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መልሲ ንህፁፅ ፃዊዒት ሓገዝ መንግስቲ ትግራይ 

 

ኣብ ዘለናዮ መዋእል ሃገርና በቲ ልሙድ ስርዓተ ምሕደራ ኣይትምራሕን ዘላ። ኣብ 

መብዛሕቱ ከባቢታት ጥሕሰት ሕግ መንግስቲ፣ ስእነት ሰናይ ምምሕዳር፣ ብሔር ተኮር ቕትለትን፣ 

ምፍንቓልን ከምኡ 'ውን ካልኦት ሕማቕ ተርእዮታትን መቋረፂ ብዘይብሉ መገዲ እንትፍፀም ይረአ 

’ሎ። ተፈጢሩ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ንስእነት ስራሕን ዋጋ ዕዳጋ ሓፍ ከፍ ምባልን ምኽንያት 

እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ቅልውላው ዝጠሓለት ዓዲ ዝነብር ህዝቢ ክበፅሖ ዝኽእል 

ማሕበራዊ ቀውሲ ምግማት ኣየፀግምን።  

እቲ ዝኸፍአ ብዕብየትን ብሰላምን ኣብነት ኮይና ትረአ ዝነበረት ሓዳሽ ኢትዮጵያ፥ ሕልፊ 

ደም ኣፍሲሱን ጉልበቱ ገቢሩን ሃገር ዝሃነፀ ህዝቢ ትግራይ  ንሽግርን ንመክራን ቀንዲ ዒላማ ምዃኑ 

’ዩ። ትማሊ ብቃልሱ ዝሰዓሮም ትምክሕትን ደርጋውያንን  ሎሚ ስርዓትና ክፍርሱ ዓዲ ርግኣት 

ክትስእን ይሰርሑ ኣለዉ። ብፍላይ ብምኽንያት መንነቱ ንፁህ ትግራዋይ ተሃዲኑ፣ ተቐቲሉ፣ ንዘበናት 

ዘፍረዮ ንብረት ንድሕሪት ገዲፉ ብግፍዒ ካብ መረበቱ ተፈናቒሉ።  ኣዶ ደቃ ክትሓቁፍ ናይ ግድን 

ኮይኑ ድማ  ብዙሓት ተፈናቐልቲ ኣብታ መቦቆል ኩላትና ኣብ ትግራይ ክተኣኻኽቡን ከፅልሉን ናይ 

ግድን ኮይኑ ኣሎ።  

እዚ ሓዱሽ መድረኽ ኣብ ህዝብን ኣብ መንግስትን ፈጢርዎ ዘሎ  ናይ ኩላትና ፍታሕ 

ዝሓትት ኣሉታዊ ኩነታት፣ በቲ ልሙድ ናይ  መንግስቲ በጀት ተጠቒምካ ጠላባት ህዝቢ ምምላእ 
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ኣይተኽኣለን።  ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ንክምዝገብ ተወሳኺ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ስለ ዝሓትት ካብ ናይ 

መንግስቲ ዓቕሚ ንላዕሊ ኮይኑ ኣሎ። መንግስቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ባጃት ሕፅረት ንህዝቢ ግልፂ 

ገይሩ ናይ ህዝቢ ሓገዝ ከምዘድልዮ ሓቲቱ ’ዩ። በዚ መሰረት ዝተፈላለየ ክፋል ማሕበረስብ ህዝብና፥ 

ሓረስታይ ብጉልበቱ፣ ናይ መንግስቲ ስራሕተኛ ካብ ደሞዙ፥ ነጋዳይ  ብገንዘቡ ሓገዝ ምሃብ ተጀሚሩ 

ኣሎ።  

እዚ ትግራይ ለኸ ህፁፅ ናይ ሓገዝ ፃውዒት ኣብ ዲያስፖራ ንነብር ተወለድቲ ትግራይ 

ዝምልከተና ውራይ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ትግራይ ተመሳሳሊ ስሩዕ መደብ ኣውሪዱ ኣሎ። ንሕና 'ውን 

ነቲ መንግስትና ኣብ ፈታኒ ኩነታት ኮይኑ ዝገበሮ ፃዊዒት ተቐቢልና ኣወንታዊ ምላሽ ሂብና ናይ 

ህዝብና ሽግር ክንፈትሕን ከም ቀደምና ውግንናና ክነመስክርን ይግባእ። ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር 

ብመንነትና ዝመፀ ስለዝኾነ  ኩለመዳያዊ ቃልሲ ክንገብር ይግባእ።  

 

ማሕበር ተጋሩ ኣብ ስሜን ኣሜሪካ ብመሰረት መንግስቲ ዝገብረልና ህዝባዊ ፃውዒት፣ 

ሙሉእ ሓላፍነት ውሲድና፥ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ህዝብና ኣተሓባቢርና ዝወረደ መደብ ክዕወት ግቡእና 

ከምንፍፅም በዚ ኣጋጣሚ ንመንግስትናን ንህዝብናን ቃል ንኣቱ። ስለዝኾነ ማተሰኣ ናይ ገንዝብ 

መተአኻኽቢ ስትራተጂ ትልሚ ስሪዑ፣ ብሓላፍነት ዝመርሕ ጉጅለ ፈጢሩ ኣሎ። በዚ መሰረት ኩሉ 

ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ካናዳን ዝነብር ትግራዋይ ከም ቀደሙ ዝወረደ መደብ ክዕወት ኣብ ጎኒ 

በብኽባቢኡ ዝምስረት ኮሚቴ ተሰሊፉ ክስርሕን ግቡኡ ክፍፅምን በዚ ኣጋጣሚ ንዕድም። 

ፃውዒት ህዝብናን መንግስትናን ኣይነዕብርን!!!! 

ማሕበር ተጋሩ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ 

 

     

 
 

ማእኸላይ ቤት ጽሕፈት ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ (ማተሰኣ) 
ዋሽንግተን ዲሲ 


