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ሰብሕድሪ ሲቭል ማሕበረሰብ ካብ ዝምስረት ካብ ጁላይ 23/ 2017 ዓ/ም ጀሚሩ ኣብ
ትግራይን ወጻኢ ሃገርን ዕላምኡ ክምህር፣ ኣባላት ከተኣኻኸብ፣ ንከስቢ ዘይተመስረተ ምኳኑ ኣመልኪቱ
ኣብ ትግራይን ወጻኢን ብሕጋውን ዴሞክራስያዊን መንገዲ ክሰርሕ ዘኸእሎ ሕጋዊ ፍቓድ ክረክብ፣ ኣብ
ትግራይ፣ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣሜሪካ ፣ ኣውሮፓ ኣውስትራልያን ካልኦት ቦታታትን ብሕጋዊ መንገዲ
እናተንቀሳቐሰ ዝጸንሐ ትካል እዩ።
ቀንዲ ዕላማ ሰብ ሕድሪ ኣብ ትግራይ ሰብኣውን ዴሞክራስያውን መሰላት ክኸበሩ፣ ናይ ህጊ
ልዕልነት ኣብ ግብሪ ክውዕል፣ ሓድነት ተጋሩ ክድልድል፣ ክብርታት ተጋሩ ክሕለውን ክዓምቁን
ንምግባርን ሕገመንግስታውነት ሃገርና ክትግበር ብጽሒትና ንምውፋይን እዩ።
ሰብሕድሪ ማእኸሉ ህዝቢ ትግራይ ስለዝኾነ ብፖለቲካዊ ኣረኣእያ፣ጾታን ሃይማኖትን ከይፈላለየ
ንኹሎም ተጋሩ ብማዕረ ዝሓቁፍ እዩ። ዝድግፎ ወይ ዝነቕፎ ፖለቲካዊ ፓርቲን ስነሓሳብን የብሉን።
ውልቀ ኣባላቱ ካብ ናይ ሰብሕድሪ መድረኽ ወጻኢ ናይውልቆም ወይ ናይ ፓርቲኦም አረአእያን ፖሊሲን
ክምህሩ ሙሉእ መሰል ኣለዎም። ይኹንምበር ሓሳቦም እንትጅምሩን እንተጠቓልሉን ብግልጺ ናይ ሰብ
ሕድሪ ኣረኣእያ ከምዘይኮነ ክገልጹ ግቡእ ኣለዎም።
እንትጅምሩን እንተጠቓልሉን ናይ ሰብ ሕድሪ ኣረኣእያ ዘይምኳኑ እንተዘይገሉጾም ግና ካብ
ኣባልነት ክሳብ ምብራር ስጉምቲ ክውሰዶም ይኸእል እዩ። ሰብሕድሪ ጨንፈር ወጻኢ ብግዚያዊ
ኣመራርሓ እናተመርሐ ምስጸንሐ ጁን 2/2019 ዓ/ም ቀዳማይ ጉባኢኡ ብዓወት ዛዚሙ። እዚ ጉባኤ
ብኣቦመንበር ሰብ ሕድሪ መሓሪ ዮሃንስ መደረ ምስተከፈተ፣ ገምጋም ኩነታትን ምዕባለን ሰብሕድሪ
ቀሪቡ፣ ሕገደንቢ ኣጽዲቑ፣ቀወምቲ መራሕቲ ናይ ቀዋሚ ጉባኤ፣ ቦርድን ኦዲትን መሪጹ ናይ ሰለስተ
ዓመታት መደባት ኣጽዲቑ ብዓወት ተዛዚሙ ኣሎ።
ኣብዚ ጉባኤ ዝጸደቐ ህገ ደንቢ ሠለስተ ዓበይቲ መሓውር ኣቝሙ ኣሎ። እዚኣቶም ድማ
ንሰለስተ ዓመት ዘገልግል ቀዋሚ ጉባኤ፣ ንክልተ ዓመታት ዝመርሑ ድማ ናይ ዳይሬክተራት ቦርድን
ኦዲትን እዮም። ቀዳማይ ጉባኤ ሰብ ሕድሪ ንረዳኢ ኣምባሳጀር ናይ ወጻኢ ሲቭል ማ/ሰብ ቦርድ
ዳይረክተር ጀነራልን ዕላዊ ናይ ወጻኢ ጨንፈር ሰብ ሕድሪ ወኪልን ገይሩ እንትመረጽ ካሕሳይ
ገብረእየሱስ፣ጌታቸው ኣታክልቲ፣ዛፉ ኣማረ፣ኣማንኤል ዘርኡ፣ወይኒ በርሀ፣ ተስፋይ ታደሰ፣ ዳንኤል
ግርማይ፣ ኣሰፋ ገ/እግዚኣብሃር፣ ቴድሮስ ክንፈን በረኸት ኪሮስን ኣባላት ቦርድ ገይሩ መሪጹ ኣሎ።
ነቲ ቀዋሚ ጉባኤ ንክመርሑ ሙሉ ሰንደቕ ፕረዚደንት፣ ኣሰፋ ተገኝ ም/ ፕረዚደንትን ታደሰ
ገ/እግዚኣብሄር ጸሓፍን ገይሩ እንትመርጽ ንኦዲት ዝመርሑ ድማ ብስራት ኣማረ ኦዲተር ጀነራል ኮይኑ
ሙሉብርሃን ወ/ማርያም፣ባህረ ኣድሓኖም፣ኣበባ ታመነን ብንያም ገብረዝጊን ድማ ኣባላት ኦዲት ገይሩ

መሪጹ ኣሎ። ንቀዳማይ ጉባኤ ሰብ ሕድሪ ዓወት መዛዘሚ ምክንያት ብምግባር ድማ ብሓፈሻ መላእ
ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ መንእሰይ ትግራዋይ ምስ ሰብ ሕድሪ ተሓቊፉ ድሙቕ ታሪክ ክሰርሕ
ብክብሪ ንዕድም ኣለና።
በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ረኺብኩም ክትምዝገቡን ኣብ መስርዕ ሰብ ሕድሪ ተሰሪዕኩም ጀረር
ክትብሉን ድማ ሕድሪ ንብል።

ኣብ ኣሚሪካ
- ሙሉብርሃን ወልደማርያም ___ +1614 805 6125
- ካሕሳይ ገብረእየሱስ ____+1720 256 0189

mirachmuler@yahoo.com
kahsai@juno.com

ኣውሮጳ
- ረዳኢ ኣምባሳጀር __ +417 872 09601
- ኣማንኤል ዘርኡ _+4917643810440

redaianbesa78@gmail.com
amanuelzerue@yahoo.de

ኣውስትራልያ
- ጌታቸው ኣታክልቲ _+61 413 305 928
getu65@yahoo.com
- ዳንኤል ግርማይ _ +61 403 644
317--lominey1@hotmail.com

ካናዳ
- ልኡል ኣባይ -+1778 960 9690

luelabay@yahoo.ca

ዘለኣላለማዊ ክብሪ ንሰማእታትና！ ትግራይ ብጀጋኑ ደቃ ክትዕምብብ እያ！
ዓወት ንመደባት ሰብ ሕድሪ！

ረዳኢ አንበሳጀር
ዳ/ጀኔራል ሰብ ሕድሪ ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ
ጨንፈር ወጻኢ

