይኹኑ ካልኦት ብሄራት ናይ ኦሮምያ ኽልል ተወለድቲ ስለ
ዘይኮኑ ጥራሕ ኣንዳ ትፈለዮ ካብ ገዝኦም ፣ ካብ ስርሖምን ካብ ዬንቨርሲቲን እንዳ ተ ወሰዱ
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ይእሰሩ፣ ይቐተሉን ይንጋላትዑን ኣለው ዝብል ወረ ምዓልታዊ ዜና ስለ ዝኾነ ናይ እዙ ዝውረ
ዘሎ ትኽክለኞ ስእሊ እንታይ ይመስል ብህጹፅ ንኽትሕብሩና ፣

4. ብፈደራል ይኹን ብ ኽልል ናይ ቱ ሕዚ ዝኒሄ ሽግር ቀንዲ መበገሲ እንታይ ምዃኑ ዝሕብር
እዋናዊ መግልፂን ጭቡጥ ሓበሬታን ብዘይ ውዓል ሕደር ኢፋ ንክትገብሩ፣
5. ናይ ዙ ተፈጢሩ ዝንሄ ዕግርግር ሰለባ ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ዝግባእ ካሕሳን ናይ
ሞራል ድጋፍን ንኽግበረሎም፣
6. ከምዙይ ዝዓይነቱ ጸገም ናይ መጀምርታ ዘይ ኮነስ ንኻልኣይ ጊዜ እሞ ኽኣ ዓመት ኣብ ዘይ
መልአ ዘጋጥም ዘሎ ምኻኑ ዘይክሓድ ሓቂ እዪ እዚ ሓደገኛ ፅገም እዚ ፈፂሙ ዘይድገመሉ
መስርሕ ኣቐሚጥኩም ዘተኣማምን ውሕስነት (reassurance) ዝሓዘ መግለጺ
ንኽትገብሩ፣
7. ሕገ መንግስቲና ኣብ ዓንቀጽ ፩፫ ቁጽሪ ፩ ብግልጺ ከምዝቐመጦ ኣብዝኾነ ይኹን ደርጃ ዝርከቡ
ናይ ፈደራል ይኹኑ ናይ ክልል ፈጻሚትን ናይ ቤት ፍርዲን ኣካላት እቶም ዝተሓንጸጹ ሕጊታት
ኣብ ምኽባርን ክኽበሩ ኣብ ምግባርን ሓላፍነትን ግዴታን ኣለዎም ኢሉ ብዘ ቐመጦ መሰረት
ተግባራዊ ንኽትገብሩ።

ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፖ ጨንፈር ዬኬ ኣጥቢቓ ትሓትት::
ዘላቒ ሰላም ፣ልምዓትን ዓወትን ንኢትዮጵያ ሃገርና
ዕንወት ፣ኪሳራን ሕስረትን ንፅላእትና!!!!

ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ጨንፈር ዓባይ ብሪጣንያ።

2017 Presidency London UK foolow us on twiter and face book@UTE UK Chapter.
Contact uteukchapter@gmaail.com
us on: uteukchapter@gmail.com
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