
 

 
   ካብ ማሕበረሰብ  ትግራይ ነበርቲ ቦስተንን ከባቢኣን ሰሜን ኣሜሪካ ዝተመሓለፈ ናይ ቅዋም መግለፂ 
 
ንሕና ኣብ ቦስተንን ከባቢኣን እንርከብ ተጋሩን ተወለዴቲ ትግራይን ሎሚ ዕለት October 2, 2016 
ወዴዓዊ ኩነታት ሃገርናን ህዝብና መሰረት ጌርና ኣብ ካየዴናዮ ሓፈሻዊ ኣኼባ ኩለመዲያዊ እዋናዊ 
ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን፣ ምንቅስቓሳት ትምክሕቲ፣ ፀቢብነትን ፀረ ዱሞክራሲ ሓይሊታትን ብሰፊሑ 
ገምጊምና። 
 
ብ ፀረ ዱሞክራሲ፣ ፀረ ሓዴነትን ልምዓት ዝተሰልፉ ሓይሊታት ናይ ስልጣን ምሓዝ ሕልሞም ንምስኻዕ 
ካዪዴዎ መተ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ካልኦት ብሄር-ብሄረሰባትን ቅርሕንትን ጦርነትን ክፍጠር 
ጌርካን እቱ ፌዯራላዊ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንክመፅእ ዯቁ ኣጋዱሉ ዏወተ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ 
ክጠፍእ ምግባርን ፌዯራላዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ምፍራስን ዝዓለመ ምዃኑ፤  
 
ማሕበረሰብና ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን እንትርፊ ሓቢርካን ተዯጋጊፍካን ምንባር  
ብናይ ዓሌት ፍልልይ ምኽንያት ምንም ዓይነት ፅልኢትን ቅርሕንትን ከምፅእ ኽእል ኩነታት ከምየሎ፤ 

  ይኹን እምበር ኣብ ወፃኢ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዱ ብባዕዲውያን ፀላእቲ  ኢትዮጵያ ዝዴገፉን ዝምርሑን 
ትምክሕቲ ሓይሊታትን ፀበብትን ንነዊሕ እዋን ኣንፃር ተጋሩ ከማሓልፍዎ ዝፀንሑ ናይ ሓሰት ፕሮፖጋንዲ 

መሰረት ብምግባር ኣብ ውሽጢ ዓዱ ብዝነብሩ ዕሱባት ኣቢሎም ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ኣብ ጎንዯርን 
ከባቢኣን ንብዘሕ  መናት ሓቢሮም ኣብ ይነብሩሉ ዝነበረ ቦታ ኣብ ተወለዴቲ ትግራይ ዝፈጸምዎ ናይ 
ሕይወትን ንብረትን ጥፋኣት፣ ናይ ናብራ ምዝንባልን ስዯትን፣ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፈጠርዎ ዕግርግርን 

ናኸስዎ ሓዊን ብፀረ ህዝቢ ሓይሊታት ምዃኑ ተረዱእና።  

ኣብ ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ኣኼባና ብሰፊሑ ገምጊምና ዝስዕቡ 9 ጉዲያት  ቅዋምና ነመሓልፍ፡   

1) ሃገርና ኢትዮጵያ ሓደሽ ጎዲና ሓንፂፃ ኣብ ዕብየት ኣብ እትምርሸሉ እዋን ኣብ ዝተወሰኑ ቦታታት ክልል 

ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ - ርኦም መሰረት ብምግባር ብይተፀበይዎ አዋንን መንገዴን ንዝበፅሐ 

ሕልፈተ ሂወት፣ ዝርፊያን ዕንወትን ብጣዕሚ ዝተሰመዏናን ሕነና ምዃኑ ንገልፅ፤   

2) ትምክሕቲ፣ ፀበበትን ፀረ ዱሞክራሲ ሓይሊታትን ዕላማ ኣብ ትግራዋይ ነፃፀረ ጥራሕ እንተይኮነስ 

ህገመንግስታዊ - ፈዯራላዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣፍሪስካ ስልጣን ምሓ ዝዓለመ ስለዝኾነ ዕላማኦም 

ንምምካን መኸተና ኣሒይልና ንክንቃለሶም ቃል ንኣትው፤  

3) ክላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ብኣሻሓት ኣብ ዝቑፀሩ ተጋሩ ነፃፀረ ናዕቢ እንትቀፃፀል እናሰምዓን እናረኣዬን 

ምንም ዓይነት ከለላ ብይ ምዴላዉን ኣብ ዜጋታቱን ልምዓት ክልሉን ንዝበፅሐ ጥፍኣት 

ህገመንግስታዊ ሓላፍነቱ ብይ ምፍፃሙ ስለ ዝኾነ ንክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ለና ቅሬታ ንገለፅ፤   

 

 



 

 

4) ኣብ ልዕሊ ተጋሩን ልምዓት እቱ ክልሉን ንክጠፍእ ተዋሳእቲ ኣብ ዝነበሩ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ 

መንግስቲ ብይ ውዓል ሕዯር ህገመንግስትዊ ስጉምቲ ብምውሳዴ ንህዝቡ ከፍልጥ ንላቦ፤ 

5) ተመሳሳሊ ጥፍኣት ንከይዴገም ናይ ፀረ ህዝቢ ፕሮፖጋንዲ ሚዱያ ንምቁፅፃርን ናይ ኣመራርሓ ኣባላት 

ፅሬትን ብቕዓትን ንክፍተሽን መንግስቲ ህገመንግስታዊ ግዳቱኡ ብእዋኑ ንክፍፅምን ንላቦ፤  

6) ብኣንፃሩ ኣብ ከባቢ ጏንዯርን ካልኦት ቦታታት ዝነብር ህዝቢ ኣምሓራ ንብዘሓት ተጋሩ ካብ ፀረ ሰላም 
ሓይልታት ተኻላኺሉ  ዕቆቦምን ዝዓንገሎምን ምዃኑ ስለ ዝተረዲእና ንዝገበሮ ሰናይ ተግባርን 
ዜግነታዊ ሓላፍነትን ምስጋናና ክነመሓልፈሉ ንፈትው። 

7) ኣብ ለናሉ ሃገር- ሰሜን ኣሜሪካ ፀረ ህዝብና ዝኾኑ ናይ ትምክሕቲ ሓይሊታትን ፀበብትን  

ማሕበረሰብና ስርዓት ብለዎ መንገዱ ከምዝምክቶም ቃል ንኣትው፤ 

8) እንካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዓምሓራ ተመዛቢሎም ናብ ትግራይ ዝኣተዉ ብ ኣሻሓት ዝቑፀሩ ወገናትና 

ኣብ ጎኖም ጠጠው ብምባል ኣዴላዪ ሞራላዊን ማተሪያላዊን ሓገዝ ከምንገብር ቃል ንኣትው፤ 

9) ፈተውቲ ሰላም፣ ሓዴነትን ዕብየትን ዝኾኑ ኢትዮጵያዊያን ኣብ ጎኒ ተጋሩ ተሰሪዖም ናይ ትምክሕቲ 

ሓይሊታት እኩይን ረኛን ዕላማ ንኸምክኑ ፃዊዕትና ነቕርብ። 

 

ካብ ማሕበረስብ ትግራይ ነበርቲ ቦስተንን ከባቢኣን -  ኣሜሪካ     October2, 2016  

  


