ቀን ፦የካቲት 20 ፤2004 አ.ም

በሇንዯን የህወሃት 37ኛ አመት ክብረ በአሌ በዯመቀ ሁኔታ ተከብሮ ዋሇ።
በእሇቱ ከ 17 ሺህ የ እንግሉዝ ፓውንዴ በሊይ ቦንዴ ተሸጥዋሌ

ሇንዯን በሚገኘው የትግራይ ሌማት ማህበር መሰብሰቢያ አዲራሽ በተካሄዯው በዚሁ ክብረ በአሌ ሊይ
በክብር እንግዴነት በብሪታኒያ እና በስካንዳኒቪያን አገሮች የኢትዮጵያ መንግስት ሌዩ መሌእክተኛ እና
ባሇ ሙለ ስሌጣን አምባሳዯር ብርሃኑ ከበዯን ጨምሮ የሚሲዮኑ ምክትሌ መሪ አምባሳዯር
አቡደሌረሺዴ ደሇኔ ፤ የትግራይ ክሌሌ ተወሊጆች ፤ በብሪታኒያ የኢትዮጵያ ሌማት ማህበሮች
ተወካዮች እና አባልች ፤ አጋር ዴርጅቶችና ዯጋፊዎች እንዱሁም የኤርትራ መንግስት ተቃዋሚ
ዴርጅቶች አመራሮችና አባልች ተገኝተዋሌ።
የበአለ የክብር እንግዲ አምባሳዯር ብርሃኑ ከበዯ በእሇቱ እንዯተናገሩት ፤ ህወሃት ከላልች አጋር
ዴርጅቶች ጋር በመሆን ያሳሇፈውን የትግሌ ሂዯት በተሇይም ወጣቱ ትውሌዴ እንዱያውቀውና በሌማቱ
ስራ ተሳትፎውን ይበሌጥ እንዱያጎሇብት ትኩረት ተሰጥቶታሌ ብሇዋሌ።
የዘንዴሮው በአሌ ሌዩ የሚያዯርገው የኢትዮጵያ የ5 አመቱ እዴገትና የትራንስፎርሜሽን እቅዴ አካሌ
የሆነው ታሊቁ የኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴብ ግንባታ ሊይ በአገር ውስጥና በውጭ ያሇው ኢትዮጵያዊና
ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ ከፍተኛ ርብርብ እያዯረገ ያሇበት ወቅት ሊይ መከበሩ ነው።
ህወሃት እና አጋር ዴርጅቶቹ በከፈለት የህይወት መስዋትነት የኢትዮጵያ ብሄር፤ ብሄረሰቦችና ህዝቦች
ሇዛሬው ሰሊማቸውና ሌማታቸው እንዱበቁ ሆነዋሌ።
አምባሰዯር ብርሃኑ አክሇው እንዯተናገሩት ፤ ኢትዮጵያ ባሇፉት 8 አመታት ያስመዘገበቸው ከ11 በመቶ
በሊይ የኢኮኖሚ እዴገት ፤ አገሪቱን በአሇም ሊይ ፈጣን እዴገት እያስመዘገቡ ካለ 10 አገሮች ተርታም
መግባትዋ ገዝው ፓርቲና መንግስት የሚከተለት ፖሉሲና ስትራቴጂ ትክክሇኛ መሆኑን ማረጋገጫ
ነው።
ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት እያስመዘገበች ያሇችው ኢኮኖሚያዊ እዴገት ከፍተኛ የኤላክትሪክ ሃይሌን
የሚጠይቅ በመሆኑ ይህን የሃይሌ ጥያቄ ሇመመሇስ መንግስት በአገር ውስጥ እና በውጭ ያሇውን
ኢትዮጵያዊና ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ በማስተባበር በአባይ ወንዝ ሊይ የኢትዮጵያ ታሊቁን የህዲሴ ግዴብ
መገንባት መጀመሩን አስታውሰው ፤ ይህ ግዴብ በእርዲታ ፤ በብዴር ወይንም በማንኛውም የውጭ
ሃይሌ ዴጋፍ የሚገነባ ሳይሆን አገር ውስጥ እና ውጭ አገሮች ባሇው ኢትዮጵያዊ እና ትውሌዯ
ኢትዮጵያዊ ትብብርና ዴጋፍ ብቻ የ ሚገነባ ነው።

ይህ ግዴብ አንዴነታችንን ይበሌጥ በማጠናከር ዴህነትን በራሳችን አቅም ሇማሸነፍ እንዳት
እንዯምንችሌ ሇተቀረው አሇም ማሳያ መሌካም አጋታሚ ነው።
በውጭ ነዋሪ የሆነው ኢትዮጵያዊ እና ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ ሇዚሁ ግዴብ ግንባታ ከዚህ ቀዯም ያሳየው
ተነሳሽነት የሚዯነቅ መሆኑን አመሌክተው ፤ በቀጣይነትም ቦንዴ በመግዛት ታሪክ የፈጠረውን
አጋጣሚ በመጠቀም አሻራውን እንዱያኖር ጥሪ አቅርበዋሌ።
በእሇቱም የ 17ሺ የእንግሉዝ ፓውንዴ እሰተርሉንግ ቦንዴ ሽያጭ የተካሄዯ ሲሆን ፤ ከአዱስ አበባ የ
ተሊከ የህወሃት ዴርጅታዊ መግሇጫም በንባብ ተሰምተዋሌ። የህወሃት አጋር ዴርጅቶችም የአቅዋም
መግሇጫቸውን በመዴረኩ ሊይ በንባብ አቅርበዋሌ። ሇተሰዉ ጀግኖችም የ 1 ዯቂቃ የህሉና ሰልት
ተዯርገዋሌ።

