
 ንተመዛበልቲ ወገናትና ዝውዕል ናይ 8,965 (ሾመንተ ሽሕን ትሽዓተ ምኢትን ስልሳን ሓሙሽተን) ዶላር ሓገዝ ገንዘብ ተበርኪቱ።  
 
 

 
 
 
   አብ ዳላስን ከባቢአን ዝነብሩ ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ንተመዛበልቲ ወገናትና ናይ 8,965 (ሾመንተ ሽሕን ትሽዓተ ምኢትን ስልሳን 
ሓሙሽተን) ዶላር ሓገዝ ገንዘብ  አበርኪቶም። እዙይ ዝተበርከተ ሓገዝ ገንዘብ ናብ Displaced Tegaru Relief Fund (DTRF ) ባንኪ 
ሓሳብ (account ) ብዕለት 05 December 2018 ባንኪ አታዊ እንትኾን ነቶም ካብ	ዝተፈላለዩ	ከባብታት	ኢትዮጵያ	ተመዛቢሎም	አብ 
ዝተፈላለዩ ከተማታት፡ጣብያታትን ቁሸታትን ዝርከቡ ወገናት	ሓገዝ ዝውዕል እዩ።  



 
    ከምዝፍለጥ	ብሰንኪ	ኣብታ ሃገር	ተፈጢሩ	ዘሎ	ፖሎቲካዊ	ዘይምርግጋዕ	ተጋሩ	ካብ	መረበቶም	ተመዛቢሎም	አብ ዝለዓለ ፀገም 
ይርከቡ አለው። ብፍላይ ህፃናት፣ አዴታትን፣ አረጋውያንን አካለ ስንኩላንን ቀንዲ ሰለባ እቲ ፀገም እዬም።  ስለዝኾነ 	ድማ ተጋሩን 
ፈተውቲ ተጋሩን 	ነዞም ተመዛበልቲ ወገናትና ሓገዝ 	ብምብርካት	ዜግነታዊ	ግብኦም	ክፍፅሙ	ይግባእ።  
     አቦ መንበር ማሕበር ምትሕግጋዝ ተጋሩ (TMAA) አይተ ፍሰሃየ ወልዱ ከምዝገለፅዎ ሓባራዊ ምትሕግጋዝ ማሕበር ተጋሩ 
ዳላስ/TMAA/ ምስ ግዚያዊ ኣተሓባባሪት ኮሚቴ  ንተመዛበልቲ ተጋሩ ብምምይያጥ ነቲ ዝቐረበ ናይ ሓገዝ መፀዋዕታ ኹሉ ወገን 
ንኽሳተፍ ብምግባር ናይ ከባቢ ዳላስ ኮሚቴ ንኽጣያሽ ልዑል ኣበርክቶ ክትገብር ክኢላ እያ። ህዝብና ንዝገብሮ ሓገዝ ኣብ ጥቕሚ 
ዊዒሉ ክርኢ ኹሉ ኣፈፃፅማ ድማ ብግልፅነት ክትግበር ትፅቢት እቲ ማሕበር ከምዝኾነ አይተ ፍሰሃየ ሓቢሮም።  
     ህዝቢ ርክብ ማሕበር ምትሕግጋዝ ተጋሩን (TMAA) አባል ኮሚቴ መተአኻኸቢ ሓገዝ ዳላስን ከባቢአን አይተ ሀይለ ገብሩ 
ከምዝሓበርዎ እቲ	ዝተአከበ	ሓገዝ	እኹል	ዋላ	እንተዘይኮነ	ካልኦት	ንክሕግዙ	ዘለዓዕል እዩ። እቲ ሓገዝ ናይ መጀመርታ እምበር ናይ 
መወዳእታ ከምዘይኮነ ዝገለፁ አይተ ሀይለ ገብሩ ተጋሩ ዳላስን ከባቢኣን ዘርአይዎ ተወፋይነት አጠናኺሮም ክቅፅልሉ ይግባእ ኢሎም።  
 



 

 አይተ ሀይለ ገ/ፃዲቅ ብወገኖም እቲ ሓገዝ መተአኻኸቢ መርሃ ግብሪ ዕውት ከምዝነበረ ምስግለፁ ፖሊቲካዊ አፈላላይና ንጎኒ 
ገዲፍና ሓድነትናን ውዳበናን” ክነጠናኽር ይግባእ ኢሎም። አይተ ሀይለ ገ/ፃዲቅ ብተወሳኺ እቲ ሓገዝ ግልፅነትን ተሓታትነትን 
ንኽህልዎ ኣባላት ኮሚቴ Displaced Tegaru Relief Fund አድሚዖም ንኽሰርሑ ተላቦም።  
    ብተመሳሳሊ መንግስቲ ነቶም	ተመዛቢሎም አብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ትግራይ ዝርከቡ ወገናትና ብቐፃልነት	ዝተፈላለዩ	ሞያታት	
አሰልጢኑ ዕድል	ስራሕ	ዝረኽብሉ	ኩነታት	ኣብ	ምስፋሕ	ጠመተ	ሂቡ	ክሰርሕ	ከምዘለዎ	አይተ መኮነን ሓቢሮም። አቦ መንበር ማሕበር 
ምትሕግጋዝ ተጋሩ አይተ ፍሰሃየ ወልዱን አባል TMAA ወ/ሮ አልማዝ ተስፋይን ዘበርክትዎ ዘለው ዝለዓለ ንጥፈት ዝነአድ ምዃኑ 
ኣባላት ሓገዝ መተአኻኸቢ ዳላስን ከባቢአን ገሊፆም።   
    እቲ መተአኻኸቢ ሓገዝ ዕውት ንኽኸውን ብገንዘብን  ንዋይን  ዘይተሓለለ ፃዕሪ ንዝገበሩ ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ኣባላት ተጋሩ 
ፎረም ዳላስን ከባቢአን ማሕበራዊ ምትሕግጋዝ ተጋሩን ማሕበር መናእሰይን ደቂ አንስዬን  ሰብ ውልቀ ሀፍትን ካልኦት ስቪል 
ማሕበራትን ሃይማኖታዊ ትካላትን አባላት መተአኻኸቢ ሓገዝ ዳላስን ከባቢአን አመስጊኖም። ብፍላይ አይተ ሀይለ ገብሩ credit card 
square ብምትሕብባር  አይተ ዘርአይ በርሀ receipt ብምቅራብ ዶ/ር ብርሀነ ደሞዝ ናውቲ ፅሕፈት ብምሕጋዝ አይተ ሀይለ ገ/ፃዲቅ 
ኦዲት ቅጥዕታት ብምድላው እቲ መተአኻኸቢ ሓገዝ ዕውት ንኽኸውን ንዘበርከትዎ ዝለዓለ እጃም እቶም ኣባላት መተአኻኸቢ ሓገዝ  
አመስጊኖም።   
    ኣብ	ትግራይ ዛግድ ልዕሊ 60 ሺሕ	ሓገዝ	ዘድልዮም	ተመዛበለቲ		ተጋሩ	ከምዘለዉ	ካብቲ ክልል ዝተረኸበ ሓበሬታ	የመላኽት።  
 
         DTRF መተአኻኸቢ ሓገዝ ዳላስን ከባቢኣን  
          December 05, 2018  
 
	
	


