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መበል 38 ዓመት ጉባኤ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ 

ኣመልኪቱ ዝተወሃበ መግለፂ 

 

‘’ቅኑዕ ዕላማ ሒዙ ዝተቓለሰ ይዕወት’’ 

‘’ውዳበ ሓይሊ እዩ’’ 

እዞም ልዕል ኢሎም ዝተገለፁ ኣበሃህላታት ንማሕበርና ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ 
(ማ.ተ.ሰ.ኣ) ዓብይ ትርጉም ዘለዎም እዮም። ማተሰኣ ቅድሚ 38 ዓመት ተመስሪቱ ብዙሓት 
ፈተንትን ፅንኩራትን መድረኻት ሓሊፉ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ብምስላፍ ዓቕሙ ብዝፈቐዶ 
ኣብ ኩለ-መዳያዊ ምዕባለ ሃገርናን ክልልናን እጃሙ እንዳበርከተ ዝመፀ ሳላ ቕኑዕ ዕላማ 
ዝሓዘን ውዳበ ሓይሊ ምዃኑ ኣሚኑ ዝተወደበን እዩ። ማ.ተ.ሰ.ኣ ዕላማታቱ ተግባራዊ 
ንምግባር መምስመድረኹ ዝኸይድ ኣሰራርሓ እንዳተኣታተወ ካብ ሕሉፍ እንዳተምሃረ ዝመፀ 
ፖለቲካዊ ዕላማታት ዘለዎ ናይ ሓፋሽ (ሲቪክ) ማሕበር እዩ። 

ካብ ኦገስት 1 ክሳብ ኦገስት 5 2012 ኣብ ዴንቨር ኾሎራዶ ዝተኻየደ መበል 38 ዓመት 
ጉባኤ ማ.ተ.ሰ.ኣ ሓፋሽ ይወደብ ዝብል ራእይ መሰረት ገይሩ ብስፍሓት ዝተመያየጠሎም 
ጉዳያት ‘ውን ናይ ማ.ተ.ሰ.ኣ ውዳበ ምጥንኻርን ሓፋሽ ምወዳብን ዝብሉ እዮም። መበል 38 
ዓመት ጉባኤ ማ.ተ.ሰ.ኣ ኣብ ዝገበሮ ገምጋም ዕላማ ማተሰኣ ቅኑዕን ንፁርን እኳ እንተኾነ እቲ 
ሓዱሽ ወለዶ ተልእኾ ማ.ተ.ሰ.ኣ. ብዝርዝር ክፈልጦ ኣብ ምግባርን፣ ፈሊጡ ክውደብን ኣብ 
ምግባር ብዙሕ ስራሕ ከምዝተርፎ ኣስሚርሉ ሓሊፉ’ዩ። ስለዝኾነ ማ.ተ.ሰ.ኣ ውዳብኡ 
ንምጥንኻርን ንምስፋሕን ናብ ሓፋሽ ብምቕራብን ብምዝታይን ናይ ተሃድሶ ምንቅስቓስ 
ንምክያድ ብውነ ኽሰርሓሉ ከምዘለዎ እቲ ጉባኤተኛ ወሲኑ ኣሎ። ነዚ መሰረት ብምግባር 
ማ.ተ.ሰ.ኣ. ኣብ መበል 38 ዓመት ጉባኤኡ እዞም ዝስዕቡ ውሳነታት ወሲኑ ኣሎ። 
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1 - መበል 38 ዓመት ጉባኤ ማ.ተ.ሰ.ኣ. ኣብ ናይ ልምዓት ወፍሪ እንተለው ብዝተሰወኡ 
ኣባላት ፖሊስ ኦርኬስትራ ትግራይ ስም "ጉባኤ ፖሊስ ኦርኬስትራ ትግራይ" ተባሂሉ 
ንኽፅዋዕ ወሲኑ። 

2 - ብማእኸላይ ኮሚቴ ማተሰኣን ኦዲተራትን ዝቐረበ ናይ ማሕበርና ናይ 2 ዓመት ናይ 
ስራሕ ሪፖርት ድሕሪ ገፊሕ ምይይጥ ኣፅዲቑ። 

3 - ካብ ጉባኤ 2010 ጀሚሩ ተታሒዙ ዝነበረ መደብ ምስ መበል 40 ዓመት ጉባኤ ማ.ተ.ሰ.ኣ 
አተሓሒዝካ ዓለምለኸ ፌስቲቫል ትግራይ 2014 ኣብ ትግራይ ኽካየድ ወሲኑ። 

4 - ዓለምለኸ ፌስቲቫል ትግራይ 2014 ምስ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብምዝታይ ሓደ 
ብሄራዊ ካውንስል ንክምስረት ወሲኑ። 

5 - ብምኽንያት ዓለምለኸ ፌስቲቫል ትግራይ 2014 ንህዝብናን ንክልልናን ዘገልግል እተፀንዐ 
ፕሮጀክት ተግባራዊ ክግበር ወሲኑ። 

6 - ውሽጣዊ ኹነታት ማሕበር ገምጊሙ ናይ ማሕበር ተሃድሶ ብምፍጣር ማሕበር 
ከጠናኽርን ውዳበ ክግፍሕን ወሲኑ። 

7 - ናይ ዝቕፅል 2 ዓመት ናይ ስራሕ መደብ ብምሕንፃፅ ንማሕበር ዝመርሑ መራሕቲ 
ብምምራፅ እቲ ጉባኤ ብዓወት ዛዚሙ። 

ከምቲ ልዕል ኢሉ ዝተገለፀ፣ ማ.ተ.ሰ.ኣ. ኣብ ዝቐፅሉ 2 ዓመታት ንምፍፃም ካብ 
ዝሓዞም መደባት ሓደ ፌስቲቫል ትግራይ 2014 ኣብ ትግራይ ንምክያድ እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ 
ብምኽንያት መበል 40 ዓመት ማ.ተ.ሰ.ኣ. ዓለምለኸ ፌስቲቫል ትግራይ 2014 ኣብ ትግራይ 
ንምክያድ ኣብ መበል 36 ዓመት ጉባኤ ማተሰኣ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣድላይ ዘበለ ምድላው 
ኽገብር ሓላፍነት ተዋሂብዎ ከምዝነበረ ዝዝከር ’ዩ።  

ማእኸላይ ኮሚቴ ማ.ተ.ሰ.ኣ. ጉባኤ ብዝሃቦ ሓላፊነት መሰረት 2014 መበል 40 ዓመት 
ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ከምኡ’ውን መበል 25 ዓመት ማሕበር ልዓት ትግራይ  
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ስለዝኾነ ምስ ክልል ትግራይን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ብምዝርራብ ዓለምለኽ 
ፌስቲቫል ትግራይ 2014 ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ (ማ.ተ.ሰ.ኣ)ን ማሕበር ልምዓት 
ትግራይ (ማ.ል.ት)ን ሓላፊነት ወሲደን ምስ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕብባር 
ዓለምለኸ ፌስቲቫል ትግራይ 2014 ተግባራዊ ንምግባር ብዝሓተትናዮ መሰረት ርእሰ 
ምምሕድዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክቡር ኣይተ ኣባይ ወልዱ ፍቓዶም 
ብፅሑፍ ኣረጋጊፆም ኣለው። ስለዝኾነ እዚ ፌስቲቫል እዙይ ብዓይነቱ ፈላማይን ብዙሕ 
ስራሕን ዝሓትት ስለዝኾነ ናይ’ቲ ፌስቲቫል ዕላማ ሓፋሽ ክፈልጦ ስለዘለዎ  መበገሲ ሓሳብና 
ከም ዝስዕብ ይኸውን። 

ዕላማ 

1- ንዓመታት ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይን ውድብ ህወሓትን ኮይነን እንዳተቓለሳን 
እንዳቃለሳን ዝመፃ ማሕበራት፣ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ(ማተሰኣ)፣ ማሕበር 
ተጋሩ አውሮፓ(ማተኤ)፣ ሓፋሽ ማሕበራት ስዑዲን ሱዳንን፣ ጨናፍር ማሕበር 
ልምዓት ትግራይ ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቓልስን ድሕሪ ውድቀት ደርግን ዝገበረኦ 
ኣስተዋፅዖ ኣካል ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ስለዝኾነ፣ ዓለምለኸ ፌስቲቫል ትግራይ 
ኣብ ሕቑፊ ህዝቢ ትግራይ ኮይነን ብምክያድ ኣብ ዲያስፖራ ዝነብር መንእሰይ ወለዶ 
ኣብ ኩሉ መዳይ እጃሙ ከውፊ መሰረት ዘትሕዝ ፌስቲቫል ንምክያድ፣ 

2- ዝተፈላለዩ ውዳበታት፣ ማሕበራት፣ ናይ መንግስቲ ተወክልቲታት፣ ምሁራትን ውልቀ 

ሰብሃፍትን ዝሳተፍሉ መድረኽ ብምድላው ሕሉፍ ኩነታትና፣ ዘለናዮን መፃኢ 
ራእይናን ኣብ ፅንዓታዊ ፅሑፍ ዝተደረኸ ገምጋም ብምኽያድ ሕፅረታትና ኣሪምና 
ጠንካራ ጎንና ሓሊና ኣብ ሃገርናን ክልልናን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ናይ ዕብየትን ስግግርን 
ከይዲ ብሙሉእ ዓቕምና ንምስታፍ ዝኽእለና መድረኽ ንምፍጣር፣ 

3- ኣብ ዲያስፖራ ዝነብር ህዝብና ዓዱን ታሪኹን ዝፈልጠሉ ኩነታት ንምምችቻው ገፊሕ 
ስራሕ ከምዝስራሕ ከምኡውን ባህልን ቱሪዝምን ክልልና ንምጥንኻርን ንምግዋሕን 
ዘኽእለና ስራሕቲ ንምስራሕን ኣብ ክልልና ዝስርሑ ኣቑሑት ኣብ ዲያስፖራ ዝነብር 
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ህዝብና ኤክስፖርት እናገበረ ኢኮኖሚ ክልልና ንምድንፋዕ ዘኽእለና ስራሕቲ 
ንምስራሕ፣ 

4- ብምኽንያት ዓለምለኸ ፌስቲቫል ትግራይ 2014 ዝተፈላለዩ ንጥፈታትን ምልዕዓልን 
ብምክያድ ሓደ ንህዝብናን ንክልልናን ዘገልግል ፕሮጀክት ሒዝካ ተግባራዊ ንምግባር፣ 

5- እዚ ኣብ ላዕሊ ተዘረዘረ ዕላማ ተግባራዊ ንምግባር ኣብ ኩሉ ኹርናዕ ዓለም ዘሎ 
ትግራዋይን ፈታዊ ትግራይን ዝሳተፈሉ፣ ካብ ኩለን ውዳበታት፣ ማሕበራት፣ 
ኣለሙናያት፣ መንግስታዊን ዘይመንግስታዊን ትካላት፣ ውልቀሰብሃፍትን ምሁራትን 
ዝሳተፍሉ ሓደ ብሄራዊ ካውንስል ምምስራት የድሊ። እቲ ዝምስረት ብሄራዊ 
ካውንስል ፊስቲቫል ንምዕዋት ጥራሕ ዘይኮነስ ብቐፃልነት ቐዋሚ ኮይኑ ዘገልግል 
ውዳበ ጌርካ ንምጥያሽ ዝዓለመ እንትኾን በዚ ኣጋጣሚ እዙይ ኣብ መበል 38 ዓመት 
ጉባኤ ማ.ተ.ሰ.ኣ. ዝተመረፀ መሪሕነት፣ ጉባኤ ዘሕለፎም ውሳነታት ተግባራዊ 
ንምግባር ምንቅስቃስ ከምዝጀመረ ንኹሉ ፈታዊ ሰላምን ዲሞክራሲን ዝኾነ ሓይሊ 
ክነብስር ንፈቱ። 

   

ዓወት ንውሳነታት መበል 38 ዓመት ጉባኤ ማተሰኣ!!! 

ዓወት ንዓለምለኸ ፌስቲቫል ትግራይ 2014 !!! 

ዘልኣለማዊ ክብሪ ንስውኣትና !!! 

ነሓሰ 15, 2012 

ዋሽንግተን ዲሲ 

 


