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 መእተዊ 
ህዝቢ ትግራይ በዓል ዋና ስልጣነ ደኣማትን ኣኽስማዊን ዝኾነ ድሕሪ ወድቀት እዞም ክልተ ዓበይቲ ስልጣንኡ  ኣሽሓት 
ዓመታት ጸላእቱ ክምክት ክወድቕ ክትስእ  ብዙሓት ካብ ሓምበተት ኣውፂኦም መፃኢኡ ዘኾልዑ  ንዋታውን ሓሳባውን ፀጋታት 
ሓቊፉ ግን ድማ ብኣግባቡ ዘየፅንዖም እስካብ እዚ ዘለናሉ መዋእል ዝበፀሐ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ትግራይ  ተሓቢንካ ዘይትፀግበሉ 
ኣገልጊልካ ዘይትሕለለሉ ህዝቢ እዩ። እዚ ንምዃኑ ድማ ሕሉፍ ኣሰራቱን ሰነዳቱን ምስ ህልው ኩነታት ብዘይተፃብኦ 
ይምስክሩሉ። እዞም ኣእላፍ ፅባቀታቱ ንክፍለጡን ንክዕቀቡን ይኹን ንክድንፍዑ ዝገብሩ፥ ከምኡ ድማ ሕዱራትን እዋናውያንን 
ማሕለኻታቱ ኣብ ምብታኽ ኣሳልጦ  ዝህቡ ማዕኸናት ሓበሬታታትን ብዝግባእ መጠን ኣይተሃነፁን። ታሪካዊ ፀላእቲ ህዝቢ 
ትግራይ ግን ብኣንፃሩ ሽሾ ዝኾና ሚድያታት ሃኒፆም ትግራዋይ ካብ ሱር መሰረቱ ኣፅኒቶም  ክብሪታቱን ታርኹን ባህሉን 
ክውንኑ ቁፅሪ ስፍሪ ዘይብሎም ቀጥታውን ተዘዋዋሪን ጥቕዓት እናብፅሑሉ ይርከቡ።  

ስለ ዝኾነ ድማ ኣኽሱማውያን መርበብ መራኸቢ ብዙሓን ታሪኽ፣ባህሊ፣ቋንቋ፣መንነት፣ትውፊት፣ቅርሲ ተጋሩን ግዝኣት 
ትግራይን ሓብሒቡ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ኣብ ምስግጋር፥ ስነ-ልቦናዊ ሓድነት ተጋሩ ኣብ ምሕያል ቁጠባዊን ፖለቲካዊን 
ልዕልና ተጋሩ ከምቲ ኣኽሱማውያን ዝነበርዎ ስልጣነ ተጋሩ ናብ ንቡር ኣብ ምምላስን ካብኡ ዝፅበይ ክሰርሕን ብዘይ ሓደ 
ኣፈላላይ ሃይማኖትን ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባን ንኹሉ ትግራዋይ ብማዕረ ብምርኣይ ናብ ህዝቢ ፅፁይ ሓበሬታ ከመሓላልፍን 
ዴሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ዝወነነ ትውልዲ ንኽፍጠር ናይ ባዕሉ ግደ ንኽፃውት ኣብ ወርሒ መጋቢት 2020 ኣ/ኣ ተጀሚሩ 
ኣብ ወርሒ መስከረም 2020 ኣ/ኣ ኣብ ፔንሲልቫንያ ስቴት ፊላደልፍያ ከተማ ብዕሊ ተመስሪቱ። ካብ ፔንሲልቫንያ ዲፓርትመን 
ኦፍ ስቴት/Pennsylvania Department of State/ ምስክር ወረቐት /certificate of formation ተቐቢሉ ብቕጽሪ ሰነድ 
8821 ዝተመዝገበ ሕጋዊ መትረፋይ ትካል እዩ። ብ ኣይተ ግደይ ተስፋይ ገሰሰውን ኣይተ ፍፁምብርሃን ገብረን ተጅሚሩ 
ብኣይተ ግደይ ተስፋይ ገሰሰው ኣብ ወርሒ መስከረም 2020 ኣ/ኣ ሕጋዊ ኾይኑ ቐፂሉ። 

 

ራእይ 

ራእይ ኣኽሱማውያን መርበብ መራኸቢ ብዙሓን፡ ትግራይ ብኹለ መዳያዊ መለክዒ ደልዲላ ብኣኽሱማውያን ወለድና 
በፂሕናዮ ናብ ዝነበርና ሞገስ ተመሊሳ ደቃ ልዑል ስነ ልቡና ወኒኖም ኣብ ሓባሪዊ ረብሓኦም ዓሲሎም ኣብ ማሕበራዊ 
ኢኮኖሚያዊን ፖለቲካውን ዛዕባታት ንኹሎም ማዕረ ዝኾነት በዓልቲ ብዙሕ ኣኸዛ ትግራይ ፈጢሮም ብዝተማለኣ ሓድነት 
እዋናዊን መጻኢን ረብሓታቶም ዘኽብሩሉ ኣግባብ ዝሃንፅሉ፥ ብፅፁይ ሓበሬታ ዝማዕረገ ብሓሳብን ሕግን ላዕለዋይነት ኣሚኑ 
ብትካላዊ መስርሕ ዝዓምም ትግራዋይነት ተኾሊዑ ምርኣይ እዩ። 

ልኡኽቶ 

1. ብሙያዊ ኣግባብ ዝተዋደደ ፅፁይን ተኣማንን ሓበሬታ ዝዝርገሐሉ መርበብ ምድንፋዕ 
2. ትግራዋይ ናብ ኣኽሱማዊ መሰረቱ ዝምለሰሉ ርድኢት ምፍጣር 
3. ተጋሩ  ትርጉም ትግራዋይነት ዝርድእሉ ኣድማስ ምስፋሕ 
4. ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝተፈጠሮ ወጥሪ ፈንፂሑ ዝወፅኣሉ ኣንፈት ምምልካት 
5. ፀጋታት ትግራይ ተኾሊዖም ዝወፅእሉ ግደ ምውሳድ። 

ዕላማ 

1. ባህሊ፣ቋንቋን መንነት ትግራዋይነት ኣብ ምዕቃብ መሪሕ ግደ ምብርካት። 
2.  ስነ-ልቦናዊ ሓድነት ተጋሩ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ንክበፅሕ ኩለ መዳያዊ ፃዕሪ ምግባር። 
3. ባህሊ፣ታሪኽን ኣውንታዊ ልምድታት ተጋሩ ናብ ትውልዲ ምስግጋር ዘይተሓለለ ኣገልግሎት ምብርካት። 

AXUMAWIAN   MEDIA  NETWORK  
ኣኽሱማውያን መርበብ መራኸቢ ብዙሓን  
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4. ብኽነት ምሁር ሓይሊ ንምጥፋእ ምቅርራብ ምሁራንን ተረባሕነቶምን ዘበረታትዕ ሚና ምውሳድ። 
5. ጥበብ/ሙዚቃ፣ፊልሚ፣ስእልን ስነ-ፅሑፍን/ ተጋሩ ኣብ ዝልዓለ ብርኪ ክበፅሕ ምስራሕ። 
6. ንትውልዲ ኣብርሆት ምፍጣር። 
7. ኣብ መንጎ ተጋሩን ኣብ ትግራይን ዴሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ክልምልም ምግባር። 
8. ቁጠባዊን ፖለቲካዊን ልዕልና ተጋሩ ግሁድ ንክኸውን ውሕሉል ቐረብ ሓበሬታ ምሃብ። 
9. ኣብ ወፃኢ ዝነብር ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ዝነብረሉ ዓዲ ኣብዘሎ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊን ማሕበራዊን ተሳትፎታቱ 
ንከሐይልን ናይ ባዕሉ ዕዙዝ ግደ ምፅዋት። 

 
     
 
እሴት 
 ሙያዊነት 
 ተሓታቲነት 
 ሚዛናዊነት 
 ትግራዋይነት 

 
 

ሜላ 
1. ዕላማና ዝተሰከሙ ሓበሬታታትን ምድላዋትን ናብ እዝንን ዓይንን ህዝቢ ትግራይን ፈተውቱን ከብፅሑ ዝኽእሉ 
መንገድታት ምንዳይን ኣብ ሓደ መርበብ ክተኣሳሰሩን ምግባር። 

2. መፈፀሚ ዕላማታትና ዝኾኑ መደባትና ብርኢቶ ሰብ ሙያ ምእንታን ክስነዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ዋኒናት ዘተ 
ምክያድ። 

3. ጉዕዞ ትማልን መንገዲ ፅባሕን ዝጥቁሙ ሰነዳዊ መደባት ብኩሎም ቋንቋታት ትግራይ/ኩናማ፥ሳሆን ትግርኛን/ 
ምስላጥ 

4. ኪነ ጥበባዊ ኣበርክቶ ዘደንፍዑ ምድላዋት ምውዳድ 
5. ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ትግራይ ዝምልከቱ ፍፃመታት እንተጋጥሙ ምፅብፃብን ምትንታንን 
6. ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ትግራዋይ ዝጠመቱ ምድላዋት ምሕንፃፅ ምስ ትግራይ ተኣሳሲሩ ዝቕፅለሎም ዕድላት ምፍጣር። 
7. ኣብ ምድንፋዕ ኢኮኖሚያዊ ዓቕሚ ዘተኮሩ ፍሉያት መፅናዕቲታትን ምሁራዊ ገለፃታትን ምቕራብ 
8. ኣብ ትምህርትን ምርምርን ዘድሃቡ ተሞክሮታት ምግዋሕ። 

 
 

መትከል 
    1. ውግንና ሚድያታት ናብ ህዝቢ እዩ። ማ መ ኣ /AMN እውን ውግንንኡ ንትግራዋይ እዩ። 
    2. ህዝቢ ትግራይ ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ እናተዋለደ እንክመጽእ ዝሰረሖም ታሪኽን ዓወትን ብማዕረ ናብ ቀጻሊ 
       ትውልዲ ክሰጋገሩ ይግባእ። 
    3. መስርሒ ቋንቋ ማ መ ኣ /AMN ትግርኛ ፣ግእዝን ኢንግሊዘኛን  ክኾን ይግባእ። ኣብ ከይዲ ድማ ኩናማን ኢሮብን 
ይጥቀም። 
    4. ኣኽሱማውነት ኣብ ትግራይን ኤርትራን ይርከብ ኢልና ንኣምን። 
    5. ስልጣነ ተጋሩ ናብ ንቡር ዝምለስ ብቑጠባ፣ብዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባን ብመራኸቢ ሓፋሽን እዩ። 
 
መምርሒ 

1. ብጋዜጣኛታት ኣኽሱማውያን መርበብ መራኸቢ ብዙሓን ዝቀርብ ሓሳብ ምሉእ ሓላፍነት ንወስደሉ ስለዝኾነ ድማ 
ኣቅርቦታትና ናብ ራእይና ዘብፅሑ ተልእኮና ዝተሓንገጡ መትከልና ዝተሞርኮዙን ዝርዝር መምርሒና ዝተኸተሉን 
ክኾኑ ኣለዎም። 

2. ብዕዱማት ኣጋይሽ ዝቀርቡ ሓሳባት በዓል ቤትነት ይኹን ሓላፍነት ናይ ኣጋይሽ ኾይኑ ስሕተት እንትፍጠር 
ብመርበብና መብርሂ ይወሃበሉ። 

3. ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ክብርን ረብሓን ህዝቢ ትግራይ ዝጎድኡ ሓሳባት ኣይስተናገዱን ብስሕተት እንተቀሪቦም 
እውን መአረምታ ይግበረሎም። 

4. ምስ ካልኦት ኣብ ዙርያ ትግራይን ትግራዋይነትን ዝነጥፉ መራኸብቲ ሓፋሽን ማዕኸናት ሓበሬታን ተናቢብናን 
ተገናዚብናን ንሰርሕ። 
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5. ናይ ዝተመዝገብናሉ ሃገር ሕጊ ተኸቲልና ንሰርሕ። 
6. ድልየታት ተኸታተልቲና እናማእኸልና ንሰርሕ። ንዚ ድማ ቀፃሊ ዳህሳስ ንገብረሉ። 
7. ብዝወፅእ ዝርዝር መምርሒ መሰረት ሕድ ሕድ መደባትና ነሳልጥ። 

 
መደባት 
 
ብዘለና ሓይሊ ሰብን ጊዜን መሰረት ኣብዚ ሕዚ እዋን እንፍንዎም መደባት ውሱናት ኾይኖም ከከም ኣድላይነቱ እናተወሰኹ 
ዝኸዱን ጠመተ እንገብረሎምን መደባት እዞም ኣብ ታሕቲ ዝቀረቡ እዮም። 
 
ተ.ቊ መደብ ዕላማ ዝቀርበሉ ሜላ ዝቀርበሉ ጊዜ ኩነታት ንጥፈት 

1 ታሪኽን ተረኽን ታሪኽ ትግራይን ኣተራርኹኡን 
ምድህሳስ። ዝተጋገዩ ተረኻት 
ምዕራይ። 
ታሪኽን ባህልን ምዕቃብን 
ምስናድን። 

ናይ ታሪኽ 
ሙሁራትን 
ተንተንትን 
ብምቕራብ 

ቀዳም  ዝጀመረ 

2 ትግራይ ብውነ ብዛዕባ ትግራይን ተጋሩን 
ዝምልከት ብዕምቆት ምዝታይን 
ምክታዕን ምትንታንን ብኡ ኣቢልካ 
ድማ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ናይ 
ምትእንጋድ ባእሊ ክዓቢ ውሽጣዊ 
ዴሞክራሲ ከለምልም  ዝገብር 
መድረኽ ምፍጣር 

ምስ ዝተፈላለዩ 
ሞያን ሓሳባትን 
ዘለዎም ተጋሩ  
ብምዝታይ 

 ዝጀመረ 

3 ጥበብ ኣኽሱማውያን ስነ-ጥበብ ተጋሩ ክግውድን 
ንሕብርተስብ ምዝንጋዕን 
ብዓብይኡ ድማ ሓዱሽ ወለዶ 
ሓደሽ ምህዞታት ጥበብ ክዐቢ 
ምግባር። ምስ ሓው ህዝቢ ኤርትራ 
ዘለና ሕውነት ክጥንክር ምግባር። 

ብኪናዊ ኣቀራርባ 
ዝተሰነየ ሓተታ 
ምቕራብ 

ሓሙስ ዝጅመረ 

4 ሞያ ተጋሩ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሞያ ዝወነኑ 
ተጋሩ እንታይነትን ረብሓን 
ሞየኦም ብምስናድ መርኣያ ሓዱሽ 
ወለዶ ምግባር። 

 ሮብዕ ዝጅመረ  

5 ሚጠተ ትግራይ  ርድኢት ተጋሩ ናብ ኣኲስማዊ  
ሞገስ ክምለስ ምህናፅ 

ታሪክና እዋናዊ 
ኹነታትናን 
ዘነፃፅር ገለፃ ሰብ 
ሙያ ምቕራብ 

  

6 መነፅር ትግራይ ምስ ትግራይ ምትእሳስር ዘለዎም 
ኣብ ዓበይቲ ማዕኸናት ዜና 
ዝተፀብፀቡ ርእሰ ጉዳያት ብዓይኒ 
ረብሓ ትግራይ ምትንታን 

ብመንገዲ 
ትንታኔ ዜና 
ምቕራብ 

  

7 ዜና  ዝተፈላለዩ መዓልታዊ ሓበሬታታት 
ምውዛዕ  

ብዜና መልክዕ   

8  ትኩረት/ኣምሓርኛ/ ብዛዕባ ተጋሩን ትግራይን 
ንኢ/ያውያን ክንብሎ ንደሊን 
ንቐፃሊ ሰናይ ጉርብትናን 
ክንፍጥርን ድልየታትና ነረድአሉን 

ካብ ዝተፈላለዩ 
ብሔር 
ብምዕዳም 

ዓርቢ  ዝጀመረ 

 
 

 
ምሕደራ 
 
ኣኽሱማውያን መርበብ መረኸቢ ብዙሓን ንፅፉፍ ኣሳልጦ ስርሑ መካየዲ ስራሕን መማኸሪ ጉባኤ ምሕደራን ይህልዎ። ቁመና 
ምሕደሩኡን ዝርዝር ትሕዝትኡን ከም ዝስዕብ ይኸውን። 
 
ትርጉም 
ኣብ ታሕቲ እዚ ሚድያ  ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣኲስማውያን መርበብ መራኸቢ ብዙሓን እዩ። 
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ዋንነት 
እዚ ኣኽሱማውያን መርበብ መራኸቢ ብዙሓን ተባሂሉ ዝፍለጥ ትካል ዋንነቱ ናይ መስራትን በዓል ቤትን እዚ ሚድያ ኣይተ 
ግደይ ተስፋይ እዩ። 
 
ጉባኤ ምሕደራ 
 
መሰረታዊ ሕንፃፅ እዝ ጉባኤ ምሕደራ 
 
• እዚ ጉባኤ እዚ ጉባኤ ምሕደራ ኣኽሱማውያን መርበብ መራኸቢ ብዙሓን ተባሂሉ ይፍለጥ። 
• መውፅኢ መምርሕን መማኸሪ ኣካልን እዚ ሚድያ ይኸውን። 
• ብሰናይ ፈቓድ በዓል ቤት እዚ ሚድያ ይቐውም። 
• ብበዓል ቤት እዚ ሚድያ ዝተሓረዩ ሰብ ሙያ ኣባላት እዚ ጉባኤ ምሕደራ ይኾኑ። 
• ካብ ቀወምቲ ሰራሕተኛታት ሓደ ናይዚ ጉባኤ ኣባል ክኸውን ይኽእል። 
• ብሓፈሻ ካብ ሓሙሽተ ዘይነኣሱ ካብ ትሽዓተ ዘይበዝሑ ኣባላት ይህልውዎ። 
• ሓደ ዋና ኣካብን ዋና ፀሓፍን ይህልውዎ። 
• ክልተ ሲሶ ዝተረኸቡሉ ኣኸባ ምልኣተ ጉባኤ ይኸውን። 
• ወርሓዊ ስሩዕ ኣኸባ ይህልዎ። 
• ከከም ኣድላይነቱ ህፁፅ ኣኸባ ክፅውዕ ይኽእል ከምኡውን ንስራሕ ብዝጥዕም መልክዑ ንኡስ ኮሚቴ የጣይሽ። 
• ናይ ኣገልግሎት ዘመኑ ክልተ ዓመታት ይኸውን። 
 
ተግባርን ሓላፍነትን እዚ ጉባኤ ምሕደራ 
• ምንቅስቃስ እዚ ሚድያ ይመርሕ። 
• ዓመታዊ ትልምን ፀብፃብን እዚ ሚድያ መርሚሩ የጽድቕ። 
• መምርሕታትን ስነ ምግባርን እዚ ሚድያ የውፅእ። 
• ሃፍትን ንብረትን እዚ ሚድያ ዝመሓደሩሉ ኣንፈት ይህብ ብላዕለዋይነት የማኽር 
• ትሕዝቶ መደባትን ሓፈሻዊ ምንቅስቃስን እዚ ሚድያ እናገምገመ ናይ ምምሕያሽ ኣንፈት ይህብ። 
 
ተግባርን ሓላፍነትን ዋና ኣካቢ 
• መራሒ እዚ ጉባኤ ይኸውን። 
• ስሩዕን ህፁፅን ኣኸባታት ይመርሕ። 
 
ተግባርን ሓላፍነትን ዋና ፀሓፊ 
• ቃለ ጉባኤ ኣኸባታትን ካልኦት ሰነዳትን ይሕዝ። 
• ዋና ኣካቢ ኣብ ዘይብሉ ኣኸባታት ይመርሕ። 
 
ስራሕ መካየዲ 
• ዕለታዊ ስራሕቲ እዚ ሚድያ ይመርሕ። 
• ተግባራት ሰራሕተኛታት ይከታተል ይድግፍ።  
• መሳለጢ ስራሕ ዝኾኑ ወፃኢታት ይፍፅም። 
• ትልምን ፀብፃብን የዳልው። 
• መምርሕታት ጉባኤ ምሕደራ የፈፅም። 
 
መፅንዕን መማኸርን  
• ስራሕቲ እዝ ሚድያ  ዝያዳ ውፅኢታዊ ዝገብሩ ኣሰራርሓታት ኣፅኒዑ የቕርብ። 
• ፅልዋ እዚ ሚድያ ይከታተልን ይግምግምን። 
• ንጋዜጠኛታትን ፀብፀብትን ዓቕሚ መዕበዪ ስልጠናታት ብቐፃልነት የዋድድ። 
 
ካልኦት ሰብ ሙያ 
• ከከም ኣድላይነቱ ተንተንቲ፡ ጋዜጠኛታት ፀብፀብትን ቴክኒሻናትን ይህልዉ። 
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• ምስ ሙያኦም ዝተተሓሓዘ ተግባር ብመካየዲ ስራሕ ብዝወሃቦም ኣንፈት ይሰርሑ። 
• ሰሙናዊ ኣኸና እነገበሩ ስራሕቶም የናድዩ። 
 
 
 

 


