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ካብ፡  ቦርድ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ን ማሕበረሰብ ትግራይ ነበርቲ ሰሜን ኣመሪካ 

ዝተመሓለፈ መልእኽቲ !   

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ልምዓት ትግራይና ኣብ ምሕጋዝ እትርከቡ ኣባላት ማሕበረሰብ ትግራይ ነበርቲ 

ሰሜን ኣመሪካ!                                                                                                           

ዝኸበርኩም ናይ ኣመራርሓ ኣካላትን ኣባላትን ጨናፍር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ 

ኣቐዲምና ዝኸበረ ወገናዊ ሰላምታና እናቕረብና ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ጨናፍር ማልት ኣብ ዝርከቡለን 

መብዛሕትአን ከተማታት ኣመሪካ መደባት ማልት ኣብ ምዕዋት ብኣራያነቱ ክግለፅ ዝፀንሐ ተግባር 

ዝተፈፀመሉ ከብባቢ ብምዃኑ ኣባላት ቦርድ ማልት ዝለዓለ ምስጋና ክነቕርበልኩም ንፈቱ!   

ኣብዙ እዋንዙይ ማሕበርኩም ማልት(TDA) መበል 30 ዓመታ ኣብ ከተማታት ኣመሪካ ኣብ እተኽብረሉ 

እዋን ንትግራይና ሕዳሰ መሰረት ዝኾኑ ብፍልጠቶምን ክእለቶምን ብቑዓት ዝኾኑ መናእሰይ ትግራይ 

ዝመሃሩሎም ትካላት ህንፀት ብናታትኩም ተሳትፎ ብሰፊሑ ኣብ ምስላጥ አትርከብ ማሕበር ኢያ::  

ኣብ ዝቕፅሉ  3 ዓመታት እውን ኣብ 12 ከተማታት ትግራይና ብሉፃት ዝኾኑ ተምሃሮ ዝመሃሩለን ከም 

ቃላሚኖ ዝዓይነተን 12  ፍሉያት 2-ይብርኪ ቤት ትምህርቲታት ንምህናፅ ኣብ ምድላው እትርከብ ኮይኑ 

ምስዙይ ብተወሳኺ ናይ ቀዳማይ ብርኪ ተምሃሮ ዝመሃሩለን ከባቢ 3 ሺሕ ዝኾና ዳሳት ናብ ክፍሊታት 

ንምቕያር ዘኽእል ናይ ህንፀት መደብ ሓንፂፃ ኣብ ምስራሕ ትርከብ፤  

ናብ  ቀዳማይ ብርኪ ጀመርቲ ተምሃሮ ብዝሓቶም እናወሰኸ ዝርከብ ብምዃኑን ናይ ቀዳማይ ብርኪ ቤት 

ትምህርቲ ክፍሊታት ሕፅረት ብምህላዉ ምኽንያት  ዳሳት ናብ ክፍሊታት ንምቕያር ኣብ ዝግበር ፃዕሪ 

ብርክት ዝበለ ገንዘብ ዝሓትት ብምዃኑ ማሕበርኩም ማልት ዝሓንፀፀቶም መደባት ንምዕዋት ናይ 

ኩሉኹም ተጋሩን ተወለድቲ ትግራይን ተሳትፎ ኣድላዪ ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ፤  

ብዙይ መሰረት ጨናፍር ማልት ሰሜን ኣመሪካ ኣብ ዘዳልዎኦ ናይ እቶት መደንፍዒ ውራይ ተረኺብኩም 
እትልግስዎ መጠን ከምዝተሓለወ  ኮይኑ ኩሉኹም ተጋሩን ተወለድቲ ትግራይን ኣብ ዘዘለኹምዎ 

ኮይንኩም ንዝቕፅሉ 3 ዓመታት  እንተንኣሰ ሓደ ዶላር (1:00$) ኣብ ምዓልቲ ንኽተውፉዩ ማልት ፃዊዒታ 

ኣብ ዘቕረበትሉ እዋን ንርከብ።   



ብዙይ መሰረት ኣብ ዝሃለኹሙሉ ከባቢ ኮይንኩም እትልግስሉ ቦታ፡ ብዌብ ሳይት TDA Portal 

System (https://www.tdana.org/payment-system), ብናይ TDA GoFundMe 

(https://www.gofundme.com/f/tda-projects-in-tigray)ወይ ናብ ማልት ባንኪ ሒሳብ 

ቁፅሪ (BB&T Financial Center, Schools Project Bank Account # 0005158050139   

Routing No. 055003308) transfer ብምግባር ይኹን ብኣካል ተረኺብኩም ንመራሕቲ ጨናፍር 

ብምሃብ ኣብ ልምዓት ህዝብኹምን ክልልኩምን ብንቕሓት ንክትሳተፉ ደጊምና ፃዊዕትና ነቕርበልኩም::  

ኣብ ስራሕቲ ማልት ዙሪያ ከም ቀደምኩም ብሰናይ ድልየትኩም ከምትዓስሉን ከምተዕስሉን ዘለና እምነት 
ሙሉእ ምዃኑ እናገለፅና ንእትገብርዎ ሓገዝን እተርኢዩዎ ተወፊይነትን ብስም እቱ ተረበሓይ ህዝብኹም፣
መንእሰይ ወለዶ ትግራይን ብስም ማልት ሰሜን ኣሜሪካን ኣቐዲምና ክነመስግነኩም ንፈቱ።  

ኣብ ልምዓት ትግራይና እንተሓቢርና ሕዳሰ ትግራይና ከምዝረጋገፅ እምነትና እዩ!!  

 

የቕኒየልና !!!  

ስለ ቦርድ ማልት ሰሜን ኣመሪካ:                                                            

Msfdemeweznatda                                                                                                                                                                                                
ማህተመ ፍስሃ (ዶ/ር)   -    ኣቦወንበር 

                          

                                    

                                   


