
 

በባንክ አካዉንት ለመደገፍ  

Acount No. 501025436006;   
Routing number  122400724; 

Zenaw b Kassa ;   በ'Zelle'  ገንዘብ ለመርዳት (702)338-0658 

 

የመኢአድ-ባልደራስ ቅንጅት  አለም አቀፍ ዉይይት እና የድጋፍ ማሰባሰብ ፕሮግራም ላይ እንዲሳተፉ ተጋብዘዋል 

    (Zoom link ):- https://zoom.us/j/91246388078  ;   (January23/2021 ከጠዋቱ 11:00 AM EST) 
 

በ "GoFunde" የመኢአድ-ባልደራስ ቅንጅት ለመደገፍ  https://gofund.me/2c41f2da 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       በኢትዮጵያ የአንድነት ተቃዉሞ ጎራ ዉስጥ የሞራል የበላይነቱን የጨበጠዉን የመኢአድ-ባልደራስ ቅንጅትን                                              

                                     በመደገፍ ሀገር የማዳን ሀላፊነትዎትን ይወጡ ! 
እስክንድ ነጋ በፕሬዝዳንትነት : እንዲሁም ማሙሸት አማረ በም/ፕሬዝዳነት የሚመሩት የመኢአድ ባልደራስ ቅንጅት በኢትዮጵያ የአንድነት ተቃዉሞ ጎራ 

ዉስጥ የሞራል የበላይነቱን የጨበጠ እንቅስቃሴ ያለዉ ነዉ:: ለሞራል የበላይነቱም ሶስት ሁነኛ ምክንያቶች አሉ:-  

1ኛ. ለሰላሳ አመታት ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ፍትህ እና ለዜጎች እኩልነት አንድም ቀን ግንባሩን ሳያጥፍ የታገለዉ የመላዉ ኢትዮጵያ አንድነት 

ድርጅት(መኢአድን) ያካተተዉ የመኢአድ-ባልደራስ ቅንጅት ከመሃል አዲስ አበባ እስከ መላዉ ኢትዮጵያ ጠረፎች ኢትዮጵያዉያንን በጋራ የማንቀሳቀስ 

መሰረት ያለዉ ሀይል ነዉ:: ከመአህድ እስከ መኢአድ: ከመኢአድ እስከ ቅንጅት የዘለቀዉን የዲሞክራሲ የእኩልነት: የፍትህ እና የአንድነት ጥያቄ አንግቦ 

በዘረኞች እና በአምባገነኖች ፊት "የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ህዝብ ነዉና ኢትዮጵያዊ ሁሉ እኩል ፍትህ ዲሞክራሲ ነጻነት ብልጽግና ይገባዋል !" ብሎ ለሰላሳ 

አመታት ዘረኝነትን:አምባገነንነትን: ጸረ ኢትዮጵያዊነትን የታገል ታላቅ የህዝብ ድርጅት የሆነዉ መኢአድ ፍትህ እና ዲሞክራሲ በተጠሙ ኢትዮጵያዉያን 

አይን ሁሉ በታላቅ አክብሮት የሚታይ ድርጅት ነዉ:: መኢአድ ከፕሮፌሰር አስራት እስከ ኢ/ር ሀይሉ ሻዉል የደከሙበት ዜጎች በነገዳቸዉ የማይገፉበት 

ስርዓት: እኩልነት: ፍትህ : ዲሞክራሲ: ነጻነት : ብልጽግና እዉን ሳይሆን ከቶም እንቅልፍ አይወስደንም ሲሉ የተማማሉ እና አሁንም በጽናት የቆሙ ጀግኖች 

ድርጅት የተሰባሰቡበት ነዉ:: በአሁኑ ሰዓት መኢአድ በጽኑዉ የትግል አርበኛ በማሙሸት አማረ የሚመራ መሰረቱ የማይዋዥቅ የኢትዮጵያ ህዝብ ታላቅ 

መሰረት ያለዉ ድርጅት ነዉ:: 

2ኛ. የመሪዉ የባልደራስ መስራች እስክንድር ነጋ ጽኑ ተክለ ሰብዕና ብሎም መስዋዕትነት ለመክፈል ያለዉ ወደ ኋላ የማይል ቁርጠኝነት ሌላዉ የመኢአድ-

ባልደራስ ቅንጅትን በኢትዮጵያ ተቃዉሞ ዉስጥ የሞራል የበላይነቱን የጨበጠ እንዲሆን መሰረት ሰጥቶታል::ምንም እንኳን ዘረኛዉ የኦነግ/ኦህዴድ 
መንግስት የእስክንድር አለማቀፋዊ ቅቡልነት እና የገዘፈ ተክለ ሰብዕና እረፍት ነስቶስ እስክንድርን ወደ እስር ቤት ቢያስገባዉም የእስክንድር ህዝባዊ 

ቅቡልነት ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ መጣ እንጂ ከቶም ዘረኖች እንዳሰቡት ትግሉን ማሰር አልቻሉም:: 

 

 

 

 

 

ባልደራስ አንግቦት የተነሳዉ አላማም የዚህ እንቅስቃሴ መሰረታዊ የሞራል የበላይነቱ መገለጫ ነዉ:: የኢትዮጵያዉያን ሁሉ መናህሪያ ዋና ከተማ የሆነችዉ 

አዲስ አበባ የኢትዮጵያዉያን አጽመ ርስት እንጂ ኦነግ/ኦህዴድ እንደሚለዉ የአንድ ነገድ ሀብት አይደለችም ብሎ በግልጽ በፕሮግራሙ ማስቀመጡ 

ለዘረኛዉ እና የነገድ ፖለቲካ አራማጁ ኦህዴድ/ኦነግ የእግር እሳት የጫረበት ጉዳይ ነዉ::ጀግናዉ እስክንድር ነጋ የኢትዮጵያን ህዝብም ሆነ የአለም 

ማህበረሰብን ነገሮችን ቀድሞ በመተንበይ በኦህዴድ/ኦነግ/ቄሮ የዘር ፍጅት በኢትዮጵያ እንደሚከሰት በጥብቅ ያሳሰበ እና ያጋለጠ ታላቅ መሪ 

ነዉ::እስክንድር ነጋ እንዳለዉም ኦህዴድ/ኦነግ ስልጣን ከተቆጣጠረ ጀምሮ ላለፉት ሶስት አመታት በብዙ ሚሊዮን የሚቆተሩ ኢትዮጵያዉያን ላይ የዘር 

ፍጅት እና የዘር ማጽዳት እየተከናወነባቸዉ ይገኛል:: 

3ኛ.በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ የገባችበት መዉጫ ቀዳዳ ያጣዉ የአክራሪ የነገድ ፖለቲካ ስንኩል ህሳቤ ሀገሪቷን ሊያፈርሳት በሚንጥበት ወቅት የመኢአድ-
ባልደራስ ቅንጅት ለኢትዮጵያዉያን ተስፋ የሚሆን ራዕይን ያነገበ እንቅስቃሴ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ለዚህ ታላቅ ኢትዮጵያዊ ራዕይም ታምኖ የቆመ ስብስብ 

መሆኑ የመኢአድ-ባልደራስን ቅንጅት የሞራል የበላይነት ያስረግጥለታል::መኢአድ-ባልደራስ "የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ህዝብ ነዉ:ኢትዮጵያም አንዲት 

ሀገር ነች :ዳር ድንበሯም ከቶም መደፈር የሌለበት ነዉ" ሲል በጽናት የቆመ ሀይል ነዉና ኢትዮጵያዉያን የሀገራዊ ተስፋን ከመኢአድ-ባልደራስ ቅንጅት 

ዉስጥ ሲፈልቅ በደስታ ያስተዉላሉ:: በመሆኑም በኢትዮጵያ የአንድነት ተቃዉሞ ጎራ  ዉስጥ የሞራል የበላይነቱን የጨበጠዉን የመኢአድ-ባልደራስ 

ቅንጅት ይደግፉ ዘንድ ጥሪ ሀገራዊ ጥሪ ቀርቦልዎታል:: 

 

https://zoom.us/j/91246388078


 

በባንክ አካዉንት ለመደገፍ  

Acount No. 501025436006;   
Routing number  122400724; 

Zenaw b Kassa ;   በ'Zelle'  ገንዘብ ለመርዳት (702)338-0658 

 

የመኢአድ-ባልደራስ ቅንጅት  አለም አቀፍ ዉይይት እና የድጋፍ ማሰባሰብ ፕሮግራም ላይ እንዲሳተፉ ተጋብዘዋል 

    (Zoom link ):- https://zoom.us/j/91246388078  ;   (January23/2021 ከጠዋቱ 11:00 AM EST) 
 

በ "GoFunde" የመኢአድ-ባልደራስ ቅንጅት ለመደገፍ  https://gofund.me/2c41f2da 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

የመኢአድ-ባልደራስ ቅንጅት ባዘጋጀዉ አለም አቀፍ ዉይይት እና የድጋፍ ማሰባሰብ ፕሮግራም ላይ እንዲሳተፉ ተጋብዘዋል 

የመኢአድ-ባልደራስ ቅንጅት Saturday/ January23/2021 ከጠዋቱ 11:00 AM EST (እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር 
ጥር 15/2013 ዓም ከምሽቱ አንድ ሰዓት) ጀምሮ ባዘጋጀዉ አለም አቀፍ ዉይይት እና የድጋፍ ማሰባሰብ ፕሮግራም ላይ እንዲሳተፉ 
ተጋብዘዋል:: 
ሀ.የዉይይት ርዕሶች 
------------ 
1. የአቢይ መንግስት ምርጫዉ ወደሚል ቀልድ ከመግባቱ በፊት የመኢአድ ባልደራስ መሪን እስክንድር ነጋን እና አጠቃላይ የባልደራስ አመራሮችን 
እና አባላትን የመፍታት ግዴታ አለበት 
2.በአማራ/አገዉ ማህበረሰብ ላይ በመተከል በወለጋ የሚደረገዉ የዘር ፍጅት በአስችኳይ ሊቆም ይገባዋል:: 
3.ከመተከል እንዲሁም ከወለጋ የተፈናቀለዉ የአማራ/አገዉ ማህበረሰብ በአስቸኳይ የመልሶ ማቋቋም እና እርዳታ ሊደረግለት ይገባል 
4.የኢትዮጵያን ሀገራዊ ልኡዋላዊነት አስደፍሮ የኢትዮጵያን መሬት በራሱ ፈቃድ ለሱዳን መንግስት አሳልፎ የሰጠዉ የአቢይ መንግስት ያደረገዉን 
ከተጠያቂነት አያመልጥም 

ለ. ድጋፍ ማሰባሰብ ፕሮግራም :- መኢአድ ባልደራስን ይደግፉ  
 
ትብብር :- ይሄን ማስታወቂያ በስፋት በማሰራጨት ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዉያን ሁሉ ግብዣዉ እንዲደርሳቸዉ እንዲያደርጉ ትብብርዎትን 
እንጠይቃለን ! 
የስብሰባዉን የዙም ሊንክ/Zoom link/ 

Topic: የመኢአድ-ባልደራስ ቅንጅት ባዘጋጀዉ አለም አቀፍ ዉይይት እና የድጋፍ ማሰባሰብ ፕሮግራም ላይ እንዲሳተፉ ተጋብዘዋል 

Time: Jan 23, 2021 11:00 AM Eastern Time (US and Canada) 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/91246388078 
Meeting ID: 912 4638 8078 
One tap mobile 
+13017158592,,91246388078# US (Washington D.C) 
+13126266799,,91246388078# US (Chicago) 
Dial by your location 
        +1 301 715 8592 US (Washington D.C) 
        +1 312 626 6799 US (Chicago) 
        +1 646 558 8656 US (New York) 
        +1 346 248 7799 US (Houston) 
        +1 669 900 9128 US (San Jose) 
        +1 253 215 8782 US (Tacoma) 
Meeting ID: 912 4638 8078 
Find your local number: https://zoom.us/u/acBFK5ij47 

የሀሳብ መንሸራሸር እንዲያደርጉ ከተጋበዙ እንግዶች ዉስጥ ጥቂቶቹ 

➢ አቶ ገለታዉ ዘለቀ(የባልደራስ ም/ፕ): አቶ አብርሃም ጌጡ(የመኢአድ ም/ፕ): ዶ/ር አበባ ፈቃደ: ዶ/ር አረጋህኝ ንጋቱ: ዶ/ር ካሳዉ ተፈራ: ዶ/ር 

ደብሩ ነጋሽ: አቶ ሙሉጌታ ደስታ(የሰ/አሜሪካ ባልደራስ ድጋፍ ሰብሳቢ): አቶ ኪዳኔ ምስክር((የሰ/አሜሪካ መኢአድ ድጋፍ ሰብሳቢ) 

https://zoom.us/j/91246388078
https://zoom.us/u/acBFK5ij47

