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ንዝምልከቶ ትግራዋይ ኩሉ
ዕላዊ መግለፂ ኣመራርሓ ማሕበር ተጋሩ መናእሰይ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ
ማሕበር ተጋሩ መናእሰይ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ንዝቕፅሉ ክልተ ዓመታት መካይድቲ ስራሕ ኮይኖም ዘገልግሉ
ሸውዓተ ላዕለዎት ኣባላት ቦርድ ከም ዝመረፀት እንትነፍልጥ ብዝላዓለ ኽብሪ እዩ። እቲ መረፃ ቅድሚ ሰሙናት ኣብ
ዝተሳለጠ ፌስቲቫል ትግራይ ብዕለት 01 ወርሒ ነሓሰ 2017 ዓ.ም.ፈ ኣብ ከተማ ላስ ቬጋስ ዝተፈፀመ እንትኸውን፣ እቶም
ዝተመረፁ ሓደሽቲ ኣባላት ቦርድ ድማ፥ መንእሰይ ዘነበ ኣረጋዊ፣ ዶክተር ፌቨን ግርማይ፣ ኢንጅነር ራሄል ተስፋይ፣
መንእሰይ ዓምደ ታደለ፣ መንእሰይ ሰላም ገብረኣረጋይ፣ መንእሰይ ዳዊት ኣስፋውን መንእሰይ ቢንያም በላይን ከም ዝበሃሉ
ክነላልየኩም ንፈቱ።
ማሕበርና ክሰርሐሎም ካብ ዝተለመሎም ቀንዲ ዕላማታት እቲ ሓደ ኣብ ሞንጎ መናእሰያትና ዘሎ ሓድነት ካብ
ቐደም ብዝበለፀ መልክዑ ክሰጥምን ክፀንዕን ምግባር እዩ። ኣብ መላእ ሃገረ ኣሜሪካን ካናዳን ዘለዉ መናእሰይ ተጋሩ ኣብ
መንነቶም፣ ባህሎም፣ ልምዶምን ቋንቋኦምን መሰረት ገይሮም ናብ ሓደ ክጥመሩን ኢሎም እውን ኣብ ዓድና ትግራይ ምስ
ዘለዉ መናእሰይ ድልዱል ዝኾነ ረኽቢ ብምፍጣር ንዕብየትን ምዕባለን ትግራይ ብሓባር ምስራሕ ከም ዝከኣል ምርኣይ ኣካል
ዕላማ ማሕበርና እዩ።
"ስራሕ ክትሰርሕ ሰብ ኣሚኑ ክመርፀካ ተሎ ዓብዪ ሓላፍነት እዩ ልህበካ ሎ ማለት እዩ:: ናይ ስራሕ ሓላፍነት::
ስለዚ ልዕሊ ልግበአና ክንሰርሕ ብሽመይን ብኹሎም ኣብዚ እኒሀዉ ተመሪፆም ሸውዓቲኦም ኣባላትና ቃል ክኣትየልኹም
ይፈቱ:: የቐንየልና ክብረት ይሃበልና::” ብምባል ኣቦ ወንበር እታ ማሕበር ክኸውን ዝተሓረየ መንእሰይ ዘነበ ኣብቲ ስነ ስርዓት
መረፃ ንዝነበሩ ኣባላትን ዕዱማትን ኹሎም ናይ መጀመርያ መደረኡ ኣስሚዑ።
እቶም ዝተመረፁ ሸውዓተ ኣባላት ኣመራርሓ ቦርድ ካብ ዝተፈላለያ ክፍልታት ኣሜሪካ ማለት 'ውን ካብ ሚነሶታ፣
ዋሽንግተን ዲሲ፣ ማሳቹሴትን ኔቫዳን ዝመፁ ብምዃኖም ንዝበለፀ ናይ ሕብረት ስራሕ ዝፈጥሮ ፅቡቕ ባይታ ከም ዘሎ
ኾይኑ፥ ሐዚ 'ውን ማሕበርና ክትዓብን ከተጉላዕልዕን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘለዉ ግዱሳት፣ ንጡፋትን ወከልትን
መናእሰይ ትግራይ ከም ዘድልይዋ ክንሕብር ንፈቱ። በዚ መንገዲ እዙይ ኣቢልና ኣብ ሕድሕድ ስቴታት ኣሜሪካ ኣፍልጦ
ዝህልወንን ለውጢ ከምፅኣ ዝኽእላን ማሕበራት መናእሰይ ትግራይ ክንተክል፥ ኢልና ድማ ክሳብ ምስ ዓዲ ዘለዉ መናእሰይ
እናተራኸብና ሓድነትናን ሕብረትናን ኣብ ዘደልድል ነገራት ኣድሂብና ክንሰርሕ እዩ ዕላማና። ነዚ ቕዱስ ዕላማ ብሓባር
ኾይንና ከም እነዐውቶ ድማ ኣብ ቅድሚ ህዝብና ቃል ኣቲና ኢና።
ዝርዝር ሽምን መደብ ስራሕን ኣባላት ቦርድ ነቲ ዝስዕብ ይመስል
ሽም
1
ዘነበ ኣረጋዊ
2
ፌቨን ግርማይ [ዶክተር]
3
ራሄል ተስፋይ [ኢንጅነር]
4
ዓምደ ታደለ
5
ዳዊት ኣስፋው
6
ሰላም ገብረኣረጋይ
7
ቢንያም በላይ
ምስ ሰላምታ：

መደብ ስራሕ
ኣቦ ወንበር
ምክትል ኣቦ ወንበር
ፀሓፊት
ዋና ተሓዚ ገንዘብ
ምክትል ተሓዚ ገንዘብ
ርክብ ህዝቢ
ርክብ ህዝቢ
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