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መልእኽቲመልእኽቲመልእኽቲመልእኽቲ    ማሕበርማሕበርማሕበርማሕበር    ተጋሩተጋሩተጋሩተጋሩ    ሰሜንሰሜንሰሜንሰሜን    ኣሜሪካኣሜሪካኣሜሪካኣሜሪካ    

ኣብ መበል 42 ዓመት ጉባኤና ብዙሓት ንዓድን ንህዝብን ዝጠቕሙ ውሳነታት ከም ዝወሰንና ዝዝከር እዩ። ብምኽንያት 

ፌስቲቫልና ካብ ዓዲ ተላኢኾም ኣብ ጉባኤና ከጸምብሉ ዝዓደምናዮም ዓበይቲ ናይ መንግስትን ውድብን ልኡኻት ምሳና 

ተረኺቦም ኩነታት ሃገርናን መንግስቲን ዝምልከት ዕሙቕ ዝበለ መብርሂ ሂቦምና እዮም። ብተወሳኺ ድማ እዚ ልኡኽ ናብ 

ዝተፈላለየ ከተማታት ኣዋፊርና ህዝቢ ብዛዕባ ዓዱን መንግስቱን ኣመልኪቱ መብርሂ ክወሃቦን ዝልዕሎም ሕቶታት ምላሽ 

ክረክብን ምችው ባይታ ፈጢርና ኢና። ድምር ናይዚ ስራሕቲና ኣባልና ንቐጻሊ ዓመት ኣብ እንገብሮ ምንቅስቓስ ሓጋዛይ 

ዓቕሚ ከም ዝሃቦ እምነትና እዩ። በቢ ከባቢኡ ኣብ ዝተገበረ ሰሚናራት ዝተሳተፈ ብዝሕ ዝበለ ህዝብና ዝረኸቦ መብርህን 

ምላሽ ሕቶታትን ንቐጻላይ ዓመት ኣብ እንገብሮ ምንቅስቓስ ሓላፍነት ተሰሚዕዎ ኣብቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት 

ሓጋዛይ ተራ ከም ዝጻወት ኣይንጠራጠርን። ብምዃኑ ጨናፍርናን ኣብ በቢ ከባቢኡ ዘሎ ሓፋሽ ህዝብናን ኣብ ሓበራዊ 

ጉዳይ ሓቢርካ ክስራሕ ዘኽእል ምችው ባይታ ተፈጢሩ ኣሎ ምባል ይከኣል እዩ። 

ከምቲ ብመግለጽን ምይይጥን ዝረኣናዮ ዘለናዮ እዋን ብጣዕሚ ፍልይ ዝበለ ኩነታት ከምዘሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ቅሉዕ ሓቂ 

እዩ። ኣብ ንሕዊን መሪርን ቃልሲ ህዝቢታት ኢትዮጵያ ንድኽነትን ድንቁርናን ኣድልዎን ብሄራዊ መጽቀጥትን ንዘበናት 

መምርሒኦም ዝነበረ ስርዓት ደምሲስዎም እዩ። ይኹን ዳኣምበር ናይዚ ሕሉፍ ስርዓት ተረፍ መረፍ ትምክሕቲ ስዕረቶም 

ተቐቢሎም ኣይደቀሱን። እኳ ዳኣስ ህዝብና ብቓልሲ ዘምጽኦ ሰላም ተጠቒሙ ዓዱ እንተልምዕ ዲሞክራሲያዊ መሰላቱ ካብ 

ጊዜ ናብ ጊዜ እንተጎልብት ካብ ምዕንቃፍ ንድሕሪት ኣይበሉን። ካብዚ ሓሊፎም ብዕሊ ኣብ ሓደ ብሄር ዝነጻጸረ ዕሉል ዝኾነ 

ሓደ ህዝቢ ፈሊኺ ናብ ናይ ምጥፋእ ጻውዒት ብጋህዲ ኣዊጆም ብተግባር ይንቀሳቐስሉ ኣለዉ። ጻውዒቶም ዝሰምዖ ረኺቡ 

ተግባራዊ ውጺኢቱ ድማ ህዝብና ዓደይ ኢሉ ካብ ዝነብረለን ከተማታት ብምኽንያት ዝከይድዎ ዘለዉ ናይ ጽልኢት ዘመተ 

ካብ ዓዱ ይስደድ ኣሎ። ገለገሊኡ እውን ንሞት ተዳሪጉ ንብረቱ የበሳብስዎን የቃጽልዎን ኣለዉ። እዚ እኩይ ተግባሮም 

ፈጺሙ ዘይንቕበሎን ኣምሪርና ክንቃለሶ ዝገድደና ጉዳይ እዩ። ከይወዓልና ከይሓደርና ኣንጻር እዚ ተግባር እዙይ ምስ 

ህዝብና ጠጠው ክንብል ይግባእ።  

ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ካብ ኣባላቱን ደገፍቱን ሕዚ ኣብ ሃገርና ዝካየድ ዘሎ ሰላምን ልምዓትን ንምዕዋት ካብ 

ምድጋፍ ሓሊፉ ከምዚ ዝበሉ ዕሉላት መነወርቲ ተግባራት እንትፍጸሙ ድማ ሓሪኑ ህዝቡ ወዲቡን ኣለዓዒሉን እናመከቶም 

መጺኡ እዩ። ሎሚ ድማ ካብዚ ዘይንእስ ቃልሲ ዝሓትት ስራሕቲ ይጽበዮ ኣሎ። ከም ኣመራርሓ ማተሰኣ ነዚ ጉዳይ እዚ 

ኣቓልቦ ሂቡ ይከታተሎ ከም ዝጸነሐ ይከታተሎ ከም ዘሎን ንኣባላቱን ንደገፍቱን እናገለጸ ጸኒሑ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ 

ገበነኛታት ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡን ክቕጽዑን ዘኽእል ስራሕቲ ይሰርሕ ኣሎ። እዚ መነወሪ ተግባሮም ኣብ ኣደባባይ 

ክቃልዑን ህዝቢ ክተፍኦም ዘግብር ምንቅስቓስ ክንገብር ዓብዪ ምድላው ኣለና።  

ልዕል ኢልና ዝጠቐስናዮ ናይ ነዊሕን ሓጺርን ምፍሻል ምንቅስቓስ ትምክሕትን ጸበብትን ሓደ ማሕበር በይኑ ዝፍጽሞ ስራሕ 

ኣይኮነን። እዚ ጉዳይ ሃገራዊ ሓደጋን ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክትቅጽልን ዘይክትቅጽልን ዝፈታተና ፈተና እዩ። ስለዝኾነ ኩለን 



ጨናፍርና ኣብ ዘለወኦ ከተማ ሓደ ካብ ኩሉ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ዝተዋጽአ ነዚ ጉዳይ ኣብ ሓባር ስራሕትና ዝሕግዝ 

ኮሚቴ ክምስርታ ነተሓሳስብ። ብምቕጻል ዝመጽእ ሃገራዊ ኮሚቴ ክዋቐርን ነዚ ጉዳይ ብማእኸልነት ዝከታተልን ክመርሕ 

ዝኽእልን ኣካል ክፍጠር እዩ። ስለዝኾነ ልዕል ኢሉ ዝተጠቐሰ ኮሚቴ ክትፈጥሩን ዝተፈናቐለ ህዝብና ዝሕገዘሉን 

ወገናውነትና እነረጋግጸሉን ናይ ገንዘብ ምትሕግጋዝ ክሳብ ኦክቶበር 15 ዝፍጸም ምንቅስቓስ ክትገብሩ በዚ ኣጋጣሚ 

ንዕድም። ኣብ ኩለን ማተሰኣ ዝርከበለን ከተማታት እትነብሩ ማሕበራት መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ናይ ኮሚኒቲ 

ውዳበታትን ነዚ ጻውዒት ተቐቢልኩም እቲ ዝበሃል ዘሎ ኮሚቴ ኣብ ምፍጣር ከምቲ ልሙድ እጃምኩም ክትፍጽሙ 

ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ብኽብሪ ይሓትት።  

    

ሓድነትሓድነትሓድነትሓድነት    ህዝቢታትህዝቢታትህዝቢታትህዝቢታት    ብምኽንያትብምኽንያትብምኽንያትብምኽንያት    እኩይእኩይእኩይእኩይ    ተግባርተግባርተግባርተግባር    ትምክሕቲትምክሕቲትምክሕቲትምክሕቲ    ኣይፈርስንኣይፈርስንኣይፈርስንኣይፈርስን!!          !!          !!          !!              

 

  

ማእኸላይ ቤት ጽሕፈት ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ 

ዋሽንግተን ዲሲ 

 


