
            

                         ቁፅሪ ደብዳቤ 01                                                                                        

                                                                                             ዕለት 13 ሕዳር 2009/ 22 Nov 2016.

          ጉዳዩ ብዛዕባ ንሕበር ንናይ ሓባር ህልዉና ዝምልከት እዩ።

         ፀዋዒ ግዛዊ ቦርድ ዓለም ለኸ ሕብረት ኢትዮጵዊያን ተጋሩ፡ 

 ናብ ኣብ መላእ ሃገራት ዓለምና እትርከቡ ማሕበረሰብ ኢትዮጵዊያን ተጋሩ፣

 ዝኸበርኩምን ፡ ዝኸበርክንን ፡ ማሕበርሰብ ኢትዮጵዊያን ተጋሩ፣ ኣብ ዝተፈላለያ 

ሃገራት ዓለምና ትርከቡ ንእሽተይ ምስ ዓብዪ ወገናትና፣ ኣቕድምና ብሹም ግዛዊ 

ቦርድ ዓለም ለኸ ሕብረት ኢትዮጵዊያን ተጋሩ ዝላዓለ ሓድነታዊ ሰላምታና ናብ 

ዘዘለኽሞ ክበፅሓኩም ካብ ልቢ ኢና ንምነ። ዝኸበርኩም ተኻፈልቲ እዚ 

ፃዊዒት፡ ምናልባት ዓደምትና  እንመን እዮም ንዝብል ሕቶ ግልፂ ንምግባር  

ግዛዊ ቦርድ ዓለም ለኸ ሕብረት ኢትዮጵዊያን ተጋሩ ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ ካብ 

ኣመሪካ ፡ ኣዉስትራልያ ፡ ኣዉሮፓ፡ ሃገራት ኤሳያን ከም እዉን ካብ ኢትዮጵያ፣ 
ብምትሕብባር ጉድሳት ተጋሩ ብቴሌ ኮንፈረንስ ብዝተፈላለዩ  መራኸቢ 

ብዝሓትን ዓሚዉቕ  ዘተ እናካየደ ኣብ ንድፊ ስራሕቱ ኣሻሓት ኣባላት ብምስላፍ 

ረዚን ተስፋ ዘስነቐ  ግዛዊ ቦርድ እዩ።

እምባኣርከስ ከምቲ ኣብ መእተዊ ንምሕባር ዝተፈተነ ፃዊዒት ዓለም ለኸ 

ሕብረት ኢትዮጵዊያን ተጋሩ ካብ ማንም ግዜ ንላዓሊ እቲ ሕዚ ዘለናዮ ተጨባጢ 

ኩነታት ካብ ሓድነትካ ምጥንኻር ንላዕሊ ካሊእ ኣማራፂ ከም ዘይብልና 

ምንቅስቃስ ናሃና ህላወ ዘይጥዕሞም ናይ ጥፍኣት ሓልታት የማላኽተና ኣሎ። ስለ 

ዝኾነ ድማ  ግዛዊ ቦርድ ዓለም ለኸ ሕብረት ኢትዮጵዊያን ተጋሩ ነዚ መፍትሒ 

ዝኸዉን  ሰፊሕ ሽፋን ዘለዎ ዓለም ለኻዊ ሚድያ ንምጥያሽ ወጢኑዎ ስለ  

ዝርከብ፡ እቲ ጅማሮ ብዓወት ኣብቲ ዝድለ ጫፍ ንምብፅሕ ናይ መላእ 

ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉዉ  ሓገዙን ተሳትፉኡን ስለ ዝጠልብ ነቲ 

ምልዕዓል ናይ ኮሚኒቲን ካልኦት ዝተፋላለያ ትግራይ ተንከፍ ውዳበታት  

ኣማራርሓ ፉሉይ ቆላሕታ ብምሃብ ንኣባላትኩም ብዛዕባ ሲዕቡ ንዝቀርብ ዕላማ 

እቲ ሚድያ ብምዝርራብ ዝተዋሃበኩም  ፅሟቅ ግብረ መልሲ ካብ ህዝብኹም 

ብዝተኻኣለ መጠን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንግዛዊ ቦርድ መልሲ ክትህቡ ብትሕና 

ንሓትት። እቲ ምንታይ ኣብ ሰረት ምንባር እምነ ኩርናዕ  ስራሓትና  ናይ ነብሲ 

ወከፍ ሪኢቶ ትግራዋይ/ቲ ዓንዲ ሕቆ ስጉምትና ምኻኑ ስለ ንኣምን እዩ።



ዝኸበርኩም ኣማራርሓን ኣባላትን፡ ዓለም ለኸ ሕብረት ኢትዮጵዊያን ተጋሩ ናይ 

ዓሌትን ፆታን ኣድልዎ ዘይብሉ፣  ካብ ሃይማኖትን ፖለቲካን ናፃ ዝኾነ ፣ ዓለም ለኸ 

ሽፋን ዘለዎ ሚድያ(መራኸቢ ብዝሓት) ከም ሳትላይት TV ፣ ረድዮን መጠነ ሰፊሕ 

ግልጋሎት ዝህብ Websiteን ንምኽፋት ኣብ ቅድመ ምድላዉ ይርከብ። 

                   ዕላማታት እዚ ሚድያ(መራኸቢ ብዝሓት)

    1.1.    ታሪኽን መንነት ተጋሩ ምዕቃብን ዝተገብሩ ፅንዓትን ሰነዳትን       

     ብምትእኽኻብ ንሓድሽ ወለዶ የቃልሕ። 

    1.2     ኣብ ዉሽጢ መንነትና ዝርከቡ  ፀጋታት ገና ብሰፊሑ       

     ዘይተዘረበሎም ቋንቋናን ባህልናን ፣ ታሪኽናን ፅንዓትናን       

    ንዘይፈልጡ ሓደሽቲ ወለደታትን ካልኦት ዜጋታትን ነፍልጠሉ      

    መደብ ኪእላታት ንምፍጠር።

     2.   ኣብ ተጋሩ ዝርከቡ  ናይ ውሽጢ ፀገማትናገና ስር ከይሰደዱ ንዘተ የቕርብ፣    
  የመያይጥ፣ ክንሓብረሎም ንኽእለሉ ኣንፈታት የቃልሕ።

     3.    ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ሰናይ ምምሕዳርን ካልኦት ፀገማትን ኣብ ጭቡጥ   

  ሓቂ ተደሪኹ መረዳእታታት ብምእካብ ናብ ሰፊሕ ህዝቢ የቕርብ።

     4.    ኣብ ትግራይን ህዝባን ተመስሪቶም ምስ ኻልኦት ኣሕዋት ህዝብታት 

   ከረሓሕቑና ዝኽእሉ ናይ ጠቐነ ወረታት ካብ ፍልፍሎም ንምንቃፅ  

   ሓበሬታ ኣብ ናይ ምቕራብ ስራሕቲ ዓብይ ግደ ይፃወት።

     5.    ኣብ ትግራዋይ ብዘይ ኣግባብ በደልን ግፍዕን ተፈፂሙ ክበሃል እንተሎ    

   አፃሪኻ ቅልጡፍ ሓበሬታ ምቕራብ፣ መፍትሒኡ ምንፃር፣ ውፅኢቱ 

   ምክትታልን።

      6.    ኣብ መንእሰያት ዝርኣዩን ናይ ብዙሓት ሂወት ንኽጠፍእ ምኽንያት 

   ንዝኾኑ ኣብ መሬት ዘለው ጠንቅታት ብምንፃር እንካብ ዓዶምን  

    መረበቶምን እናተሰደዱ ኣደዳ ኣራዊትን ናይ ባሕሪ ዓሳን ብምኻን ዕሸል 

    ዕድሚኦም ንኽስእኑ ዝገብር ዘሎ ዘይሕጋዊ ስደትን ናይ ካሊእ ዓለማት 

    ሃንቀውታን ንምቕናስ ምስ ካልኦት ናይ ዓለም ለኸ ማሕበራት  

    ብምትሕብባር ይሰርሕ።

     7.      ናይ ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ ብኽነት ንምቕናስ ምስ ካልኦት ማሕበራት 

     ብምውዳድ ይስርሕ።



     8.       ምስ ዘሎ ናይ ትግራይ ምሁራት ማሕበር ብምትሕብባር ኣብ ዓዶም 

     ብሞይኦም ንኽሕግዙ ምልዕዓል ዝሰርሕዎ ስራሕቲ ድማ ንህዝቢ 

      ምፍላጥ ከምኡ እውን ምስ ዝተፈላለዩ ደቂ ዓድን ወፃኢን ሙሁራት 

      እናዛተየ ኣብ ሀገርና ክትግበር ይግባእ ዝብሉዎ ቁጠባዊን ፖለትካዊን   

      ምዕባለታት ኣንፈት ክሕብሩ ይተግህ።

    9.        ምስ ዩኒቨርሲቲታትን ኮሌጃት ትግራይ ዘሎ ናይ ዓለም ለኸ ምሁራን 

     ተጋሩ ምትእስሳር ብሓበሬታ መዳይ ሓጋዚ ምኻን ምዕባለታቱ ድማ 

     ንህዝቢ ምፍላጥ።

   10.       ኣብ ትግራይን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ኢንቬስትመት ዕድላት ብምቅላሕ 

      ትግራዋይ ተጠቃሚ ዝኾነሉ ዕድላት ምሕባር።
    

   11.         ኣብ ትግራይን ካልኦት ክልላትን ዘለው ምዕባለታት ብተነፃፃሪ 

       ብምቕማጥ ክልልና ንድሕሪት ትተርፈሎምን ዘመዝገበቶምን 

       ንጥፈታት ብጭቡጥ ምቅላሕ።

   12.         አብ ትግራይን ከሊእ ክልላትን ዘለዋ ዘይመንግስታዊ ሲቪክ  

       ማሕበራት ከም ኢፈርት(ትእምት)፣ ማልት ካልኦትን ትካላት ናይ    

       ሓበሬታ ልውውጥን ክትትልን ብምክያድ ንማሕበረሰብና ሓበሬታ 

       የቕርብ።

   13.        ብናይ ትግራይ ክልል ይኹን ብማእኸላይ መንግስቲ ዝስርሑ ዓበይቲ  

       ፕሮጀክታት ኣጀማምርኦምን ናይ ፍፃመ ግዚኦም ብቐረባ          

        ብምክትታል ካብ ዝምልከቶም ሰባት ሓሳብ የሰባስብ  ንህዝቢ         

        ይሕብር።

   14.        ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከብ ሕ/ሰብና እዋናዊን ግዜ ዝጠልቦን ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ፣ 
        ሓደሽቲ ፍፃመታት ብምዘናዊ መንገዲ ብምስርጫዉ ነብሲ ወከፍ ተኸታሊ እዚ ሚድያ    
        ብትኽክለኛ ሓበሬታ ዝተደገፈ ማዓልታዊን መፃኢ ሂወቱን ንምምራሕ ዝሕገዘሉ ማእኸል  
        ንምፍጣር።

    
    15.          ብናይ ጥፋኣት ሓልታት ብዕራይ ወለደ ወረ ኣብ መንጎ ህዝብታት ፅልኢ ንምፍጣር ዝግበር     

       ፃዕርታት ኣብቲ ቦታ ተረኺብካ ፍልፍል እቲ ዝዝረበሉ ዘሎ ሓሶት ብምቅላዕ ሰላም ዝፈጥር 
       ሚድያ ምግባር።

    16.       ኣብ ዉሽጢ ዓዲ ኮነ ወፃኢ መንነትና መሰረት ገይሮም ሹምና ብዝተፈላለዩ    መራኸቢ    
    ብዝሓት ኣብ ዕዳጋ ሕሱራት ከዉርድዋ ንዝፍቱኑ ፣ ነቲ ምእንቲ ህላወን ክብርን ሃገሩ ሕልፊ  
    መስዋእትን መቁሰልትን ዝኸፈለ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ፃምኡ ምኽፋል ብግልባጡ ዘይምስሉ   



    ዘሽክምዎ  ብመፅናዕቲ ዝተደገፈ ነቶም ግብረ እከይ ስራሕ ዝሰርሑ  ዓፀፋ ግብረ መልሲ 
    እንህበሉ መድረኽ ንምዉናን ዓሊሙ እዩ።

   17.      ኣብ ሓጎስና ኮነ ኣብ ሓዘና ኣድማሳዊ ናይ ሓባር መስመር ንምፍጣር።

   18.     ኣብ ስደት መሰረት ገይሮም ንዝመፁ ናይ ዓሌት፡ቋንቋ፡ማሕበራዊ፡ ኢኮኖሚካዊን ፖለቲካዊን 
 ኣድልዋታት ብሰብ ሞያ ኣብልካ ናይ ምክልኻልን መፍትሕን ኣስተምህሮ ዝዋሃበሉ መድረኽ  
ንምርካብ።

   19.    ብዝተፈላለየ ምኽንያት ሳማዒ ዝሰኣነ ድምፅን ፍፃመን ሚዛኑ ከይሳሓት ኣብ እዋኑ ምስ እኹል 
ጭብጥታት ናብ መድረኽ ብምዉፃእ ፍርዲ ንህዝቢ ዝገድፍ ናይ ሓቅን ፍትሕን መነፀር ዝኾነ 
ናይ ሓባር ሚዛናዊ ሚድያ ንምህላዉ ዝዓለመ እዩ።

   20.    እዚ  ዓለም ለኸ ሕብረት ኢትዮጵዊያን ተጋሩ ዝጣየሽ ሚድያ፡ ፀገም ኣብ ምፍታሕ ጥራሕ 
ኣይኮነን ዝነጥፈ፣ እቶም ኣቀድሞም ዝተገለፁ ዕላማታት ከም ዘለዉ ኮይኑ፣ ኣብ ዝተፈላለያ 
ዝማዕበላ ሃገራት ዝነብር ማ/ሰብና ወይ ካዓ ኮሚኒትና ብኹለመዳያዊ ተወዳዳሪ ዝኾነሉ ባይታ 
ብምፍጣር ናይ ልምድን ቴክኖለጂን ስግግር ዘጭብጥ መድረኽ ክህልዎ እዉን ኣብ ግምት ኣትዩ 
እዩ።

   21.    ካሊእ ባህልናን ልምድን መሰረት ዝገበረ ምዝንጋዕ ብስነ ጥበባዊያን ደረስትን ከየንትን 
ኢትዮጵዊያን ዝዕጀብ መድረኽ ኣካል ዕላማታት እቲ ሚድያ እዩ። ምስ እዚ ዝተታሓሓዘ ዓብዪ 
ግምት ዝተዋሃቦ ኣብዚ ዝጣየሽ ሚድያ ምቅስቃስ ስፖርትን ጥዕናን፣ ስነ ጥበብን ማሕበራዊን፣ 
ኢኮኖማዊን ፖለቲካዊን ዝትንቱኑ ኪእላታት ዝሳተፍሉ መድረኽ ስለ ዝኾነ ናይ ሕብረተሰብና 
ንቅሓት ከስፍሕ ይኽል እዩ ዝብል ተሪር እምነት ኣለና።

   22.    ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናት ዓለምና ብማሕበር ይኹን ብዉልቀ ኣብ ምግባር ሰናይ ዝተዋፈሩ 
ኣካላት ማሕበረሰብና ዕላማኦም ኣብ ምፍላጥ እዚ ሚድያ ዝላዓለ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ እዩ።

   23.   UETW ምስ ኣቀድሞም ዝተመስረቱ ናይ መራኸቢ ሓፋሽት ኣብ ግልፅነት ዝተመርኮስ ናይ 
ተሞክሮ  ልዉዎጥ ብምክያድ ኣብ ደገን ዉሽጥን ንዝርከብ ህዝብና ሞያ ዝተላበሰ ስራሕቲ 
ኣብ ምቅባል ሩኡይ ታራ ክፃወት እዩ።

ዝከበርኩም ኣማራርሓን ኣባላትን  እዚ ሰናይ ጅማሮ ናህታትኩም ዓሚቕ ተሳትፎ 

ስለ ዝጠልብ ኣብ ከባብኹም ዝርከብ ማሕበረሰብና ብማሕበር ዝተወደበ ይዂን 

ዘይተወደበ ብምትሕብባር ኣባል ዓለም ለኸ ሕብረት ኢትዮጵያዊን ተጋሩ ንኽኾን 

ታራኹም ንኽትፃወቱ ደግምና ብትሕና ንሓትት።

 ንኣባልነት መመልከቲ ናይ Facebook ድሕረ ገፅ UNITED ETHIOPIAN 

TEGARU WORLDWIDE ዝብል ኣድራሻ ብምጥቃም ኣባል UETW ምኻን 

ይካኣል እዩ። ዓለም ለኸዊ ደረጃ ዘለዎ ናይ Website ኣድራሻ ኣብ ሓፅር እዋን ምስ 

ሙሉእ ሓበሬታን ዝህቦ ግልጋሎትን ዕላዊ ከም ዝኸዉን ክንሕብረኩም ንፈቱ።

ንዛይዳ ሓበሬታ UETW2016@gmail.com ብምፅሓፍ/  ብምድዋል ይሕተቱ።

ንትገብርዎ ምትሕብባር ልባዊ ምስግናና ይብፃኹም።

Contact Information Please look for your Country and 

mailto:UETW2016@gmail.com


 Contact persons and numbers.

Name :                                 Country.                               Phone 

1.   Dr. Mekonnen                   European Countries.          +32494320451             

       AddisAlem                         LONDON                          +4479322968

2.    DR. GEBREKIDAN        GERMANY (GTS).               +4915254192322

3.    DR FISSEHA                   AUSTRALIA                        +61402693358

        Aidda.                               “                                         +61431776588

        Memhr Aster                     “                                          +61411830604

        Legesse                            “                                         +61422784750

4.     Hugus                              Amsterdam                          +31616885107

5.    Million.                               Japan                                  +819032846284

6. Thomas.                           USA                                          +17733121775

7.   Engineer Eyasu                  “                                           + 17246142105

8.   Aregawi                               “                                           +17025804429

9.  Abeba                                  “                                            +18573122234

10.  Dawit                               Norway.                                   +4748639180 

ሓድነትና መሰረት ህላወና እዩ!!!

ካብ ግዛዊ ቦርድ ዓለም ለኸ ሕብረት ኢትዮጵዊያን ተጋሩ።

ናይ ግዜዊ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ሊቀወምበር  

ፊርማ___________________

            ኢንጂነር ኢያሱ ጎርፉ
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