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ካብ ቦርድ ማሕበር ሌምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ  ዝተመሓሇፈ መሌእኽቲ 

ዝኸበርኩም ኣብ ኣሜሪካ ነበርቲ ዝኾንኩም ኣባሊትን ዯገፍትን ማሕበር ሌምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ! 

ኣብዙ እዋንዙ’ይ ሃገርና ኢትዮጵያን ክሌሌና ትግራይን ዝረአን ዝስማዕን ዘል ናይ ሇውጢ ኩነታት ብሓዯ ወገን ህዝብና ናብ 

ዘይተፀበዮ ስግኣትን ቅሌውሊውን እናወሰዶ ምዃኑ፣ ብኻሉእ ወገን ድማ ናይ ህዝብና ሓድነት ብዝበሇፀ ኣብ ምጥንኻር 

ከምዝርከብ እዩ። 

ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ህዝብና’ውን ኣካሌ ኣፍታ ሃገር ዝረአዩ ኩነታት ከም ምዃኑ ኣብ ከከባቢኡ ብዝበሇፀ እናተወዯበ ኣብ 

ሰሊምን ሌምዓትን ዓደ ዙሪያ ኣብ ምዕሳሌ ዝርከበለ እዋን’ዩ። ወርሒ ሕዲር (ኖቨምበር) ኣብ ኣሜሪካ ናይ “የቕኒየሌና” ዓብዪ 

ብሄራዊ በዓሌ ዝካየዯለ እዋን ብምዃኑ ማሕበር ሌምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ እዙ ፅቡቕ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ጨናፍራ 

ኣብ ዝርከቡሇን ከተማታት ዓመታዊ ውራያት ብምክያድ ንሌምዓት ዓዲን ህዝባን ዝውዕሌ እቶት ንምትእኽኻብን ንቱ 

ተወፋያይ ህዝብና ናይ የቕኒየሌና ምስጋና ንምቕራብ ሙለእ ምድሊዋት እናተኻየዯ ይርከብ። 

ህዝብና እንካብ ድኽነት ብዝተኽኣሇ ፍጥነት ክናገፍ እንተዲኣ ኾይኑ እቱ ተተካኣይ ወሇዶ ክማሃር፣ ብኽእሇትን ሌምድን 

ክበቅዕ፣ ፀገማት ህዝቡን ሃገሩን ተረዱኡ ሇይትን ቀትርን ሰሪሑ ናይ ዓርሱን ህዝቡን መነባብሮ ክሌውጥ ዘኽእል ዓቕሚ ኣብ 

ምፍጣር ቅድሚያ ሂብና ክንሰርሐለ ዝግባእ ጉዲይ ይኸውን። 

እቶም ዘሇዉ ፀገማት ሃገርናን ህዝብናን ብዓቕሚ መንግስቲ ጥራሕ ብፍጥነት እናተሇወጡ ክኸደ ከምዘይኽእለ ርደእ 

ብምዃኑ ኩለ ትግራዋይ ከሳትፍ ዝኽእሌ ናይ ሌምዓት ትሌሚ ክሕንፀፅን ኣብ ተግባር ክውዕሌን ነይርዎ። ኣብ ትግራይና 

ሌምዓት ኣብ ምስሊጥ እንካፍቶም ዝተጣየሹ ሌምዓታዊ ተኮር ውዲበታት ሓዱኣ ማሕበርኩም ማሕበር ሌምዓት ትግራይ 

(ማሌት) እያ። 

        ማሕበር ሌምዓት ትግራይ ኣብ ወፃኢ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዝነብር ትግራዋይ ኣተሓባቢራ ኣብ ትግራይና ድንቁርና 

ነበረያ ነበረ ዘብለ፣ ብመዲይ ሓሇዋ ጥዒናን ማሕበራዊ ጉዲያትን ኣብነታዊን ታሪካዊን ዝኾኑ ስራሕቲ ብሰፊሑ ክተሳሌጥ 

ዝፀንሐት ህዝባዊት-ሌምዓታዊት ማሕበርኩም እያ። 

ማሕበር ሌምዓት ትግራይ ህዝባዊት ሌምዓታዊት ኢያ ዘብሊ ቆሌዑ ተጋሩ ኣብ ዝርከቡሇን ቁሸታት ኩለ ኣብያተ ትምህርቲ 

ብምህናፅ መፃኢ ዕድሌ ትግራይና ዝውሱኑ መናእሰይ ትግራይ ኣብ ምህናፅ ሩኡይ ተሳትፎ ስሇ እትገብር እዩ።  

ማሌት እንታይ እያ ሰሪሓ ወይ እትሰርሕ ዘሊ ኢሌኩም ንእትሓቱ ወገናትና ከምዝስዕብ ብሓፂሩ ብዝቐረቡ ኣብነታዊ ስራሕታ  

ብምንባብ ምርዲእ ከምትኽእለ እምነትና’ዩ፡ 

 ብፕሮጀክት “ካብ ዲስ ናብ ክሊስ”  ሌዕሉ 670 ቀዲማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣስሪሓ ዲርጋ ሲሶ ኣብያተ ትምህርቲ 

ትግራይ ዝሸፈነት ኮይኑ ሌዕሉ 400 ሺሕ ዝቑፀሩ ተምሃሮ ትግራይ ናይ ትምህርቲ ተጠቀምቲ ምግባራ፤ 

 42 ሓዯሽቲ ካሌኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ሓኒፃ ምርካባ፤ ኢንጂነሪንግ ኮላጅ ሓኒፃ ምርካባ፤ 
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 ፍለይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃሊሚኖ ኣስሪሓ  መርኣያ ዝኾነ ተግባር ምፍፃማ ፤  

 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 እያ፤ 

 ኣብ 2018-2020 ፈረንጂ ዝዛዘሙ ኣብ 27 ካሌኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ናይ ሳይንስን ቴክኖልጂን ማእኸሊት 

ከምተህንፅ’ዩ፤ 

 ብመዲይ ግሌጋልት ጥዒና ሆስፒታሊት፣ ጣቢያታት ጥዒና፣ ብርክት ዝበለ ክሉኒካት ዘሕነፀት ኮይኑ ሌዕሉ 100 ሚሉየን 

ብር ዘውፅእ ናውቲ ሕክምና እንካብ ወፃኢ ብምእታው ንሆስፒታሊት ኣከፋፊሊ እያ።  

 

ቀፃሊይ መዯብ ማሌት ሰሜን ኣሜሪካ እንታይ እዩ?  

 ኣወዲድባን ኣመራርሓን ማሌት-ሰአ ብምጥንኻር ኩለ ትግራዋይን ፈታዊ ትግራይን ኣባሌ ማሌት ኮይኑ 

ብምምዝጋብ  እቶት ማሌት ምድንፋዕ፤  

 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 ንክፈሌጥዎ ብዘኽእሌ ርክብ ህዝቢ ብምጥንኻር ስራሕቲ 

ማ.ሌ.ት ምፍሊጥ፤ 

 ሶሻሌ ሚዱያ ብምጥቃም ህዝብና ብፍሊይ እቱ መንእሰይን ዝተምሃረ ተወሊዲይን እዋኑ ዝጠሌቦ ሌምዓት ተኮር 

ሓበሬታ ክረክብ ብምግባር ኣብዘሇዎ ኮይኑ ዓደን ወገኑን ንክረድእ ዘኽእሌዎ ኩነታት ምምችቻው፤ ወዘተ ዘካተቱ 

እዮም።   

 

ኣብዘን ዝተገሌፃ ማሌት ዘሳሇጠተን ሌምዓት ተኮር ተግባራት  ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ እትነብሩ ወገናትና ብማሕበርኩም 

ኣቢሌኩም ኩሇመዲያዊ ተሳትፎ ከምዝነበረኩም ርደእ ከምዝኾነ ወሲድና ማሌት ሰሜን አሜሪካ ብቶም ፍፃመታት 

ተተባቢዓ ኣብዚ አዋን’ዙይ ዛዚማቶ ዘሊ ብኢንፎርሜሽን ተክኖልጂ (IT) ዝተዯገፈ $500,000.00 ዶሊር ዝኸፈሇትለ (ናይ 

$1. 2 ሚሉየን ዶሊር ፕሮጀክት) ብተጋዲሊይ ሙሴ ዝፅዋዕ መሰናድኦ 2ይ ብርኪ  ቤት ትምህርቲ ኣብ ሸራሮ ኣስሪሓ እቱ 

ዝድሇ ናይ ገንዘብ መጠን ኣማሉኣ ንምኽፋሌ ኣብ ጨናፍራ ውራያት ብምድሊው ኣብ ምርብራብ ትርከብ።  

   

ዝኸበርኩም ን ዝኸበርክንን ፈተውቲ ትግራይና!  

ኣብ ትግራይ ዘል ድኽነት ንምጥፋእ ኣብ ዝግበር ቃሌሲ እትገብርዎ ተሳትፎ ሓዯ ፕሮጀክት ብምዝዛም ጠጠው እተብሌዎ 

እንታይኮነስ እዋኑ ኣብ ዝጠሌቦም ስራሕቲ ብምስታፍ እትቕፅሌለ ስሇዝኸውን ዓሇም ሇኸ ማሌት ንዝቕፁለ ክሌተ ዓመታት 



(2019-2020) እንካብ ዝሓዘቶም ኣብ 27ን ካሌኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ሳይንስን ቴክኖልጂን ማእኸሌ ህንፀት 

መዯባት ምስታፍና ናይ ግድን ይኸውን፤ 

ብቱ ዝወፀ ሓፈሻዊ ናይ ሌምዓት መዯብ መረት ማሌት ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ሃገረሰሊም ካሌኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ 

ብ$250 ሺሕ ናይ ሳይንስን ቴክኖልጂን ማእከሌ ብሽምኩም ንምስራሕ ሒዛትሌኩም ቀሪባ’ሊ።     

ቦርድ ማሌት ሰሜን ኣሜሪካ ኣባሊትናን ዯገፍትናን ብምትእምማን ዝተቐበሇቶ መዯብ ንምዕዋት እቱ ሌሙድ ሓገዝኩም 

ንክትገብሩ ማሕበርኩም ማሌት ሰሜን ኣሜሪካ (TDA North America) ፃዊዒታ ተቕርብ።  

 

ኣብዙ እዋንዙ’ይ ሌምዓት ህዝብና ንምሕጋዝ  እንካብ  ታንክስጊቪንግ ዝባሃሌ በዓሌ ኣሜሪካ ዘል ሰሙን ጀሚሩ ኣብ 

ጨናፍርና ዝካየደ ናይ ሓገዝ ምትእኽኻብ በዓሊት ዙሪያ ቅድሚያ ሂብኩም ንክትታሓባበሩ ቦርድ ማሌት ሰሜን አሜሪካ 

ብኽብሪ ይሓትት።     

አብ ዘሳሇጥናዮም ናይ ሌምዓት ስራሕቲ  ብንጥፈት ንዝተሳተፍኩምን ቀፂሌኩም እትሳተፉ ዘሇኹምን ኣባሊትን ዯገፍትን 

ማሌት ሰሜን ኣሜሪካ ብፍሊይ ድማ ናይ እስካብ ልሚ  ሌምዓታዊ ስራሕትና ዓብሊሊይ ተሳትፎ ዝነበረን ጨናፍርና፡ 

ጨንፈር ቦስተን፣ ዋሺንግተን ዱሲ፣ ሲያትሌ፣ ቤይ ኤሪያ፣ ሳንዱያጎ፣ ዲሊስ፣ ዯንቨር፣ ፍልሪዲ  ብሽም እቱ ተረባሓይ 

ህዝብኹም ዝዓብዬ ምስጋና እናቕረብና ተሳትፎኹም ኣጠናኺኩም ንክትቅፅለ ብትሕትና ንሓትት።   

ብማሌት ዝተሃንፃ 670 ቀዲማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርት  

       42 ካሌኣይ ብርኪ ኣብያተ-ትምህርቲ ሃኒፃ ኣረኪባ  - Constructed and equipped 42 secondary schools 

 



ብማሌት ጨንፈር ሰሜን ኣሜሪካ ዝተሃንፀ ብተጋዲሊይ ሙሴ ዝፅዋዕ ሸራሮ መሰናድኦ 2-ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ - 

Mussie Preparatory Secondary School in Sheraro: 

 

ናይ ሳይንስን ቴክኖልጂን ማእኸሊት - Construction of Science and Technology Centers፡ 

 

ቃሊሚኖ ፍለይ 2-ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ - Kallamino Special High School IC.  Expanding enrollment capacity 
from 90 to 250 and total enrollment from 350 to 1,000፡  

 

 

                 ሌምዓት ዓዱ ብዯቂ ዓዱ!!   ማሌት ሃፍታ ኣባሊታ!!               የቐንየሌና!!! 

ስሇ ቦርድ ማሌት ጨንፈር ሰሜን አሜሪካ MFD Chairman  ማህተመ ፍስሃ (ዶ/ር) - ኣቦወንበር  

November, 2018   


