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ዋሽንግተን ዲሲ 
 

ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ሓደ ሓደ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ፣ 
ብሰንኪ ፕሮፓጋንዳ ምጥፋእ ዘርኢ ፀረ-ሰላም ፀረ-ማዕርነትን ፀረ-ሓድነትን ፅንፈኛ 
ሓይልታት ተፈጢሩ ብዝነበረ ንትግራዋይ መንነት ዝጠመተ ሕሱም መጥቃዕቲ፣ 
ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ተጋሩ ንነዊሕ ዓመታት ካብ ዘጥረዩዎ መነባብሮኦም ገዝኦምን 
ንብረቶምን ተመዛቢሎም ናብ ትግራይ ምእታዎም ዝዝከር እዩ፡፡ ክሳብ’ዛ ዕለት ኣስታት 
ዓሰርተ ሽሕ ተጋሩ ተፀበይቲ ሓገዝ ኮይኖም ኣብ ሑመራ፣ ዳንሻ፣ ወልቃይት፣ ሽረ፣ 
ኣኽሱም መቐለን ካልኦት ከባቢታት ትግራይን ይርከቡ ኣለው፡፡ 

 
ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብሰንኪ እዙ ዘርኣዊ መጥቃዕቲ ዝተመዛበሉን 

ንዝተጎሳቖሉን ወገናት ህፁፅ ረድኤት ንምቕራብ ዘኽእል ብሄራዊ ኮሚቴ መተሓባበሪ 
ሃንደበታዊ ተፈናቐልቲ ተጋሩ ብምጥያሽ ኣድላዪ ዘበለ ሓገዝ እናገበረሎም ይርከብ፡፡ ኣብ 
ወፃኢን ውሽጢ ዓድን ዝርከብ ኩሉ ወገን ዜግነታውን ሓልዮታዊን ደገፉ ንኽገብር እቱ 
ብሄራዊ ኮሚቴ መፀዋዕታ ምግባሩ ይፍለጥ፡፡ 

 
ብምዃኑ እውን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን እንነብር ተወለድቲ ትግራይ፣ 

ብወገና ክንገብሮ እንኽእል ዜግነታዊ ዕማም ንምትግባር እተኽእል ረድኤት እተተኣኻኽብ 
ተግባሪት ኮሚቴ ረድኤት ተመዛበልቲ ተጋሩ ኣጣይሽና ካብ ባሕቲ መስከረም 2009 

ኣትሒዙ ብዕሊ ምንቕስቓስ ምጅማርና ዝፍለጥ እዩ፡፡  
 
ዕማም እዛ ተግባሪት ኮሚቴ እውን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ንእነብር ተወለድቲ ትግራይ 

ብምልዕዓል ንቶም ብፕሮፓጋንዳ ምጥፋእ ዘርኢ ዝተሳቐዩ፣ ኣደዳ መግረፍትን ፀርፍን፣ 
ከምኡ ድማ ሞትን መቑሰልትን ዝኾኑ ወገናትና ዝውዕል ገንዘባዊ ሓገዝ ብምትእኽኻብ 
ናብ’ቱ ብደረጃ ትግራይ ተጣዪሹ ዘሎ ብሄራዊ ኮሚቴ ምትሕልላፍ እዩ፡፡  

 
ንዙይ ንምትግባር እውን ማእኸሉ ዋሽንግተን ዲሲ ዝገበረ Displaced Tigreans 

Fund ብምጥያሽ፤ ሕጊ መንግስቲ ኣሜሪካ ብዝፈቕዶ ኣሰራርሓ ካብ ታክስ ነፃ ዝኾነ 
ገንዘባዊ ሓገዝ ብምትእኽኻብ፤ ንኹሎም ዝተገበሩ ወፈያታት ኣድላዪ ዝኾነ ሕጋዊ 
ቅብሊትን ንወፈይቲ ንምንካይ ታክስ ዝሕግዝ ወረቐት ምስክርነትን እውን ብምስንዳእ፤ 
ዕላዊ ምንቅስቓስ እናገበርና ፀኒሕና ኢና፡፡ 

 
ኣብ ዝተፋላለያ ከተማታት ኣሜሪካ፤ ብፍላይ ድማ ኣብ ግዝኣታት ቨርጂኒያ፣ 

ሜሪላንድ፣ ኒወዮርክን ዋሽንግተን ዲሲን እትነብሩ ተጋሩ ንዙ ወገናዊ መፀዋዕታ 
ንዝሃብኩምዎ ቅኑዕን እዋናዊን ምላሽ ብስም ተመዛበልቲ ተጋሩ እናመስገና፤ ብፍላይ 
ኣብ’ዚ ወርሒ ኦክቶበር 2016 ኣብ ዝተገበረ ወፈያ፤ 



  
 ኣብ ግዝኣታት ቨርጂኒያን ሜሪላንድን ከምኡ እውን ዋሽንግተን ዲሲ ነበርቲ ካብ 

ዝኾኑ 180 ተጋሩ $38,780፤  
 ኣብ ግዝኣታት ኒውዮርክ ኒውጀርሲን ኬኔቲከትን ነበርቲ ካብ ዝኾኑ 34 ተጋሩ 

$7,430፤  
 ኣብ ግዝኣታት ካሊፎርኒያ ቴኔሲ ፊላደልፊያ ካንሳስ ሚቺጋን ኮሎራዶ ሚኖሶታ 

ፍሎሪዳን ኖርዝ ካሮላይናን ነበርቲ ካብ ዝኾኑ 12 ተጋሩ $2,950፤  
 ካብ ማሕበር ኮሚዩኒቲ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን 

$5,000፤  
 ካብ ማሕበር ረድኤትን ልምዓትን ራያ $2,000፤  

 
ብድምር $56,160 ዝተኣኻኸበ እንትኸውን፤ $56,060 ኣብ’ዚ ሰሙን ናብ መቐለ 
ተላኢኹ ኣሎ፡፡  

 
ሐዚ እውን ኩላትና ተጋሩ ሓቢርና፤ ተጋሩ ብምዃኖም ጥራሕ ኣብ ልዕሊ 

ወገናትና ንዝበፅሐ ኣረሜኔያዊ ግፍዒ ግበረ-ምላሽ ምእንታን ክንህብ፤ ኣብ ዝተፋላለያ 
ከተማታት ኣሜሪካ ነበርቲ ዝኾንኩም ተጋሩን ማሕበራትን ዓቕሚ ዝፈቐዶ 
ንኽትውፍዩን ንተመዛበልቲ ተጋሩ ወገናውነትና ክንገልፅን ለበዋና እናቕረብና፤ ማእኸሉ 
ዋሽንግተን ዲሲ ዝገበረ Displaced Tigreans Fund ክፉት ኮይኑ ከምዝፀንሕ ንሕብር፡፡ 

 
ንኣከፋፍላ እተወፍዩዎ ገንዘብ ብዝምልከት ኣብ ባንክ ኦፍ ኣሜሪካ Displaced 

Tigreans Fund, Account Number 435029046979, Routing Number 051000017 
ብቐጥታ ከካብ ዘለኹምዎ ከባቢ ወፈያ ንኽትገብሩ፤ ወይ ድማ ኣድራሻ ኢሜይል እዛ 
ኮሚቴ ገይርኹም ብPayPal.com ንምውፋይ ከም እትኽእሉ ንሕብር፡፡  ብቼክ ወይ ድማ 
ትእዛዝ ክፍሊት (Money order) ዝግበር ሓገዝ ብስም Displaced Tigreans Fund 
ንኽፅሓፍ ነዘኻኽር፡፡ መረዳእታ ወፈያኹም ብኢሜል ብቴክስት ወይድማ ብፖስታ ናብ 
ዝስዕብ ኣድራሻ ለኣኹልና፡፡ 
 
 

ተግባሪት ኮሚቴ ረድኤት ተመዛበልቲ ተጋሩ 

Displaced Tigreans Fund 
901 South Highland Street, #301 
Arlington, Virginia 22204 
Email: Tftegarus@verizon.net 
Phone #S: (301) 787-9869, (571) 242-7749, (703) 956-0610 (571) 344-1335 
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