
 

 

ብምኽንያት መበል 39 ዓመት ልደት ህወሓት ካብ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተውሃበ መግለፂ 
 

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ፣ ዝኸበርኩም ኣባላት ህወሓት፣ ዝኸበርኩም ተጋሩ ነበርቲ ኣሜሪካን ካናዳን!! 
 
ማሕበርኩም ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ እንኳዕ ንመበል 39 ዓመት በዓል ልደት ህወሓት ኣብፀሐኩም ኣብፅሐና ይብል!! 
 
ለካቲት 11 በብዓመቱ እንትነብዕል ምእንተ ሰላምን ፍትሕን ህዝብና ተቓሊሶም ዝሓለፉ ሰማእታትና እናዘከርና፣ ነተን ተሓንጊጠምወን ዝሓለፉ 
ዕላማታት ንምትግባር ቃልና እነሕድሰላ ክብርቲ ዕለት ‘ያ። 
 
ማተሰኣ ካብ ብዕሸሉ ጀሚሩ ህዝብና ናይ ሰላም፣ ዲሞክራሲን ልምዓንት ተጠቃማይ ንምግባር ዓሊሙ ዝተወደበ ብምዃኑ፣ እንትቕድም ብእዋን 
ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣብ ጎኒ ህወሓት፣ እንትድሕር ኣብ ጎኒ ህዝቢ፣ መንግስትን ውድብን ኮይኑ ልምዓት፣ ሰላምን ዲሞክራሲን ሃገርና ኣብ ዘሳልጡ 
መዳያት ተሰሊፉ ኣብ ምቅላስ ይርከብ።  
 
ማ.ተ.ሰ.ኣ መሰረቱ ኣብ ከባቢና ዝነብር ትግራዋይ ብምዃኑ ኣብ ልምዓት ዓዱ ንኽሳተፍን ናይ ኢንቨስትመንት ዕድል ተጠቃማይ ንኸኸውንን 
በብዓመቱ ካብ ሃገርና ዝምልከቶም ኣካላት ንኸመፁ ብምግባርን መድረኻት ብምድላውን ማሕበርና ዓብይ ተራ እናተፃወተ ፀኒሑ ‘ዩ። ባህሊ 
ሃገርና ኣብ ከባቢና ንኸጋዋሕ ’ውን ፌስቲቫል ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ብምድላው ኩሉ ናይ ሕብረተሰብና ክፍሊ (ዓበይቲ፣ መናእሰይ) ዘተኣናግዱ 
መድረኻት በብዓመቱ ከዳሉ ምፅኑሑ ይፍለጥ። 
 
ናይዙ ዓመት ለካቲት 11 ፍልይቲ ካብ ዝገብርዋ፣ ማ.ተ.ሰ.ኣ መበል 40 ዓመቱ ዘብዕለሉ፣ ማሕበር ልምዓት ትግራይ መበል 25 ዓመታ እተብዕለሉ፣ 
ዓለም ለኸ ፌስቲቫል እውን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ናይ ትግራይና ርእሰ ከተማ መቐለ ተኣኻኺብና ንምክያድ ኣብ እንሸባሸበሉ ድሮ ትኽበር ስለ 
ዘላ፣ ፍልይ ዝበለ ናይ ሓጎስን ሓድነትን ስምዒት ይፈጥረልና። 
 
ማተሰኣ ኣብ ዝሓልፉ 39 ዓመታት ብሚሊዮናት ዝቑፀር ገንዘብን ናውትን ኣተኣኻኺቡ ናብ ትግራይ ዝላኣኸ እንትኸውን ኣብዙ እዋን ‘ዙይ ድማ 
ኣብ ደደቢት እትርከብ ቤት ትምህርቲ ሞዴል ንኽትከውን ንዘለዋ ድሌት ማተሰኣ ብቕፃላይ ንክሕግዛ ወሲኑ እዩ። ኣብዝሓልፉ 3 ዓመታት 
$47,000.00 (900,000.00 ብር) ብምልኣኽ ውሽጣዊ ናውቲ እታ ቤት ትምህርቲ ንኽማላእ ጌሩ እዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ ሰሙናት ጥራሕ እኳ $20, 
200.00 ልኢኹ እዩ። ካብ ለካቲት 11 በዓላት ዝርከብ እቶት ብቐፃሊ ንቤት ትምህርቲ ደደቢት መጠናኸሪ ከምዝውዕል እናሓበርና በዙ ኣጋጣሚ 
ንኣባላትናን ደገፍትናን ነበርቲ ኣሜሪካን ካናዳን ዝዓበየ ምስጋና ነቕርብ። 
 
 
ሕድሪ መለስ ሕድሪ ስውኣትና ንምትግባር፣ ማ.ተ.ሰ.አ ናይ ሓድነት መድረኽ ብምዃኑ፣ ብኡ ኣቢልካ ድማ ኩለን ናይ ልምዓትን ማሕበራዊን 
ውዳበታት ዝሕገዛሉ መድረኽ ብምዃኑ ኩሉኹም ዓበይቲ፣ ደቂ ኣነስትዮ፣ ብፍላይ ድማ መናእሰይ ኣብ ዙሪያ ማሕበር አያታትኩምን ወለድኹምን 
ንኽትዓስሉን ሕድሪ ንኽትርከቡን ፆውዒትና ነቕርብ።  
ኣባል ማ.ተ.ሰ.ኣ ንምዃን ይኹን ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ከባቢኹም ንዘለዉ አመራርሓ ማተሰኣ ሕተቱ። 
 
በዙ ኣጋጣሚ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ትግራይ ካብ ጁላይ 31- ኦገስት 6/2014 ብዓለም ለኸ ደረጃ ኣብ ትግራይ ስለዝካየድ፣ ኩሉ ትግራዋይን 
ፈታዊ ትግራይናን ብግዚኡ ኣድላይ ምድላዋት ንኽገብር ፃዊዒትና ነቕርብ።  
 
 

ዘልአለማዊ ክብርን ሞገስን ንሰማእታትና!! 
  ማሕበር ተጋሩ ሰሜን አሜሪክ 

    ዋሺንግተን ዲሲ ፤ ለካቲት 11/2006 ዓ/ም 


