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United Nations and President Obama, have Excluded Ethiopian Refugees from Their Priority Lists 

        

April 13, 2017 

 

እግዚአብሄር በፈቀደው ሰዓት የተዘጉ በሮች ይከፈታሉ።  

ቲልልቆችም በተቀመጡበት ድምጻቸው በር የተዘጋበት እንዲሰማ ክርስቶስ ያደርጋል። ለኢትዮጵያ  

      ስደተኞች ጉዳይ ላይ የተዘጋውን የተባበሩትን መንግስታት በር እና የአሜሪካንን በር ለማስከፈት አንድ ትልቅ አንጋፋ የማውቀው ድርጅትን ጆሮ እና ልብ 
ማግኘት እንዳለብኝ በመረዳት ከብዙ ጥረት በኋላ መድሃኒአለም ፍቃዱ ሆኖ ከዚህ በታች እንደምታዩት የታንክስ ጊቪንግ ፋውንዴሽን ኢንተርፊዝ ካውንስል 
በሩን ከፍቶ በፎቶግራፍ ላይ እንደምትመለከቱት ፕሬዘደንት ፎርድ ታሪካዊ ቦታ በተቀመጡበት እና በመረቁት የታንክስ ጊቪንግ ስኩየር ሕንጻ አውስጥ 

ጆሮውን ሁሉም ያዞረበት የኢትዮጵያ ስደተኛ ጉዳይ ቦታ አግኝቶ በክብር የዚህ አመት የኢንተርፊዝ ካውንስል-ታንክስ ጊቪንግ ፋውንዴሽን አመታዊ ዝግጅት 
ላይ እንዲካፈል ባማድርግ የስደተኛው ጉዳይ የሚስተካከልበትን መንገድ መክፈቻ በር አድርጎ በማጉላት ከጠበኩት እና ከጠየኩት በላይ የስደተኞቹ ችግር 
መኖሩን በተለይ የመን የሚገኘው የኢትዮጵያ ስደተኛ በሚል በበአሉ ንግግር መክፈቻ ላይ የመጀመርያው ማሳሰቢያ ሆኖ ቅርብዋል። ለዚህ ፈጣሪ አምላክን 
አመሰግናለሁ። ክርስቶት ደግ ነው። የነገሩትን አይረሳም የለመኑትንም አይነሳም ፡ የተዘጋውንም በር ይከፍታል። አሁንም የቀረውን በር እየከፈትን 
የምንገባበት በር ያድርግለን የተከፈተውን በር።  

      በተባበሩት መንግስታት እና በአሜሪካን መንግስት በኢትዮጵያ ስደተኞች ላይ የተደረገውን ግፍ በዝርዝር ለመረዳት ትችሉ ዘንድ ከዚህ ቀጥሎ ባለው 
ስዊድን ከሚገኘው የኢትዮጵያ አንድነት የሬድዮ ሳምንታዊ ስርጭት ጋር የተደረገውን ቃለምልልስ  እንድታዳምጡት አሳስባለሁ። ምስጋና ለአንድነት ሬድዮ 
አዘጋጆች እና አቅራቢዎች በሙሉ። 

 http://ethiopatriots.com/EthioAR/Ethiopia-Andnet-20170409-Yeharerwork-Gashaw.mp3 

ኢንተርፌዝ ካውንስል ታንክስጊቪንግ ፋውንዴሽን ፡  

     ድርጅቱ ተሰሚነት አለው ስል ምንለማልት ፈልጌ እንደሆነ በበለጠ ትገነዘቡት ዘንድ፡ ከዚህ ስር ባለው የቪድዮ አድራሻ ፡ ማለትም በፋውንዴሽኑ ድህረገጽ ላይ 
የተቀመጠውን፡ የቀድሞው የአሜሪካን መሪ ፕሬዘደንት ፎርድ እና ፕሬዘደንት ጆርጅ ቡሽ ፡ ለአሜሪካን ሕዝብ ያስተላለፉትን መልክት ተመልከቱ። በኢትዮጵያ እና 
በስደተኛ ልጆችዋ ስም የተዘጋጀልን ቦታ በታንክስ ጊቪንግ ስኩዬር ጠረቤዛችን የነበረበት ፕሬዘደንት ፎርድ በቦታው ተገኝተው ታሪካዊ ንግግር ያደረጉበት ሲሆን 
ቀጥለውም በኋይት ሃውስ ጭምር እውቅና የሰጡበትን የሚያሳይ ታሪካዊ ቦታ ነው። ፎቶዎቹን  ተመልከቱ። አይዞህ ስደተኛው!  

www.thanksgiving.org/center-for-world-thanksgiving/video-and-audio/ 

 

 ስለ ኢንተርፌዝ ካውንስል ታንክስ ጊቪንግ ፋውንዴሽን ከዚህ በታች ባለው ድህረገጽ አድራሻ ገብታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። 

http://www.thanksgiving.org/thanks-giving-foundation/interfaith-council/ 

 
ኢትዮጵያ : ከርሳም ባልሆነንው የቁርጥ ቀን ልጆችዋ ታፍራ እና ተከብራ ለዘለዓልም ትኑር! 
 
ክምስጋና ጋር ፡ 
 
የኢትዮጵያወርቅ (የሐረርወርቅ) ጋሻው። 
ዘብሄረ አንድ ኢትዮጵያ። 

 

 

 

http://ethiopatriots.com/EthioAR/Ethiopia-Andnet-20170409-Yeharerwork-Gashaw.mp3
http://www.thanksgiving.org/center-for-world-thanksgiving/video-and-audio/
http://www.thanksgiving.org/thanks-giving-foundation/interfaith-council/


 



 

Mrs. Linda A. Evens, Interfaith Council-Thanks-Giving, United Nations Refugee Liaison,  
speaking on the event and Ethiopian refugees. 



 

United Nations Dallas Chapter President Bill, speaking.   



 

Haime. ፕሬዜደንት ፎርድ የፈረሙበት እና ንግግር ያደረጉበት ቦታ። 

  



 

እንጀራ እና የጾም ውጣችን ከዝግጀቱ መከፈት በፊት። 



 

 



 





 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 
የአገር ልብስ ለብሳ እንግዶች ያስተናገደችው እህቴ ነች ሃይሚ በስደተኛው ስም ። 
 እኔ ደግሞ የአጤ ዮሐንስን መጽሃፍ ይዤ ከእንግዶች ጋር። 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የአሜሪካን መንግስት ተወካይ የክብር እንግዳው Simon Henshaw on October 26, 2016 (Keynote Speaker),Principal Deputy 

Assistant Secretary, U.S. Department of State, Bureau of Population, Refugees, and Migration. 

Keynote Speaker, Simon Henshaw, Principal Deputy Assistant Secretary, U.S. 

Department of State, Bureau of Population, Refugees, and Migration. 

For information on the speaker visit: https://www.eventbrite.com/e/un-day-one-humanity-shared-responsibility-

tickets-28169817683# 

http://www.state.gov/r/pa/ei/biog/bureau/21
http://www.state.gov/r/pa/ei/biog/bureau/21

