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July 29, 2018  
Dallas ,Texas USA 
 
 አስቸኳይ መግለጫ 

 
ይድረስ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ 

የሚሰማ ኢትዮጵያዊ ይስማ።  

 
በአገራችን ኢትዮጵያ እና በሕዝቧም ላይ ተደራራቢ አስጊ አዲስ አደጋ አንቀጽ 39 ላይ ተደራቢ ኢትዮጵያን በ5 አገር 
ለመከፋፈ እየተሰራብት መሆኑን ስለደረስንበት ፡ በተለመደው በእናት አገርህ ላይ እየተደረገ ያለውን ተንኮል ከወዲሁ 
እወቀው እንላለን። ይሄውም ሕዝብ እና የፓለቲካ ድርጅቶች እንዳይሰሙት ብለው በከፍተኛ ሚስጥር በተግባር እንዲውል 
እየተሰራበት ይገኛል። ሆኖም በእቡ በአገር ቤት ካሉት አባላቶቻችን ለኢትዮጵያ ማንኛውንም አስጊ ጉዳይ (ጉዳዮች) 
እየተከታተሉ በተለመደው የሚያቀርቡልን ፡ ጉዳዩን በቅርብ እንዳወቁጥ ከሀለት ወር በፊት አስታውቀውናል። እኛም ጉዳዩን 
በሚገባ ለማወቅ ባደረግንው መከታተል ፡ ቀን ከለሌት እየተሰራበት መሆኑን ስለደረስንበት ፡ አንቀጽ 39ን ያቀፈ ፡ የክልል 
መንግስት ሳይፈርስ ያ እንዳለ ሆኖ ፡ ማሻሻያ በሚል ስም 9ኙን የክልል መንግስት  የብሄር አፓርታይድ ፡ በአምስት አገር 
ወይም ዞን የመሬት ቆዳ ስፋት ማስፋት አላማ ላይ የተመረኮዘ የሚመሰል ንድፍ ነድፈው ፡ ይሄንኑ ጅምር በተግባር 
እንዲውል አጥኚዎች ብለው ሰውች በመመደብ እየሰሩበት ስለሚገኙ የኢትዮጵያ ሕዝብ በማንኛውም መንገድ እና የማሳሳቻ 
ዘቤዎች ቢቀርብልህ በተለመደው ፡ ካለፈው ትምህርት በመውሰድ እርም ብለህ ዳግም እንዳትታለል ። ሳትዘናጋ በተጠንቀቅ 
እና በንቃት ፡ እናት አገርህን ኢትዮጵያን ፡ አንድነትዋን እና ነጻነቷን የተጎናጸፈች ሆና ለዘለዓለም እንድትቀጥል ፡ አንተም 
በተለይ ወጣቱ ትውልድ አሁን የመኖርህ ትርጉም እና ሕይወት በራስህ እና በአገርህ አንድነት ብቻ ላይ በተመሰረተ የአገር 
ባለቤትነት መሆኑን የተረዳህበት ጊዜ ስለሆነ ፡ በልዩ ጥንቃቄ እና ንቃት አገርህን እንድትጠብቃት እናሳስብሃለን። 
አይሆንምም ብለህ እስኪደርስ አትጠብቅ። ግራቀኙን በተጠንቀቅ አገናዝብ ተከታተል። 

 
በመጨረሻም፡ በበኩሉ የኢትዮጵያ ብሔራዊ የስደት መንግስት ከተጀመረበት ከምርጫ 97 ማግስት ጀምሮ እስከዛሬ 
ያላቋረጠ ፡ የኢትዮጵያ እና የሕዝቧ ትልቅ ድምጽ በመሆኑ ሲሰራ በሰላማዊ መንገድ ስታገል ያለመሆኑን እየገለጠን ዛሬም 

በተለመደው ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ለ ከተጀመረበት ከምርጫ 97 ማግስት ጀምሮ እስከዛሬ የኢትዮጵያ እና የሕዝቧ ትልቅ 
ድምጽ በመሆኑ ሲሰራ ባለማቋረጥ እንደቆየው ፡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፡ የክልል መንግስትን እና አንቀጽ 39 
በአንድ ላይ በአንድ ቀን አፍርሶ በመላውይ ኢትዮጵያ እንዲያውጅ ፡ ሲናገር በተግባርም እንደምንሰማው በኢትዮጵያ 

ኤምባሲ እንኳን  የኢትዮጵያ ሕዝቦች ጠቅላይ ሚንስር ነኝ ማለቱን ሳይዘነጋ ፡ በአነጋገሩም ፡ ከሕዝቦች ጠቅላይ ሚኒስትርነት 
ተላቆ ወደ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠቅላይ ሚኒስትርነት እንዲሸጋገር እና ኢትዮጵያን በ5 አገር ዞን ለመለወጥ እየተሰራበት 
ያለውን አስቁሞ (አቁሞ)አንዲት ኢትዮጵያ ፡ በአንዲት ሰንደቅ ዓላማ ስር ፡ ያለ ብሄር ልዩነት በሕግ የበላይነት ብቻ 
የምትመራ አገር ጠቃልይ ሚኒስትር ሆኛለሁ ብሎ እራሱን እንዲለውጥ ጭምር በዚህ መግለጫችን ለጠቅላይ ሚኒስትር 
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አብይ አህመድን አስቸኳይ እርምጃ እንዲወስድ ጥያቄያችንን እናቀርባለን። ለዚህም ፡ በማኛውም አገር የሌለውን በኢትዮጵያ 
ላይ የክልሉን መንግስት መኖር የምትፈልገውን የአለም አንድነት ነቀርሳ ይሆነችውን እንግሊዝን ሕልም እና 
ግብረአበሮቿንጣሊያን ፡ ጀርመን እና ፈረንሳይን ኒውዘርላንድን እናም ቤልጅምን ጭምር መቀበል እንደሌለበት እና ከላይ 
ያስቀመጥናቸውን ነጥቦት ለሕዝብ እንዲያብራራ በይፋ በድጋሚ እናሳስባለን። ብዙጊዜ እንዳሳሰብነው ጠቅላይ ሚኒስርት 
ከሆነ ጀመሮ ፡ ለኢትዮጵያ ሕዝብ መልክት ሲያስተላልፍ ፡ ይድረስ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ብሎ ከኢትዮጵያ ውጪ ለምትገኙት 
(ለምትገኘው) ሁሉ ማለት ይገባዋል እንላለን። ለዚህም ትግላችን ወጣቱን ትውልድ እና የመላውን የኢትዮጵያን ሕዝብ 
ትብብሩን እንጠይቃለን። ትብብር እንጠይቃለን ስንል ገንዘብ ማለታችን እንዳልሆነ በተለመደው እናሳስባለን። ጉዳዩን 
በማስተላለፍ ሌላው ነቅቶ እንዲያነቃ ማድረግ ማለታችን ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ የስደት መንግስት ከተመሰረተበት 

ከምርጫ 97 ማግስት ጀምሮ እስከዛሬ ገንዝብ ከማንኛውም ኢትዮጵያዊም ይሁን ከሌላ አገር ሕዝብ እና መንግስታት ወይም 
ድርጅት በፍጹም ገንዘብ ተቀብሎ የማያውቅ መሆኑን እያስታወቅን ፡ በስማችን ገንዘም ማንም ቢጠይቃችሁ ሕጋዊ እርምጃ 
እንድንወስድ ባስቸኳይ እላይ ባለው ኢሜል አድራሻችን እንድታስታውቁን በትህትና እንጠይቃለን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ 
የስደት መንግስት በውስጡ  ወይም በስሩ የምናገለግል ኢትዮጵያውያን በሙሉ ፡ በእውቀታችን ፡ በተማርነው ፡ ባካበትነው 
ልምድ ለአገራችን ኢትዮጵያ እና ለሕዝቧ ካለን ፍቅር እና የዜግነት ግዴታ በመነሳት ብቻ በማሰብ ምንም የግል ጥቅም  
በሌለው እራሳችንን ችለን በመንቀሳቀስ ብቻ ነው። ማንኛውም በውጪ አገር እየሰራ የሚኖር ፡ ለአገር አንድነት እና 
ለዴሞክራሲ ቆሜያለሁ የሚል ኢትዮጵያዊ የፓለቲካ ድርጅት እና አመራሩ ፡ በፓለቲካ ስም ገንዘብ ሳይሆን መሰብሰብ 
ያለበት ፡ ሕዝቡን እንደ እራሱ ለአገሩ አንድነት እና ለዴሞክራሲ ታጋይ እንዲሆን ማነሳሳት እና ማበረታታት ነው ያለበት 
ብለን እናምናል ።  

 
ገንዘብ በትግል ስም እና በኢትዮጵያ ስደተኞች ስም እየሰበሰቡ በሚሊየን ዶላር ቤት ውስጥ በአሜሪካን የሚኖሩ እና 
በኢትዮጵያም ቤት በቤተሰቦቻቸው ስም አሰርተው ላለፈው አስር አመት ትግሉን በማኮላሸት የሚታወቁትን አርበኛነን ባዮች 
ንቅናቄ  ባዮች እና ስብስቦች በጥብቅ እናወግዛለን። 

 
ኢትዮጵያ አንድነትዋን በቁርጠኞች ሴቶች እና ወንዶች ልጆችዋ አስከብራ ለዘላለም ትኖር። 

 
የሐረርወርቅ(የኢትዮጵያወርቅ)ጋሻው። 
ዘብሄረ አንዲት ኢትዮጵያ ፡አንዲት ሰንደቅ ዓላማ ። 
መስራች እና ሊቀመነብር። 

  
ግልባጭ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። 
ለአምባሳደር ካሳ ተክለብርሃን ። 
ለአቶ ፍጹም አረጋ። 

 
 

 
 


