
ዋዕላ ማሕበረሰባት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ (ሰ.ኣ.) ኣብ ላስ ቬጋስ ዕውት ኣኼባ  
ኣካይዱ 
 
ኣብ ዝተፈላለያ ግዝኣታትን ከትማታትን ኣሜሪካ ብዝርከባ ውዳበታት ማሕበረሰባት ትግራይ 
ዝተጣየሸት ዋዕላ ማሕበረሰባት ትግራይ ሰ.ኣ. ብዕለት 2 ሜይ 2018 ኣብ ከተማ ላስ ቬጋስ ኣኼባ 

ኣይካይዳ  እያ። እቲ በዓል ናይ ሙሉእ መዓልቲ ናይ ፓነል ምይይጥን ናይ ለይቲ ሙዚቃን ዝሓዘ እዩ ነይሩ። ብዙሓት ተጋሩ 
ድማ  ካብ ዝተፈላለይ ግዝኣታት ኣሜሪካ ተሳቲፎም 
እዮም።  
 
ናይቲ ዋዕላ መራሕቲ  ፓነሊስት ዝኾኑዎ ዳርጋ 
ሙሉእ መዓልቲ ዝወሰደ ናይ ፓነል ምይይጥ ኣብ 
ዝስዕቡ ቁምነገራት ተደረኸ እዩ ነይሩ፥  
 

1.  ናይ መኽፈቲ መደረ፣ ናይ ኮምዩኒቲ 
ትግራይ ተሞክሮን ናይ ዋዕላ 
ማሕበረሰባት ትግራይ ምልላይን - 
ብኣይተ ሙሉጌታ ገብሩ 

2. መንነት ተጋሩ/ኢትዮጵያዊያን - ብዶ/ር 
ተካ    ንጉሰ  

3. ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ትምህርቲ ደቅና  
ዝረኣይ ዘሎ ፈተናታትን ናይ መፍቲሒ 
ሓሳብን - ብዶ/ር ጥላሁን በየነ 

4. ግደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሰ.ኣ. ዘለዋ   
ማሕበረሰባዊ ውዳበታትና - ብወ/ሮ 
ዙሪያሽ ኣማረ 

5. ግደ ምሁራን ተጋሩ ኣብ ሰ.ኣ. ዘለዋ 
ማሕበረሰባዊ ውዳበታትና - ብኣይተ 
መርስኤ ኪዳን 

6. መበረታትዒ መደረ - ብኣይተ ደስታ 
ኣለማየሁ 

  
ድሕሪ ዝወዓለ ውዑይን ህይወት ዘለዎ ምይይጥን ድማ ኩሉ ተሳታፊ እቱ ኣኼባ ንዋዕላ ማሕበረሰባት ትግራይ  ሰ.ኣ. ሙሉእ 
ደገፉ በብከባቢኡ  ዘለዋ ውዳበታት ማሕበረሰብ ትግራይ ብምጥንኻር ከምዘርኢ ገሊፁ።  
 
ኣብ መወዳእታ ድማ  መራሕቲ እቲ ዋዕላ በብዓመቱ ዝካየድ ናይ ኩለን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝርከባ ማሕበረሰባት ተጋሩ 
ውዳበታት ብሓደ ኮይነን ዘብዕለኦ ዓመታዊ በዓል ኣብ 2019 ዓ/ም ወርሒ ግንቦት ኣብ ዝውዕል መሞሪያል ደይ 
(Memorial Day) ናይ ሰለስተ (3)  ተኸታተልቲ  መዓልታት ኣብ ከተማ  ዴንቨር ከምዝካየድን “ዋዕላ ተጋሩ” ተባሂሉ 
ዝተሰየመ ምዃኑን ኣፍሊጦም።  
 
ኣብ እዙ ዓመታዊ በዓል ድማ ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ዝሓዘ ናይ ፓነል ምይይጥ፣ ምርኢት ዝተፈላለዩ ታሪኻዊን ባህላዊን ነገራት 
(exhibition)፣ ሙዚቃ፣ ባህላዊ ፋሽን ሾው፣ ከምኡ እውን ኣብ ኣካዳሚ፣ ተሰጥኦን (talent)  ስፖርትን ካልኦትን ዝዓለመ 
ውድድራት ካልኦት ንጥፈታትን ክካየዱ እዮም።  
 

ናይ ቬጋስ በዓል ብመንእሰይን ወናምን ሙሉብርሃን ፍሰሃ (ዋሪ)  ሙሉእ ለይቲ ዝሓደረ ናይ ሙዚቃ ድግስ ተዛዚሙ እዩ። 
ብዙሕ ፅዒሩ ኣብ ሓፂር እዋን ከም እዙይ ዝኣመሰለ ዕውት ውራይ ንዝገበረ ኣባል ማሕበረሰብ ትግራይ ቬጋስ ዘለና ናእዳ 
ንገልፅ። 

እቲ ዝተገብረ ኣኼባ ድማ ብተኸታታሊ ብቪዲዮ ክቀርብ ምዃኑ ንሕብር። 


