
ኣብ ክፍለ ኣህጉር ኣዉሮፓ ንዝትነብሩ ተወለድትን ፈተዉትን ተጋሩ 
ብምልእኩም 

ኣብ መላእ ዓለም ዝነብሩ ተጋሩ ካብ ምድሪ ሃገሮም ብዝተፈላለዩ  ምክንያታት ካብ ዝወፅእሉ ግዜ ጀሚሮም ሓድነቶም 

ንምድልዳል ከምኡ እዉን  ኣብ እዋን መሪር ቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ደጀን ህዝብናን ዉድብናን  ኮይኑ ንምስራሕ ዛክእል 

ዳሕራይ ድማ ኣንፃር ድክነት ምጥፋእ ኣብ ዝግበር መሪር ቃልሲ ዳግም ዓይነተኛ ተዋሳኢ ክከዉን ዛኽእሎ መስርሕ 

ዉዳበ እናመስረተ ክንቐሳቀስ  ፀኒሑ እዩ፡፡ ካብቶም ዝተፈላለዩ መድረኻት ሓዲኡ ድማ በብዓመቱ ኣብ በብኸባቢኦም 

ዛካይድዎም  ናይ ተጋሩ ፌስቲቫላት ብጉልህ  ዝጥቀሱ እዮም፡፡ ሎሚ ድም ኣብ ስደት ኮይንካ ዝበዓሉ ናይ መተኣካከቢ 

መድረካት ናብ መረበት ዐድና ተጛዕዝና ምስቲ ወናምን ጀግናን ህዝብና ዘይነኽብሮ ዝብል ቅዱስ ሓሳብ ኣብ መላእ 

ዓለም ካብ ዝነብሩ ዲያስፖራ ተጋሩ ብዝመፀ ሓሳብ መሰረት ብመንግስቲ ክልልና ድማ ዓብይ ተቀባልነት ረኺቡ 

መዓልቲ ዲያስፖራ ተጋሩን ፈተዉት ተጋሩን ትግራይ ፌስቲቫል 2014 ኣብ ትግራይ ብዝብል ሽም ኣብታ ሰሜናዊት 

ኮኮብ እናተባሃለት ዝትፅዋዕ ርእሰ-ከተማ ክልልና መቐለ ካብ ሓምለ 31-ነሓሰ 6, 2014 ኣ.ፈ ንምኽባር  ዓለም-ልኻዊ 

ምንቅስቃስ እናተሳለጠ ይርካብ፡፡ ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ድማ ዓለም ለኻዊ  ትሕዝቶ ዘለዎ ካውንስል ተቓቒሙ ነዚ 

ታሪካዊ ፌስቲቫል ኣብ ግብሪ ንምዉዓል ኣበርቲዑ እናሰረሐ ይርከብ. ካብዚኦም ሓደ መተሓባበሪ ጨንፈር ኣዉሮፓ 

ኾይኑ ኣብ ኣውሮፓ ዝነብር ማሕበረ ሰብ ተጋሩን ፈተዉትን ኩሎም ብዛሳተፈ መልክዑ ዝተፈላለያ ዓበይትን ንኡሳንን  

ኮሚቴታት  ኣጣይሹ ኣብ ትግራይ ኣዲስ ኣበባ  ሰሜን ኣሜሪካ  ኣዉስትራሊያ  ወ.ዝ.ት. ምስ ዝርከባ  ተመሳሰልቲ 

ኮሚቴታት ብሰፊሑ እናሰረሐ ይርከብ.  

 

እዚ ፌስቲቫል እዚ ናይ ኩሉ ትግራዋይን ፈተዉቲ ተጋሩን ዉራይ ከም ምኻኑ መጠን ድማ ዓብይ ኮሚቴ ጨንፈር 

ኣዉሮፓ ኣብ መላእ ኣዉሮፓ ዝርከብ ሕሰብና ኣብቲ ፌስቲቫል ብተግባር ተሳታፊን ተዋሳኢን ክኸዉን ዉሳነ ብምሕላፍ 

ኣብ ኣዉሮፓ ዝነብር ዝኮነ ትግራዋይ ዓቅሙ ብዝከኣሎ  ኩሉ ኣካል ኣብዘን ኣብ ታሕቲ ተዘርዚረን ዘለዋ  ኮሚቴታት 

ኮይኑ ንክሰርሕ እናፀዋዕና ንብሉፅ ተሳትፎኩም ድማ ካብ ልቢ ንላዕሊ ክናመስግን ንፈቱ.  

 

ንኡሳን ኮሚቴታት ኣዉሮፓ  

1. Research, education, conference and panel discussion  

2. Youth and sport  

3. Women  

4. Logistics  

5. Resource mobilization  

6. Public relation and communication  

ኣካል ንኡሳን ኮሚቴታት ፌስቲቫል ትግራይ 2014 ኣብ ትግራይ ጨንፈር ኣዉሮፓ ኮይንኩም ክትሰርሑ ዝትደልዩ 

ካብተን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሳ ኮሚቴታት ጠቒስኩም ብኢሜል festival.tigray@gmail.com ክሳብ 05/03/2014 ዓ. ፈ 

ክታፍሉጥና እናተላበዉና ደጊምና እዚ ታሪካዊ ፌስቲቫል ዕዉትን መመሀራይን ንክኸዉን ዝተገብርዎ ኣስተዋፆኦ  

ኣቂድምና ኣድናቆትና ክንገልፀልኩም ንፈቱ:: 

 

                                                     መተሓባበሪት  ዓለም ለኸ ትግራይ ፌስቲቫል 2014 ኣብ ትግራይ 

                                                                    ጨንፈር ኣዉሮፓ 


