
 

የህ.ወ.ሓ.ት 39ኛው በዓል በደመቀ ሁኔታ ተከበረ 
 

እ.ኤ.አ ማርች 15/2014 39ኛውን የህ.ወ.ሓ.ት ምስረታ በዓል  በፍራንክፈርት ከተማ በደመቀ ሆኔታ ተከበረ፡፡ በዓሉ 

የተዘጋጀው በፍራንክፈርት የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ቆንስላ ጄነራል ጽ/ቤት፣ በፍራንክፈርትና አካባቢዋ የሚገኙ ኢትዮጵያዊያን፣ ትውልደ 

ኢትዮጵያዊያን እና የኢትዮጵያዊያ ወዳጆች በጋራ ሲሆን፣ በበዓሉ ወደ 300 የሚጠጉ ታዳሚዎች ተገኝተዋል፡፡  

የእለቱን ፕሮግራም የፍራንክፈርት ቆንስላ ጄነራል ጽ/ቤት ቆንስል ጄነራል ክቡር አቶ ሙሉጌታ ዘውዴ ከሰማዕታት 

የህሊና ፀሎት ቀጥሎ በመክፈቻ ንግግር የከፈቱት ሲሆን ለበዓሉ ታዳሚዎች 39ኛውን የህ.ወ.ሓ.ት ምስረታ በዓል አስመልክቶም 

ከህ.ወ.ሓ.ት ማዕከላዊ ኮሚቴ የተላለፈውን መግለጫ በንባብ አሰምተዋል:: በመቀጠልም እንደ ቅደም ተከተላቸው በጀርመን 

የትግራይ ሴቶች ማህበር ተወካይ፣ የህ.ወ.ሓ.ት /ማተኤ ተወካይ እና የኢ.ህ.አ.ዲ.ግ እህት ድርጅቶች ተወካይ የድጋፍ መግለጫ 

ያቀረቡ ሲሆን የኤርትራ ተቋዋሚዎች ተወካይም ንግግር አድርገዋል:: እንዲሁም  እ.ኤ.አ ጁላይ /2014 በመቀሌ ከተማ ሊዘጋጅ 

ስለታቀደው የትግራይ ፌስቲቫል ዝርዝር መረጃና ማብራሪያ ተሰጥቷል:: 

ከዚህ በተጨማሪም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን የስራ እንቅስቃሴና አሁን በተጨባጭ ያለበትን ደረጃ በተመለከተ፣ 

በግድቡ ግንባታ ዙሪያ የታችኛው ተፋሰስ አገራት በተለይም ግብጽ  እያራመደች ያለችው አመለካከትና ሌሎች የተፋሰሱ አገራት  

ስለ ግድቡ ግንባታ የያዙትን አቋም እና በውጭ አገር ከሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያዊያንና የኢትዮጵያዊያ ወዳጆች 

የሚጠበቁ ዋና ዋና ተግባራትን በተመለከተ ቆንስል ጄነራል ክቡር አቶ ሙሉጌታ ዘውዴ እና የፍራንክፈርትና አካባቢዋ  የህዳሴው 

ም/ቤት ሊቀመንበር ማብራሪያ  ተሰጥቶ ውይይት ተካሂዷል:: 

በመጨረሻም ለባዓሉ የተዘጋጀውን ኬክ የመቁረስና ሻማ የማብራት ስነ - ስርዓት ተከትሎ የባህላዊ እራት ፕሮግራምና  

ከአገር ቤት በመጡ ድምጻዊያን የተለያዩ ባህላዊ ሙዚቃዎች የቀረቡ ሲሆን በየጣልቃውም የግጥም ስነ-ጽሁፍ፣ የጨረታ፣ 

ማስታወቂያና የሎተሪ ሽያጭ ተከናውናል:: 

በዝግጅቱ ምዕራፍ ስምንት የተለያዩ ስራዎችን የሚያስተባብሩ ኮሚቴዎች ተቋቁመው በተለይ ስፖንሰሮችን በማፈላለግ 

አስፈላጊ ወጪዎችን ለመሸፈን በተደረገው እንቅስቃሴ የኢትዮጵያዊያኑ ተሳትፎ እጅግ የሚያኮራ ነበር።በዚሁ መሠረት የትግራይ 

እናቶች ለበዓሉ የሚሆን 300 ያህል ተሳታፊዎችን የሚመግብ ምግብ የእራት ስፖንሰር ያደረጉ ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድ  

ለገቢማሰባሰቢያ የሚውል አንድ ኢኮኖሚ ክላስ ነፃ የአዲስ አበባ ደርሶ መልስ ተኬት ለግሷል።ሌሎች አገር ወዳድ ኢትዮጵያን 

ደግሞ የተለያየ መጠን ያለው ጥሬ ገንዘብ በድምሩ 2500 ዩሮ ለግሰዋል። ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ትኬት ሎተሪ 1000 ዩሮ 

የተገኘ ሲሆን፣ ኢትዮጵያዊያኑ ካቀረቧቸው ለጨረታ የሚውሉ የተለያዩ ቁሣቁሶች በድምሩ 1120 ዩሮ ገቢ ተደርጓል።በተለይ 

የኢትዮጵያ ባህላዊ ቀሚስ እና  የኢትዮጵያ የቀድሞ ታሪኳና የአሁኑ ጉዞዋን የሚያሳይ በአርቲስት ገ/ህይወት ተስፋ ማሪያም 

በእጅ ተሰርቶ የቀረበው ምስል ለበዓሉ ድምቀት ሰጥተውታል። 

ከበዓሉ ጎን ለጎን የየካቲት ፍሬ ለሆነው የህዳሴ ግድብ ፕሮጄክት ስራ የሚውል የቦንድ ሽያጭ ተከናውኖ 12400 ዮሮ 

ገቢ  ተደርጓል። 

በዚህ ደማቅ የካቲት 11 በዓል የተነሳሱ የትግራይ እናቶች 40ኛውን ዓመት የበለጠ ለማክበር በዓሉ እየተከበረ ባለበት 

ምሽት ከፍተኛ የስፖንሰሮች ድጋፍ አስገኝተዋል። 


