Fundraising Event
for Displace Tegaru

March 30, 2019

Admission fee $30
Name ____________________
Pledge Amount ____________

Fundraising Event for Displaced Tegaru

Get Together Night
MARCH 30, 2019
5:00 PM - 12:00 AM
Admission Fee $30

INCLUDES
Dinner & Music

2500 Masonic Drive, San Jose, CA 95125

ዝኽበርኩምን ዝኸበርክንን ነበርቲ ሰሜን ካሊፎርንያ
ኣብ'ዚ ሀዚ እዋን ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ይካየድ'ሎ:: ጥሕስት ሕጊን ዘይ
ምርግጋእን'ውን ነጊሱ እሎ:: ዳርጋ ኣብ ኩሉን ከባቢታት ሃገርና ጎንፂን ቅልውላውን ጥሕስት ሰብኣዊ
መስልን ይረኣ'ሎ:: ብሚልዬናት ዝቑፀሩ ዜጋታት ብስላም ካብ ዝነብርሉ ቦታ ተመዛቢሎም ተጠወርቲ
ኮይኖም ኣብ ክፉእን ዘሕዝንን ኩነታት ይርከቡ: :
ኣብ ተጋሩ ዝበፅሕ ዝሎ በደልን ምፍንቓልን ግና ካብኩሉ ፍሉይ'ዩ:: ንምንታይን ከመይን ከምዝፍለ
ምፍላጥ ኸዓ ኣድላይ'ዩ:: ክምዝፍለጥ ህዝቢ ትግራይ ብዘተፈላለዩ ገዛእቲ መንግስታት ንዝበፅሖ
ዝነበረ ግፍዕታትን አድልዎን ምስ ካልኦት ጭቁናት ብሔራት ኮይኑ ንዘልአለም ቐንጢጡ ብምውጋድ
ልምዓትን ፍትሕን ዲሞክራሲን ዝዓሰላ ኢትዬጵያ ብምትካል ካብቲ ዝበፅሖ ዝነበረ ጭቆናን በደለን
ወፂኡ ብሰላም ሃገሩ ከልምዕን ህዝቢ ካብ ድኽነት ንምውፃእ ከቢድ መስዋእቲ ከምዝኸፈለ ታሪኽ
ዝፈልጦ ሓቂ እዩ:: እቶም ብቓልሲ ህዝብና ዝተሳዓሩ ቂመኛታት ግና እቲ ኩቡር ቓልሲን መስዋእትን
ህዝብና ክም ገበን ቐፂይሮም እቲ ብብዙሕ መስዋእቲ ዝተረኸበ ለውጢ ብምሕሳርን ብምንአስን
ንትግራዋይ ብዝረኸብዎ አጋጣሚ ባህሉን መንነቱን ንምጥፋእ ዘይሓለለ ፃዕሪ ይገብሩ ከምዘለው
ንኹልና ግልፂ እዩ:: ካብቲ ሓደ መሳርሒ ዝጥቀምሉ ክፍአት ኸዓ ንተጋሩ ካብ ዝነብሩሉ ከባቢ
ንብረቶም አቃፂልካን ወይ ከዓ ዘሪፍካ ብግፍዒ ምፍንቃል እዩ:: ንአብነት ኣብ 2016, ኣብ ጎንደር
ንብረቶም ብሓዊ ምስተባረዐ ህወቶም ንምድሓን ሊዕሊ 11,000 ተጋሩ ናብ ሱዳንከይዶም'ዮም::
ሀዚ'ውን እቲ ምፍንቃል ይቕፅል ኣሎ: : ካብ ክልል አምሓራን ኦሮሚያን ቤንሻንጉልን ጋምቤላን ዳርጋ
100,000 ዝኾኑ አሕዋትናን አሕትናን ጥራሕ ኢዶም ናብ ትግራይ አትዯም አብሕማቅ ኩነታት
ከምዝርከቡ ኩልና ንፈልጦ ጉዳይ እዩ:: ቡዙሓት ተጋሩውን ኣብዚ እዋን እዚ ክፍፀም ይኽእል እዩ
ኢልካ ክትኣምኖ ብዝኽብድ ብኣእማን ተቐጥቂጦም ተቐትሎም'ዮም::
መንግስቲ ክልል ትግራይ ንዞም ተጋሩ ብምኳኖም ጥራሕ ዝተመዛበሉን ኣብ ሕማቕ ኩነት ዘለው
ተጋሩ ዝኸኣሎ ሓገዝ ይገብር ኣሎ:: እቲ ቑፅሪ ተሓጋዛይ ኣብ ግምት ብምእታው ቶም ተመዛበልቲ
ዘድልዮም ሓግዝ ( ምግቢ ሓለዋ ጥዕና ትምህርቲ እግሪ ምትካል) ብ ዓቐሚ ክልላዊ መንግስቲ
ትግራይ ጥራሕ ክማላእ ከምዘይከኣል ይፊለጥ እዩ፡ ክልልዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ሙሉእ ዓለም
ንዝርከቡ ተጋሩ ናይ ሓገዝ ፃዊዒት ኣቐራቡ'ሎ:: ንዞም ዝተመዛበሉ ተጋሩ ዝግበር ሓገዝ ዘተሓባብር

ትካል’ውን ተጣይሹ'ሎ::ንሕና አብ ወፃኢ ንርከብ ተጋሩ ፀላእትና ንዝፈሓስዎ ናይ ፅሊኢትን ጭካነን
ሽሪሒት ንምፍሻል ብኹሉ መዳይ እንዳተቓለስና ንዞም ዝተዘናበሉን አብ ሕማቕ ኩነታት ዘለውን
ህዝብና አጆኹም ክንብሎምን ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክንገብረሎም ናይ ሞራልን ናይ ሕልናን ግዴታ
ስለዘለና ኩሉ ትግራዋይን/ትግራወይቲን ፈታዊ ትግራዋይ ነዚ ቑዱስ ተግባር ካብ ካሊእ ጊዜ ንላዕሊ
ብሕራነ ወፈያ ኽገብር ይግባእ:: ዛጊድ አብ ዝተፍላዪ ሃገራት ዓለምን ክፍለሃገራት ኣመሪካን ዝነብሩ
ህዝብና ሓገዝም ወፌዮም'ዮም:: ንሕና ነበርቲ Northern California እውን ሓገዝ መኣከቢ
ኣብንገብሮ ናይ ድራር ምሽት መጋቢት 30, 2019 አብ Masonic Center ንኽትርክቡ ብኽብሪ ንዕድም::
እቲ ሓገዝ ብእዋኑ ምንታን ክንእከብ ቕድሚ ድራር ምሽት እቲ ከወፍይዎ ዝወስኑ ብቫይበር (Viber)
ከፍልጡና ብክብሪ ንሓትት!
እዝ ስራሕ ኡዙይ ናይ ኩሉና ስለዝኾነ ብሕብረት ከም እንሰርሕ እምነትና እዩ፡ ከምተ ዝባሃል ዝሓበራ
አፃብዕቲ ኣርቓይ የፀበዓ (ይሰብራ) እዩሞ ህዝብና ንምሕጋዝ ንሕበር:: ወገን ክወድቕ ወገኑ'ዮ
ዘልዕሎሞ ኩላትና ዝክኸኣልናዮ ነወፊ!
ብስላም ይምፅኡ/ይምፅኣ
Tegaru Diaspora Council Northern California
March 10, 2019

