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ነቓዝ ኣካይዳ ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ (ማተኣ) ወይ ይዓሪ ወይ ይውረድ ናብ ቀብሪ 

1 ሓፈሻዊ ድሕረ ባይታ ማተኣ (ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ) 

እዛ ቅድሚ 3ተ ዓመት ከም ብሓዱሽ ተጣይሻ ዘላ ማሕበር፥ ማሕበር ተጋሩ አውሮጳ ቅድሚ 1983 ዓ.ም. ስርዓት ደርጊ ንምውዳቕ 

አብ ዝግበር ዝነበረ ዕጥቃዊ ቃልሲ ብሞራል፣ ብፋይናንስ፣ ብንዋትን ኮታስ ኩለመዳያዊ ተሳትፎ ዝነበራ ማሕበር እያ ነይራ። ይኹን 

ድኣ እምበር ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ነዊሕ ከይተጉዓዘት ቂሂማ ተሪፋ። ዋላ እዃ ማተኣ (ማሕበር ተጋሩ 

ኣውሮፓ)  ጨና ማይ ኮይና ትትረፍ ድኣ እምበር ህዝቢ ትግራይ ግን ኣብ ዘዝነብረሉ ኩርናዕ ዓለም ኣብ ነባራትን ሓደሽቲ ማህበራትን 

እናተወደበ ይብዛሕ ይውሓድ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ክነጥፍ ፀኒሑ እዩ። ሕብረትን ሓድነትን ተጋሩ ብዙሕ ጠመተ ከይተገበረሉ ድሕሪ 

ምፅናሕ ኣብ 2014 ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ንፈለማ ግዘ ፌስቲቫል ዳያስፖራ ተጋሩ አንትካየድ አብ አውሮፓ ሞይታ ተቐቢራ 

ዝነበረት ማተኣ መዳሕንታ አብ ዘይተቐበረሉ ቦታ ኣብ መቐለ ከም ብሓዱሽ ተወሊዳ። 

2 ድሕሪ ምስረታ ማተኣ አንታይ ተግባራት ተሳሊጦም (ካብ 2014 – 2017)  

2.1) ምርቃቕ ሕገ-ደንብን ህዝባዊ ምይይጣትን፦ ማተኣ ዋላ እውን ኣብ ትግራይ ትመስረት ኣብ ኣውሮፓ ንዝርከቡ ተጋሩ 

ብምእካብ ተወሰኽቲ ኣባላት ንክመርፁን ሕገ-ደንቢ ብምርቃቕ ክመያየጥሉን ሓሳብ ክህብሉን ገይራ እያ። 

2.2) መግልፂ ቕዋም፦ ኣብ ልዕሊ ተቐማጦ ተጋሩ ሰሜን ጎንደርን ከባቢኡን ንዝበፅሐ በደልን ስደትን ብምቅዋም ዋላ 

እውን እቲ መግለፅ ግዘ ዝሓለፎ (ዝደንጎየ)፣ብትሕዝትኡ ማይ ዘየልዕል ኣዝዩ ድኹም፣ ተኸታታልነት ዝጎድሎን ይንበር 

መግለፂ ቕዋም ምውፃእ ንርእሱ ግን ከም ሓደ ኣውንታ ክልዓል ዝኽእል እዩ። 

2.3) ሰለስተ ፌስቲቫላት ተሳሊጦም፦ ድሕሪ ምስረታ ማተኣ ክልዓል ዝኽእል እቲ ዝዓበየ ዓወት እንተተባሂሉ 2015 ኣብ 

ፍራንክፈርት፣ 2016 ኣብ ሆላንድን ሎሚ ዘበን ድማ ኣብ ለንደን ዝተኸበራ ፌስቲቫላት ተጋሩ ኣውሮፓ እየን። ፌስቲቫል 

ብኣግባቡ ተተሊሙ ኣብ ተግባር እንተዊዒሉ ኣብ ዕብየት ቛንቛ፣ ኣብ ዕቀባን ስግግርን ባህሊ፣ ርክብ ኣብ ምስጣምን 

ሓድነት ኣብ ምጥንኻርን ዘለዎ ግደ ተዘርዚሩ ዝውዳእ ኣይኮነን። ነዞም ረብሓታት ንምዕታር ድማ ዝሓለፈ ብምግምጋም 

ትምህርቲ ምውሳድ ኣድላያይ ምዃኑ እሙን እዩ። ካብዚ ብምብጋስ ብራና ሚድያን ፕሮሞሽንን ፍፃመታትን ኣከባብራን 

ፌስቲቫል ለንደን ብምዕዛብ ክዕረዩ ዝግብኦም ጎዶሎታት እንትሕብር ንቐፃሊ ኣብ ዝስርሑ ተመሳሰልቲ ዕዮታት ከም 

እታዎት (Input) ክሕግዝ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ቅኑዕ ኣተሓሳስባ እዩ።            

3.መበል 3ይ ፌስቲቫል ተጋሩ አውሮፓን ፍፃመታቱን 

መበል 3ይ ግዘ ፌስቲቫል ተጋሩ ኣውሮፓ ካብ 24 ክሳብ 26 ኦገስት 2017 ኣብ ከተማ ለንደን ብዝተፈላለዩ መደባት ብድምቀት 

ምኽባሩ ዝዝከር እዩ። እቲ ዝሓለፈ ዕሙር በዓል ብዙሓት ዝተሓጎስሉን ከም መርኣያ ክጥቀስ ዝኽእልን ምዃኑ ዳርጋ ኩሎም 

ተሳተፍቲ እቲ በዓል ይስማዕምዕሉ፤ ምኽንያቱ ድማ፦ 

- ኣብ አውሮፓ ዝርከብ ትግራዋይ ናብርኡን ስርሑን ብምግዳፍ ናብ ለንደን ብምምፃእ ሓድነቱን ሕብረቱን ዘርአየሉን 

ብፍላይ አብዚ ሕዚ እዋን አብ ተጋሩ አነፃፂሩ ዘሎ ሐደጋ ክምክቶን ከፍሽሎን ዝኽእል እንትውደብን አንትሓብርን ምኻኑ 

ተገንዚቡ ውዳብኡ ልዕሊ ዝኾን ይኹን እዋን ከስጥም ከምዘለዎ ዝተረዳድአሉ፤  

- ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዑደት ነባራት ባህሊ ውድብ 01 ምስቲ ፌስቲቫል ተሳንዩ ንክኽበር አመራርሓ ማተኣን ቻፕተር ዩኬን 

ከምኡውን መዳለዊት ኮሚቴ እቲ በዓል ዘይተሓለለ ፃዕሪ ምግባሮምን እቲ ሕብረተሰብ እውን ንነባራት ባህሊ ውድብ 01 

ካብ ፈለማ እስካብ መወዳእታ ናፍቓዊ፣ ፍቕራዊ፣ ሐልዮታውን ወገናውን መስተንግዶ ዘርኣየሉ፤ 

- ካብ ድርኩኺት አዳራሽ ወፅዩ ዘይፈልጥ ዕሙር ባህልና ባህሊ አሸንዳ ብሓዱሽ ሓሳብ አብ ፓርክ ከምኡውን ብግልፂ 

አውቶቡስ ኣብ ቀንዲ ቀንዲ ጎደናታት ለንደን ብምዛር ባህልና ዓለም ንክፈልጦ ዝተገበረሉን ደቂ አንስትዮ ለንደንን ከባቢአን  

ንባህለን፣ ንቛንቑአንን ንመንነተንን ክብ ዝበለ ስምዒት ዘርአያሉን ዘመስከራሉን፤ 
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- ምስ ካብ ትግራይ ዝመፁ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ኣብ ህልው ሃገራዊ ኩነታት አለው ዝበሃሉ ፀገማት ብዘይ ሰኸፈት ምይይጥ 

ዝተገበረሉ ፌስቲቫል ብምንባሩ ምዃኑ ይገልፁ።           

 እቲ ፌስቲቫል ዋላ እውን እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱን ካልኦት ተወሰኽቲ ዓወታት ዝተመዝገበሉን ይኹን ድኣ እምበር ገለ ገለ 

ማሕለኻታትን ፀገማትን ኣየጋጠመን ማለት ግን ኣይኮነን። እቶም ማሕለኻታትን ፀገማትን ዋላ እውን ብዙሓትን አብ ዝተፈላለየ 

ብርኪ ዝተፈጠሩን ይንበሩ ብአውርኡ ጎሊሁ ዝርኣይን ናይቶም ኩሎም ፀገማት መሰረትን መኸምበትን ግን ኣብ ውሽጢ ኣመራርሓ 

ማተኣ ዝነበረን ዘሎን ነንርእሱ ዘይቃደው፣ ዘይምዕሩይ ሕግን ደንብን ዘይተመርኮዘ ኣሰራርሓን ኣካይዳን ምዃኑ ከቢድ ምርምር 

ዘየድልዮ ግልፂ ሓቂ እዩ። ብፍላይ ኣብ ኣመሰራርታ ማተኣ ቁሩብ ኣፍልጦ ንዘለዎ፤ ሕገ-ደንቢ (Constitution) ማተኣን ቻፕተራት 

ማተኣን ዘንበበ፣ ኣብ ከይዲ ምድላው 3ይ ፌስቲቫል ብቐረባ ንዝተሳተፈ ድማ እቲ ፀገም ብግልፅን ጎሊሁን ይርኣዮ። ነዚ ብመርትዖ 

ንምድጋፍ ርሑቕ ምኻድ ከየድለየ ቅድመ፣ ኣብን ድሕረን ፌስቲቫል ለንደን ዝነበሩ ክያዶታት ምግምጋም እኹል እዩ። ቅድሚ ኩሉን 

ልዕሊ ኩሉን ግን እዚ ፅሑፍን ትዕዝብትን ትግራዋይ አብ ዘዘለዎ ኾይኑ ዓቕሙ ብዝፈቐዶ መጠን ተወዲቡ ፀገማቱ ከቃልል፤ አብ 

ማሕበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባውን ባህላውን ስርዓተ ማሕበር ሃገሩ ንቑሕ ተሳትፎ ብምድንፋዕ ተሰማዕነት ዝረኽበሉን ተረባሒ 

ዝኾነሉን ሃዋህው ንክፍጠር፤ ፀገማት እንትፍጠሩ እሂን ሚሂን ተበሃሂልካ ብአቓልቦን ቅንዕናን ፈቲሽካ ምዕራይ አውንታውን 

ስልጡንን አካይዳ እዩ ካብ ዝብል እምነት ዝተበገሰ ምኻኑ ልቢ ክበሃል ይግባእ። 

ሀ/ ቅድመ ፌስቲቫል  

- ለንደን ነቲ ፌስቲቫል ንክተኽብር ዝተወሰነ እቲ በዓል ካብ 2ተ ወርሕን 2ተ ሰሙንን ዘይዛይድ ግዘ እንትተርፎ እዩ ነይሩ። 

እሞ ድማ ግዘ ገንዘብ ኣብ ዝኾነሉ ሃገር እናተቐመጥካ ፌስቲቫል ዝኣክል ዓብይ በዓል ኣብ ሓፂር እዋን ኣተኣናግዱ ኢልካ 

ምሃብ ክፈጥሮ ዝኽእል ፅዕንቶ ኣብ ግምት ዘይምእታው፤ 

- መጠን ኣዳራሽ ንምውሳንን ስራሕቲ ምልዕዓልን ንምስራሕን ኩነታት ቪዛ ነባራት ጉጅለ ባህሊ 01 ምፍላጥ ኣገዳሲ ምንባሩ 

ፍሉጥ እናሃለወ፤ ዋላ እውን ሃፋ ቢሮክራሲ ሃገርና ናይ ባዕሉ አስተዋፅኦ እንተነበሮ ቻፕተር ዩኬ ምስ ማተኣ ዝነበረ ናይ 

ኮምዩኒኬሽን ፀገምን ሽኾርተትን ካብ ነበርቲ ኣውሮፓ ዘይሕሎን መሕፈርን ካብ ምዃን ሓሊፉ ቀሊል ዘይብሃል ኣሉታዊ 

ፅዕንቶ ፈጢሩ እዩ።  

ለ/ አብ እዋን ፌስቲቫል  

እቲ በዓል ካብ ሞንጎ ዘካተቶም መደባት ሓደ ካብ ክልል ምስ ዝመፁ ላዕለዎት ሰበ ሰልጣን ህልው ኩነታት ክልልናን 

ሃገርናን ኣመልኪቱ ዝተገበሩ ዝተፈላለዩ መድረኻት ምይይጥን ሕቶን መልስን ይርከቡዎም። ምስዚ ተተሓሒዙ፥ 

- ሓንቲ ማሕበር ትኹን መሓዙት ማሕበራት ዝምርሓሉ ምምሕዳራዊ መሓውር ክህልወን ግድን እዩ። በቲ 

ምምሕዳራዊ መሓውር መሰረት ድማ መቐሎ ስራሕ፣ ሓላፈነትን ተሓታትነትን ወፅዩ ሹመኛታት የተግብርዎ። 

እዚ ኾይኑ እንሃለወ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣኼባታትን መድረኻትን ኣብ ኣባላት ኣመራርሓ ማተኣ ዝተርአየ 

ዘይምድምማፅ፣ ህርፈት መድረኽን ሃንቀውታ ማይክራፎንን ብዕድመ፣ ብትምህርቲ ይኹን ብተሞክሮ ናይ ነዊሕ 

ዓመት ልምዲ ካብ ዘኻዕበቱ ሰባት ፈፂሙ ትፅቢት ዝግበር አይኮነን። ልዕሊ ኹሉ ድማ እቲ ማሕበር ውሽጡ 

ዝቦኽቦኸ ጉንዲ ምዃኑ ብግልፂ ዘመላኸተ ኾይኑ እዩ ሓሊፉ።     

- ብኣዳላዊት ኮሚቴ ወገን ዝተርኣየ ጉድለት ውሕልናን ምድላውን (Lack of organization & preparation) 

ርእሱ ዝኸኣለ ዓብይ ፀገም እንትፈጥር፤ ብተዓዳማይ ወገን ዝተርኣየ ሰዓት ናይ ዘይምኽባር ተርእዮ እውን አዝዩ 

ዘሕፍርን ዘተሓሳስብን እዩ ኾይኑ ሓሊፉ። አኼባ ይኹን ካልእ መደብ ፃውዒት ካብ ዝተገበረሉ ንልዓሊ 4ተ ን 

5ተን ሰዓታት አርፊድካ ምምፃእ አግባብ ዘይኮነን ክዕረ ዘለዎን እዩ። 

 



ነቓዝ ኣካይዳ ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ (ማተኣ) ወይ ይዓሪ ወይ ይውረድ ናብ ቀብሪ                                                                                                                                          ብራና ሚድያን ፕሮሞሽንን 

3 | P a g e  
 

ሐ/ ድህረ ፌስቲቫል 

ድህረ ፌስቲቫል ዝተርኣዩ ፍፃመታት ዋላ እዃ ናይ ቅድመን ናይ እዋን ፌስቲቫል ነፀብራቕ ይኹኑ ድኣ እምበር ማተኣ ክምሓዳደረሉ 

እየ ኢሉ ባዕሉ ዘፅደቆ ሕገ-ደንቢ (Constitution) ተመሊሱ ባዕሉ ከም ዝዓማጥቖን ስርዓት፣ ሕጊ፣ ኣሰራርሓ፣ ኮታስ ሓደ ማሕበር 

ክስዕቦም ዝግባእ መሰረታዊ ሽኻላት ከምዘየኽብር ሰለጤን ፌስቲቫል ለንደን ሲዒቡ ብላዕለዋይ ኣመራርሓ ማተኣ ኣብ ማሕበራዊ 

ሚድያ ዝተጋውሓ ክልተ መግለፅታት ምንባብ እኹል መረዳእታ እዩ። ነተን መግለፅታት መሰረት ዝገበረ ትዕዝብቲ ድማ ከምዝስዕብ 

ቀሪቡ ኣሎ።  

ትሕዝቶታት እተን መግለፂን መአረምታ ዘድልዮም ነጥብታትን 

 1ይ መግለፂ 

 እቲ 05 ሰፕተምበር 2017 (Reference-UTE-o-20170905-08) ዝወፀ መግለፂ ዝተፈላለዩ ዓንቀፃት ብምጥቃስን ዝርዝር ምኽንያታት 

ብምቕማጥን ንኣቦ መንበር ማተኣ ቻፕተር ዩኬ፣ ተወካሊ አባልን ምክትል አፈ-ጉባኤ ቤት ምኽሪ ማተኣን ካብ ሓለፍነቶም ከም 

ዝተለዓሉ ዝተወሰነሉ መግለፂ እዩ። ነዚ መግለፂ ዝተዓዘቡ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ነበርቲ ለንደን አብ ዘዘራረብናሉ እዋን ድማ ዳርጋ 

ኩሎም ብዝበሃል ደረጃ “አይበልናንዶ” ዝብል ምላሽ እዮም ሂቦምና። እዚ ድማ ምስ አመሰራርታን ተዋረዳዊ መሐውርን ማተኣ 

ተተሐሒዙ ዝልዓል ዝነበረ መሰረታዊ ሕቶ ነፃነት (Independence) ቻፕተራት ማተኣ ከም ብሓዱሽ ከንሳእርር ዕድል ዝፈጠረ 

አጋጣሚ ኾይኑ አሎ። እዚ ዝዓይነቱ እገዳ ንኣብነት ነዚ ናይ ቀረባ ኣልዒልና ድኣ እምበር ወግሐ ፀብሐ ዳርጋ ከም ፀበል ፃድቕ 

ዘይተሾመን ዘይተባረረን ኣመራርሓ ማተኣን ቻፕተራትን ውሑድ እዩ።  እቶም ከም ምኽንያት ዝጥቀሱ ነጥብታትን ዝቕመጡ 

ዓንቀፃትን ብአንፃር ሕገ-ደንቢ (Constitution) ቻፕተር ዩኬን ማተኣን እንትግምገም ነንርእሱ ዝዋቓዕን መሰል፣ነፃነትን ሉአላውነትን 

ኣባላትን ኣመራርሓ ቻፕተር ማተኣ-ዩኬ ዝዳፋእ ዘይሕጋዊ አካይዳ አዩ። ምኽንያቱ እውን ዓንቀፅ 3 ንኡስ ዓንቀፅ 3.1, 3.2ን፣ 3.3ን 

ውህደትን ሉኣላውነትን ቻፕተራት ኣብ ሕገ-ደንቢ (Constitution) ማተኣ ብኸምዚ ዝስዕብ ብግልፂ ተቐሚጡ ስለ ዝርከብ። 

Article 3- Compositions 

3.1 The UTE shall consist of all registered country-wide Unions 

of Tigrayans throughout the continent of Europe herein after 

referred to as member chapters. 

3.2 No member chapters shall be regarded as agent of UTE. 

3.3 Member chapters shall be sovereign associations with their 

own statutes, organ and independent agencies. 

 ላዕለዋይ ኣካል እተን ማሕበራት ህዝቢ ወይ ድማ ኣባላት እተን ማሕበራት ከም ዝኾነን፤ ቻፕተራት ማተኣ ምስ ሙሉእ ስልጣነን 

ነፃን ሉኣላውን ብምዃነን መራሕተን ናይ ምሕራይን ምውጋድን ሙሉኡ ስልጣን ናተን ማዃኑ ኣብ ሕገ-ደንቢ (Constitution) 

ማተኣ ይኹን ቻፕተራት ማተኣ ብግልፂ ዝተቐመጠ ኮይኑ እናሃለወ ብሪሞት መራሕቲ ምእጋድ ዘሕፍር፣ ዘድውንፁን፣ ንክትሰምዖ 

ዝኸብድን እዩ። እዚ እውን ኣብ ዓንቀፅ 15 ንኡስ ዓንቀፅ 2 ን 3 ሕገ-ደንቢ (Constitution) ቻፕተር ዩኬ ብግልፂ ዝተቐመጠ ሕጊ 

እዩ። 

 15. Retirement and removal of charity trustees 

(2) A charity trustee shall be removed from office if a resolution 

to remove that trustee is proposed at a general meeting of the 

members called for that purpose and properly convened in accordance 

with clause 11, and the resolution is passed by a two-thirds 

majority of votes cast at the meeting. 
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(3) A resolution to remove a charity trustee in accordance with this 

clause shall not take effect unless the individual concerned has 

been given at least 21 clear days’ notice in writing that the 

resolution is to be proposed, specifying the circumstances alleged 

to justify removal from office, and has been given a reasonable 

opportunity of making oral and/or written representations to the 

members of the CIO. 

ኣብቲ መግለፂ ጥፍኣት ተባሂሎም ካብ መንጎ ዝተጠቐሱ ነጥብታት “ብዘይ ኣፍልጦ ማተኣ ምስ ፅንዓት 50 ሚኢታዊ ንክኸፍል 

ብኢደወነኑ ምስምዕምዑ” ዝብልን ግልፅነትን መሰል ምርካብ ሓበሬታ ህዝቢ ዘደዓዕስ “ፀብፃብ ፋይናንስ ብዝምልከቶ ኣካል ከይተፃረየ 

ኣግባብ ብዘይኮነ መንገዲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ምስዳድን” ዝብሉ ይርከቡዎም። እዘን ማሕበራት ርእሰን ዝኸኣላን ነፃን እየን 

እንተተባሂለን ምስ መን ክሰርሓ ከም ዘለወን፣ ገንዘብ ንመንን ክንደይን ከምዝኸፍላ፣ ኣብ ክሊ ስልጣነን ኮይነን ፀብፃብ ሒሳበን 

መዓዝን ብኸመይ ኣገባብን ንህዝቢ ከፍልጣ ከምዘለወን ባዕለን ክውስና ዶ ኣይኮነን እቲ ዝመሓዳደራሉ ሕገ-ደንቢ ዝፈቕደለን? እሞ 

ኸ ድኣ ካብ መሬት ተላዒልካ ንሕጊ ብሕጊ ኣናጣፋእኻ ምሕሙዛቕ ካብ ምንታይ ዝብገስ ኣሰራርሓ እዩ።   

4. Powers 

The CIO has power to do anything which is calculated to further its 

objects or is conducive or incidental to doing so. In particular, the 

CIO’s powers include power to: 

 (3) To establish and partnerships between beneficiaries, voluntary 

and community organisations, private business, governments at local, 

national and international level, other statutory agencies, and 

similar service providers; 

(6) To promote academic and lay discussion on topics covering the 

history, development and culture of Tigray/Ethiopia and elsewhere and 

on modern scientific progress and current affairs of special interest 

to the members of the community and the public; 

(7) To become a credible and reliable source of information about 

development issues concerning the object of the company and to 

exchange information with other bodies having similar objects whether 

in Great Britain or overseas; 

 2ይ መግለፂ 

መግለፂ ካብ ማሕበር ኣውሮፓ ብዝብል 11 ኦክቶበር 2017(Reference-UTE-O.C-20171011-09) ዝወፀ ፅሑፍ ዋላ እውን 

ብትሕዝቶን ብሓሳብ ደርጃን ካብቲ ቀዳማይ መግለፂ ቁሩብ ዝሐሸ ይኹን እምበር ሐዚ እውን ግን ካብ ግድፈትን ዓዘር ቆዠርን 

ዝተላቐቐ ብዘይምዃኑ በዝሒ ዘለዎም ነበርቲ ለንደን እምበርከ እዚ ማተኣ ዝበሃል ማሕበር ሕልና ኣለዎ ድዩ ክብሉ ተዓዚብና።  ናብ 

ከምዚ ዓይነት ሕቶ መሰል መደምደምታ ዝበፅሕሉ ምኽንያት አንትገልፁ፦ 

ብዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ፍፃመታት፣ ንሰለስተ መዓልቲታት ከተማ ብምዛር ከይተረፈ ዝተኻየደ ምርኢት አሸንዳ፣ ካብ ዓዲ ምስ 

ዝመፁ ሰብ ስልጣን መድረኻት ምይይጥ፣ ዕሙር ምርኢት ሙዚቃ፣ ውድድር ፅባቐን ብኻልኦት ምድላዋትን ዝተፀምበለ 

ፌስቲቫል ካብ ሰማይ ዝነጠበ ዘይኮነስ ቻፕተር ዩኬን ንሳ ዘተሓባበረቶ ኣዳላዊ ኮሚቴን፣ ኣብ ዩኬ ዝርከባ ዝተፈላለያ ማሕበራት 

ኮምዩኒቲ፣ ሰብ ሙያ ጥበብ፣ ተጋሩ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ኮታስ ኣብ ለንደንን ከባቢኣን ዝነብር ኩሉ ትግራዋይ ብግዚኡ፣ 

ብገንዘቡን ብጉልበቱን ብዝገበሮ አበርክቶ ከምዝተኸበረ እናተፈለጠ፤ “ፌስቲቫል ተጋሩ አውሮፓ ኣብ ከተማታት ለንደን፣ 

ስቶክሆልም፣ ፍራንክፈርትን አምስተርዳምን ካብ ነሓሰ 24 ክሳብ መስከረም 16 2017 ብድምቀት ተኸቢሩ” ብምባል ደፋፊንካ 



ነቓዝ ኣካይዳ ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ (ማተኣ) ወይ ይዓሪ ወይ ይውረድ ናብ ቀብሪ                                                                                                                                          ብራና ሚድያን ፕሮሞሽንን 
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ምሕላፍ አግባብነት ዘይብሉን እቲ ፌስቲቫል ንክዕወት ንዝደኸመ ነባሪ ለንደንን ከባቢኣን ዘይግባእን ዘይምጥንን እዩ እሞ 

አፍልጦ ንዝግብኦ አፍልጦ ምሃብ መግለፂ ስልጣነ እዩሞ አመራርሓ ማተኣ መአረምታ ክህበሉ ይግባእ።  

አፍልጦን ምስክር ወረቐትን ብዝምልከት 

ንመናእሰይ ይኹን ንኹሉ ትግራዋይ መርአያ ዝኾኑ፣ አብ ፀገም ትግራይን ትግራዋይን ብምብፃሕ ወገናዊ ድጋፍ ንዝገብሩ፣ ህዝቢ 

ትግራይ ብሓበሬታ ማዕቢሉ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክብ ንኽብልን ብኻልኦት መዳያትን ንሃገርን ህዝብን ዝጠቅም ኣስተዋፅኦ ንዝገብሩ 

አካላት አፍልጦ ምሃብ አዝዩ ዝነአድን ተጠናኺሩ ክቕፅልን ዝግብኦ ብምዃኑ ማተኣ ነዚ ምጅማሩ ዘመስግኖ እዩ። ይኹን ድኣ እምበር 

እዚ ጅማሮ ብሕብረተሰብ ተቐባልነት ክህልዎን ከም በርቂ ሰማይ ሓንሳብ አድሚፁ ከይጠፍእን ካብ ስሚዒትን ወገናውነትን ወፃኢ 

ብምዃን ግልፅን አሳታፋይን አሰራርሓን ምድላው፣ ረቛሒታት፣ ካታጎሪን (Category)፣ መመዘኒ ነጥቢታት ምድላው ይግባእ። 

ብፍላይ ድማ ከም ማተኣ ዝዓይነቱ ብህዝቢ ተመሪፁ ንህዝቢ ዝውክል ማሕበር ብውሑድ ነቲ ዝመረፆ ህዝቢ ከየሳተፈ አፍልጦን 

ምስክር ወረቕትን ምዕዳል ዳርጋ ብሓደ ኢድካ ምጥቓዕ ምዃኑ ብርክት ዝበሉ ሰባት ይስማዕምዕሉ። ስለዝኾነ መሰል ተግባራት 

እንትሕሰቡ መዓዝ፣ ንምንታይ፣ ብኸመይ፣ ምስ መን ዝብሉን ዝአመሰሉን ሕቶታት ዝንፅር ኣብ ፅንዓት ዝተመስረተ አሰራርሓ፣ 

አካይዳን ስልትን ምሂዙን ምስ ህዝቢ እሂን ምሂን ተበሃሂሉ ክትግብሮን ይግባእ። 

መደምደምታ 

እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ምዕቡላትን ድኹማት ጎንታት ማተኣ ከም ብሓዱሽ ካብ እትምስረት ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክታት 

እናተርኣዩ ዝመፁ እዮም። ስለዙይ ድማ ማተኣ ኣብቲ ዝውክሎ ሕብረተሰብ ዓብይ ተቐባልነትን ተኣማንነትን ክህልዎ ንቐፃሊ እቶም 

ኣውንታዊ ጎንታት እናጠናኸረ ሕፅረታቱ ድማ እናኣረመ ክቕፅል ይግባእ። ብራና ሚድያን ፕሮሞሽንን እውን እዞም ቀፂሎም 

ዝተዘርዘሩ ሓሳባት ኣብ ምጥንኻር ማተኣ ይሕግዙ እዮም ካብ ዝብል እምነት ከም ዝስዕብ ተቕርብን ትልግስን ኣላ። 

1) ኣብ ስደት ዝርከብ ትግራዋይ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣውሮፓ ዓቕሙ ብዝፈቕደሉ ተወዲቡ ኣብ ክልሉ መዋእለ ንዋዩ ንኸፍስስን 

ተቛዳሲ እቲ ልምዓት ንክኸውን ምግባር፤ ነዚ ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ ናይ ኢንቨስትመንት መማረፂታት ከቕርብን ኣብ ከምዚ 

ዝበለ ስራሕቲ ንከይነጥፍ ወይ ድማ ጠንኪሩ ከይቕፅል ዝሓልኩ ቢሮክራሲያዊ ኣካይዳታትን ኣካላት ኣመራርሓና ተሪሩ 

ክቃለስ ይግባእ። 

2) ብመንነቱ ይኹን ብኻልእ ምኽንያት ህዝቢ ትግራይ ከም ዘርኢ ብሓፈሻ ኣብ ዝብደለሉ እዋን ግዘ ከይወሰደት ቁልጡፍ፣ 

እዋናውን ጠንካራን ቁዋም ምውፃእን ኣባላታ ብምልዕዓል ህፁፅ ሓገዝ ክትገብርን ይግባአ። ብተወሳኺ እቶም በደል 

ዘብፅሑ ኣካላት ብሕጊ ተሓተቲ ንክኾኑ ብሕጋዊ መንገዲ ፀቕጢ ምፍጣርን ክትትል ምግባርን ከም ዓብይ ዕማም 

ክትነጥፈሉ ይግባእ። 

3) ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለዩ መንገዲታት ብውልቀ ሰባት፣ ብፖለቲካ ውድባት፣ ከምኡ እውን ብመንግስቲ 

ክልልን ፌደራልን ፀገም ሰናይ ምሕደራ፣ ፍትሒን ዝኣመሰሉን እንተጋጥምዎ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ህፁፅ ፍትሒ ንክረከብ 

ኣበርቲዓ ክትቃለስ ይግባእ። 

4) ነዞም ካብ ቑፅሪ 1-3 ዝተዘርዘሩ ሓሳባትን ካልኦትን ንምፍፃምን ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ጎሊሁ ወፅዩ ዝርአይ 

ዘሎ ኣብ ተጋሩ ዘነፃፀረ መጠነ ሰፊሕ ፅልአትን ጎስጓስን ከከም አመፃፅኡ ንምምካት ዘኽእል ዙርያ መለሽ ብልሓት መራኸቢ 

ማዕኸናትን ማሕበራዊ ሚድያን ተዓጢቓ ዘመናዊ ቃልስን መኸተን ንምግባር ዘኽእል ናይ ሚድያ ቕዋም ክትፈጥር 

ይግባእ። 

5) ኣብ መወዳእታን ልዕሊ ኹሉን ግን ኣብ መንጎ ኣመራርሃ ማተኣን ቻፕተራትን ዘሎ ዘይቅኑዕ ኣካይዳ፣ ኣብ ውሽጢ መካየድቲ 

ስራሕ ካልእ ንኡስ ጉጅለታት ናይ ምፍጣር ዝንባለታት፣ ውልቃዊ ረብሓ እምበር ድሌት ህዝቢ ዘይምቕዳም፣ ጉድለት 

ግልፅነትን ተሓታትነትን፣ ንዝውሰኑ ውሳነታተ ካብ ስምዒትን ሕኸኸለይ ክሓከልካን ዝኣመሰሉን ዘይምዑሩያት 

ኣሰራርሓታት ብዘይ ውዓል ሕደር ክተዐሪ ይግባእ።   

ኣብ መወዳእታ ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝተገለፀ እዚ ትዕዝብቲ ማሕበራት ጠንኪረንን ማዕቢለንን ምእንተ ረብሓ ህዝብን ሃገርን 

ክነፍዓ ካብ ዝብገስ ቕኑዕ እምነትን ድሌትን ዝፍልፍል ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ።  ክዕረ ዝግብኦ መልእኽቲ እንተሓሊፉ 
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ብሕፅረት ሐበሬታ ምኽንያት ምዃኑ ክትግንዘቡልና እናተሓሳሰብና፤ ኣብዚ ፅሑፍ ኣመልኪቱ ግብረ መልሲ ወይ ድማ ሪኢቶ 

ዘለዎ ዝኾነ ይኹን ኣካል ብ-ኢሜይል ኣድራሻ  branamedia.promotion@gmail.com ከብፅሓና ይኽእል እዩ። ኢንተርቪው 

ክህብ ዝደሊ እውን ብተማሳሳሊ በቲ ኢ-ሜይል እንተፂሒፍልና ክነዳሉ ምዃና ንሕብር። 

“ህዝቢ ብምቕዳም ብቕንዕናን ብሓላፍነትን ብምግልጋል ሓድነትናን ሕብረትናን ብምጥንኻር ኣብ መንነትና ንዝተፃወደ ሓዳጋ 

ንመክት” ። 

ብራና ሚድያን ፕሮሞሽንን 
10-26-17 
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