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ካብ ቦርድ ማሕበር ሌምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ  

ዝኸበርኩም ኣባሊትን ዯገፍትን ማሕበር ሌምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ! 

      ማሕበርኩም ማሕበር ሌምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ (ማሌት/ሰአ) ብ1989  ኣጣይሽኩም ኣፍቱ መንእሰይ ወልዶን 

መለእ ህዝብኹምን ይራኣዩ ዝነበሩን ዘሇውን ፀገማት ትምህርቲ፣ ጥዒናን ካሌኦት  መሰረተ ሌምዓትን ብዝምሌከት ሇውጢን 

ዕብየትን ንምምፃእ ዓሉምኩም ኣብ ማሌት ተወዱብኩምን ኣብ ውራያት ሌምዓት ብምስታፍ እናገበርክሙዎ ዝፀናሕኹም  

ናይ ገንዘብ፣ ማተሪያሌን ሙያዊን ሓገዝ መጠነ ሰፉሕ ብምዃኑ ብቱ ተረባሓይ ህዝብኹምን መንእስይ ወልዶን ሽም ዝሊዓሇ 

ምስጋና ነቕርበሌኩም። 

      ምስ ሰሊምታና ኣተሓሒዝና፥ኣብ 28 ዓመታት ውሽጢ ዝነበሩ ንጥፇታት ማሕበርኩም፣ ማሕበር ሌምዓት ትግራይ  

እትፇሌጥዎ እኳ እንተኾነ  ከም አመራርሓ መጠን ሥሩዕ ሓበሬታ ናባኻትኩም ናብ ኣባሊትናን ዯገፍትናን ክቐርብ ዝግባኦ 

ከምዝስዕብ ነቕርበሌኩም።  

 

      እቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝሳሇጡ ትግራይ ተኮር ሌምዓታዊ ስራሕቲ ዝምርሑ ብዓመታዊ ጉባኤ፣ 25 ኣባሊት ብዘሇውዎ 

ቦርድን 9 ኣባሊት ብዘሇውዋ ስራሕ ፇፃሚት ኮሚቴን ኮይኑ እቱ ዝካየድ ስራሕ ብሙለኡ ብወሇንታውያን (Volunteers) 

እዩ።  

       ማሌት ሰሜን ኣሜሪካ  መሰረታ ዝተወዯቡ ኣባሊታ ከም ምዃኑ ኣብ 17 ከተማታት ኣሜሪካ  ጨናፍር ብምዝርጋሕ 

ኣባሊት እትምሌምሌ፣ ዓመታዊ ውራያት ብምክያድ ገንዘብን ዝተፇሊሇዩ ናውትን እናታኣኻኸበት ኣብ ሌምዓት ዓዲ ብንጥፇት 

እትሳተፍ ማሕበር እያ።   

       እዛ ናይ ኩሊትና ዝኾነትን  ከም ተጋሩ ሓድነትና  እንገሌፀለ መድረኻት እተዲሌውን ማሕበርና ንምንታይ 

ከምተጣየሸት ርደእ ከምዝኾነ ወሲድና  እንታይከ ሰሪሓ ዝብሌ ቅድሚ ምርኣይና ክንዝክሮ ዝግባእ ታሪኻዊ ስእሉ ናብራ 

ህዝብና ኣል። አወ! ኩሊትና ከምንዝክሮ፥ አቲ አዋን'ቲ፡ ብሩህ ተስፊ ዘይረአዮ ፀሌማት፣ ፅሌግ-ሌግ፣ ሕማቕ ዘመን እዩ 

ዝነበረ። እቲ ዝነበረና ድኽነትን ድሕረትን መግሇፂ የነበሮን። ዯቅና፣ ዯቂ ህዝቢ ኣብ ዝፇራረሱ ዑናታትን ብቆፅሊ-መፅሉን 

ሳዕሪን ዝተሠርሓ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ኣብ ብዓቲታትን ኣብ ፅሊሌ ኣግራባትን ብፀሓይ፣ ብሃሩር፣ብቁሪ፣ ምስኡ'ውን ምስ 

ተመናትን ፣ዕንቅርቢትን ካሌኦት ኣራዊታትን አናተዲፍኡ ዝምሃሩለ ዝነበሩለ ጊዜ እንዝክሮ ታሪኽና እዩ። ሓሇዋ ጥዒናን 

ካሌኦት መሰሌ ማሕበራዊን ቁጠባዊን ፀገማት ህዝብና እውን ብተመሳሳሉ እንዝከሮም እዮም።   

 

 



 

        አምባኣርከ'ስ ማሕበርኩም ማሕበር ሌምዓት ትግራይ (ማሌት)ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዋሺንግተን ዱሲ ዝተፇጠረት ንዘን 

ፀገማት'ዚአን ንምፍታሕ'ያ ። ካብ ድኽነትን ድሕረትን ዝተናገፇትን ዝማዕበሇትን ትግራይ ንምፍጣር ማሕበረሰብ ትግራይ 

ነባራይ ሰሜን አሜሪካ እጃሙ ንኸብርክት ዘጣየሻ ማሕበር እያ።  

 

      ጥቕሌሌ ብዝበሇ ማሌት እንታይ እያ ሰሪሓ ወይ እትሰርሕ ዘሊ ኢልም ንዝሓቱ ወገናትና መረዲእታ ብሓፂሩ ከምዝስዕብ 
ምርኣይ ይግባእ፡ 
 
ብመዲይ ትምህርቲ፡   

 ማሌት ብፕሮጀክት “ካብ ዲስ ናብ ክሊስ”  ሌዕሉ 600 ቀዲማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣስሪሓ ብኣማእቲ ሺሕ 

ዝቑፀሩ ተምሃሮ  ናይ ትምህርቲ ተጠቀምቲ ምግባራ፤ 

 37 ሓዯሽቲ ካሌኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ሓኒፃ ምርካባ፤  

 ፍለይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃሊሚኖ ኣስሪሓ  መርኣያ ዝኾነ ተግባር ምፍፃማ ፤  

 ኢንጂነሪንግ ኮላጅ ሓኒፃ ምርካባ፤ 

 12 ናይ ህዝቢን  13 ናይ ካሌኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ቤተንባብ (Library) ሰሪሓ ምርካባ፤ 

 ንኹሇን ካሌኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኮምፕዩተራትን መፃሕፍትን  ምዕዲሊ፤  

 ንመማህራንን መመሓዯርቲ ኣብያተ ትምህርትን ሙያዊ ስሌጠናታት ሂባ።   

እዞም ዝተገሌፁ ተግባራት ማሌት ካፍቶም ጎሉሆም ዝረአዩ ክፊሌ ስራሕታ እዮም። 

 

ብመዲይ ግሌጋልት ጥዒና ፡  

 ክሌተ ሆስፒታሊት ብማሌት ተሃኒፀንን ናውቲ ተማሉኡን ግሌጋልት ንክህባ ምግባራ፤  

 ኣርባዕተ ጣብያታት ጥዕና ብምህናፅ ናውቲ ኣማሉኣምርካባ፤  

 78 ክሉኒካትን ኬሊታት ጥዕናን ብምህናፅ ንግሌጋልት ምብቃዓ፤                    

 1298 ባህሊዊ መዋሇዱን ፊና ጥዕናን ብምስሌጣን ኣብ ገጠራት ትግራይ ኣገሌግልት ንክህባ ምግባራ፤  

 ግምቶም ሌዕሉ 100 ሚሌዮን ብር ዝኾኑ ናውቲ ሕክምና ካብ ወፃኢ ዒደ ብምእታው ንሆስፒታሊት ምክፍፊሊ፤  

 ሊዕሇዎት ሰብ ሙያ ሕክምና ካብ ወፃኢ ዒዱ ብምምፃእ ነፃ ግሌጋት ንክህቡን ሞይኦም ንከካፍለን ተገይሩ።                         

 

ቀፃሊይ መዯብ ማሌት እንታይ እዩ?  

 ኣወዲድባን ኣመራርሓን ብምጥንኻርን ኩለ ትግራዋይን ፇታዊ ትግራይን ኣባሌ ማሌት ኮይኑ ብምምዝጋብ  እቶት 

ማሌት ምድንፊዕ፤  

 ልሚ እውን እንተኾነ ኣብ ዲስ ዝማሃሩ ህፃናት ስሇዘሇዉ ናብ ክሊስ ንምቕያር ኣብያተ ትምህርቲ ምህናፅ፤  

 



 

 ንፅርየት ትምህርቲን ሓሇዋ ጥዒናን ሓገዝቲ ዝኾኑ ኮምፕዩተራት፣ መፃሕፍቲ፣ ንሊቦራቶሪን ሕክምናን ዘግሌግለ ናይ 

ቴክኖልጂ ፍርያት ኣቑሑ ካብ ወፃኢ ብምእታው ንኹሇን ኣብያተ ትምህርቲታትን ሓሇዋ ጥዒናን ክበፅሐን 

ምግባር፤  

 ፕሮጀክቲታት ብምቕራፅ ፅሪየት ትምህርቲ ኣብ ምምሕያሽ ዘድሀቡ ሓገዛት ብምርካብ ምትግባር፤  

 እዋናዊ ሓበሬታታት ብምድሊው ኣባሊትናን ዯገፍትናን ንክፇሌጥዎ ብዘኽእሌ ርክብ ህዝቢ ብምጥንኻር ስራሕቲ 

ማ.ሌ.ት ምፍሊጥ ወዘተ።   

 

          ካብ ዘን ብሓፇሽኡ TDA ዘሥርሐተን  ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ዝነብር ትግራዋይ ብማሕበር 

ሌምዓት ትግራይ ሰሜን አመሪካ (ማሌት/ስአ) ተጠርኒፈ ኣብ ቀረባ እዋን ዘበርከተን 14 ኣብያተ ትምህርቲ ከምዝኾና ምዝካር 

የድሉ። እዚ ዘይንዓቕ ሥራሕ እኳ እንተ ኾነ፥ ውፅኢቱ ግን ካብኡ ብዝተዓፃፀፇ መሌክዑ ንሱ ዝፇጠሮ መንፇስ አቲ ዝሇዓሇ 

ምኳኑ'ዩ።  

 

ብተወሳኺ ማሌት ሰሜን አሜሪካ (TDA/NA)ዘሳሇጠቶም ተግባራት፡ 

 8 ናይ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ማእኸሊት ኣብ 8 ከተማታት 

ኢትዮጵያ  ኣስሪሓ ምስ ገባሪ ሰናይ  Mark Gelfand and TDA International ብምትሕብባር ክስራሓ 

እጃማ ኣበርኪታ፤ 

 ናብ ዝተፇሊሇያ ዩኒቨርሲቲታት (ከም ኣክሱም፣ ኣዱግራት) ናይ ሕክምና መጻሕፍቲ ንክስዯድ ብገንዘብ ሓጊዛ፤ 

 Book of Africa ንዝሊኣኾ ሌዕሉ 10 ሺህ መፃሕፍቲ ዓዱ ንክኣትውን ናፍቱ ዝድሇ ቦታ ንክብተን ሓጊዛ፤ 

 ንብለፃት ተምሃሮ ሽሌማት ዝዋሃብ 55 ሊፕ ቶፕ ኮምፕዩተር ክስዯድ ጌራ፤ 

 እንካብ ኣትሊንታ መናእሰያት መዘክር ሙለጊታን ማክዲ ሙለጌታን  ንተምሃሮ ክሌተ ኣውሊል ዝአከቦኦ ሌዕሉ 

600 ፓውንድ ቦርሳ ንምሌኣኽ ምስ Ethiopian Air Lines ስምምዕ ብምፍጣር ናብ ዓዱ ከምዝሊኣኽ ገይራ።                                                                          

ማሕበርኩም ማሌት ሰሜን አሜሪካ ከምዙይ ዝበለ ንጥፇታት እናፇፀመት ዝፀንሐት እያ።                                           

      ልሚ ድማ ማሌት ሰሜን አሜሪካ ብቶም ፍፃመታት ተተባቢዓ ኣብዚ አዋን’ዙይ ማሌት ጀሚራቶ ዘሊ ብኢንፎርሜሽን 

ተክኖልጂ (IT) ዝተዯገፊ ሓዯሽቲ 25 ካሌኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ (High Schools) ኣብ ትግራይ ናይ ምህናፅ ሓደሽ 

መዯብ እጃማ ክተሌዕሌ ማሌት ሰሜን አሜሪካ  $500,000.00 ዶሊር ዘውፅእ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሸራሮ 

ምስራሕ ጀሚራ ኣሊ።   

  

 



 

ዛጊድ እንካብ ጨናፍርናን ገበርቲ ሰናይ ብዝተረኸበ ገንዘብ ህንፀት ሸራሮ ካሌ ኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ  ከምቲ ኣብዚ 

ስእሉ እትሪኢዎ እናተሳሇጠ እንትኾን፣ ተቐሊጢፍና ንምውዲእ ኣብ ምርብራብ ንርከብ። 

       

ኣባሊትናን ዯገፍትናን ኣብዚ ርብርብ ኢድኩም ሓዊስኩም  እዛ መዯብ ንምዕዋት እቱ ሌሙድ ሓገዝኩም ንክትገብሩ 

ማሕበርና ማሌት/ሰአ ፃዊዒታ እናቕረበት ብፍሊይ  ድማ ብርክት ዝበሇ ህዝብና አብ ዝርከበሇን ከተማታት ዝርከባ ህዝባዊን 

ሌምዓታዊን ማሕበራት ከም ኮሙኒቲ ትግራይ፣ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን አሜሪካ (ማተሰኣ)፣ ኣሌሙናያትን ካሌኦት ሙያዊን 

ፆታዊን ማሕበራት  ኣብዙ ዝተገሌፀ ንኩሌና ዝምሌከት ሌምዓት ህዝብና ንምስኻዕ እንካብ Thanksgiving በዓሌ ዘል 

ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ጨናፍር ዝካየደ ናይ ሓገዝ ምትእኽኻብ በዓሊት ዙሪያ ብምዕሳሌ ንክትታሓባበሩ ቦርድ ማሌት ሰሜን 

አሜሪካ ብኽብሪ ይሓትት።  አብዙ ሌምዓት’ዙይ ኣስተውፅኦ ዝገበርኩምን ብቐፃሌነት እትፅዕሩ ዘሇኹምን ኣባሊትን ዯገፍትን 

ማሌት ብስም እቱ ተረባሓይ ህዝብና ዓብዪ ምስጋና ይብፃሕኹም።   

 

LET US JOIN OUR HANDS TO ENSURE QUALITY OF EDUCATION IN TIGRAI!!  

ሌምዓት ዓዱ ብዯቂ ዓዱ!! 

ማሌት ሃፍታ ኣባሊታ!! 

                          የቐንየሌና!!! 

ቦርድ ማሕበር ሌምዓት ትግራይ ጨንፇር ሰሜን አሜሪካ 

      October, 2016  

 

 


