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የያ ትውልድ ተቋም 10ኛ ዓመት ክብረ በዓል ዝግጅት ፕሮግራም 

ቀን፦ ዕሁድ ሐምሌ 17 ቀን 2014 ዓ.ም. (Sunday July 24, 2022) 

ሰዓት ፦ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከምሽቱ 1 ሰዓት (12:00 PM USA EDT) 

ቦታ ፦ Zoom ቪድዮ/ቴሌ ኮንፈረንስ ከ Maryland 

የበዓሉ መሪ ቃል፦ “እውን ያ ትውልድ የታገለው ለዛሬይቷ ኢትዮጵያ ነበርን?” 

የስብሰባው መሪ፦ ወ/ሮ ፍቅርተ ገብረማሪያም Maryland 

ረዳቶች ፦ አቶ አበራ ሲሳይ Chicago   እና  ወ/ሮ ፀዳለ እጅጉ Philadelphia  

          የዙም ሂደቱን ከጅምር እስከ ፍጻሜ ይከታተላሉ። 

የZoom ዝግጅቱ ከጅምር ጀምሮ በድምጽና ቪዲዮ ይቀዳል።  

ወ/ሮ ፍቅርተ ገብረማርያም ፦ የኅሊና ፀሎትን በማስቀደም የእንኳን ደህና መጣችሁ መልዕክት 
በማስተላለፍ የበዓሉን ዝግጅት መጀመር ያበስራሉ።  12:15 pm – 12:30 pm  

ክፍል 1. ወ/ሮ ፍቅርተ ገ/ማርያም ፦ እንደቅደም ተከተላቸው ከያ ትውልድ ተቋም ቀጣይ እንግዶችን 
በማስተዋወቅ ይጋብዛሉ፦  

 ከያ ትውልድ ተቋም  የእንኳን ደህና መጣችሁ መልዕክት....አቶ ይልማ ዘርይሁን  12:30pm 
-12: 40pm 

 ለ10ኛው ዓመት ክብረ በዓል እንኳን አደረሳችሁ መልዕክት…እናታችን ወ/ሮ ሙሉነሽ አደራ 
(ማዘር) 12:40pm – 12:50pm 

 የያ ትውልድ ተቋም እና በሀገር ቤት በመንቀሳቀስ ላይ ስላለው ያ ትውልድ በጎ አድራጎት 
ድርጅት የሥራ ዕቅድ አጠር ያለ መግለጫ ......... ዶር ዘላለም አጥሌ 12:50pm – 1:00pm  

ክፍል 2. ወ/ሮ ፍቅርተ ገ/ማርያም ፦ እንደቅደም ተከተላቸው ቀጣይ እንግዶችን ከደጋፊዎቻችን እና 
ከድርጅት ተወካዮች በመጋበዝ እንኳን አደረሳችሁ መልዕክት ያስተላልፋሉ፦ 

እያንዳንዳቸው 3 ደቂቃ እንደው ቢበዛ ከ5 ደቂቃ ባልበለጠ ሀሳባቸውን ያቀርባሉ።       

ተራ 
ቁ. 

ሥም ከነአባት መግለጫ ሰዓት 

1 አምባሳድር ታደለች ኃይለሚካኤል ዳኛው ማነው? ደራሲ ከኢትዮጵያ 1:00pm – 1:05pm 
2 አቶ ተድላ ድረሴ .”ሕይወቴ ከቆቆ እስከ ከርቸሌ”   

መጽሐፍ ደራሲ ከኢትዮጵያ 
1:05pm – 1:10pm 

3 አቶ ከበደ ደስታ (እሳቱ) በጎሕ መጽሔት ዋና ገጣሚና አዘጋጅ 
ከሜሪላንድ 

1:10pm  – 1:15pm  

4 አቶ መርሻ ዮሴፍ የቀድሞ የኢሕአፓ አመራር የነበሩ 
ከአውሮፓ 

1:15pm – 1:20pm 

5 ዶር እርቁ ይመር ኢትዮጵያዊነትን በመወከል ከችካጎ 1:20pm – 1:25pm 
6 መጋቢ ብሉይ አብርሃም ሃይማኖት ኢሕአፓን በመወከል፤ ተቀዳሚ 

ም/ሊቀመንበር ከኢትዮጵያ 
1:25pm -  1:30pm 
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ክፍል 3. ወ/ሮ ፍቅርተ ገ/ማርያም ፦  “እውን ያ ትውልድ የታገለው ለዛሬይቱ ኢትዮጵያ ነበርን?” 
በሚለው ርዕስ ላይ ውይይቱን ይከፍቱ ዘንድ አቶ አበራ ሲሳይን ይጋብዛሉ። 

አቶ አበራ ሲሳይ፦ በበዓሉ መሪ ቃል ላይ ለውይይቱ መንደርደሪያ ይሆን ዘንድ የራሳቸውን 
መንደርደሪያ በመስጠት ከታች የተጠቀሱትን እንግዶች በተሰጣቸው ርዕስ ላይ ሀሳባቸውን 
እንዲያቀርቡ ይጋብዛሉ። ውይይቱንም በማወያየት ይመራሉ። ለእያንዳንዱ አቅራቢ 10 ደቂቃ 
ተይዟል።   

ያ ትውልድ ትላንትና እና ዛሬ ..................................... አቶ ለይኩን ካሣሁን 1:40pm – 1:50pm  

ኢትዮጵያችን ዛሬ ላይ .........................................ጋዜጠኛ ወ/ሮ ትዕግስት ካሣ 1:50pm – 2:00pm 

ፆታዊ ጥቃትና ሴቶች በዛሬይቱ ኢትዮጵያ............................ወ/ሮ ፀዳለ እጅጉ 2:00pm – 2:10pm 

ያ ትውልድና ኢትዮጵያ ..............................................አቶ ክፍሉ ታደሰ 2:10pm – 2:20pm 

አቶ አበራ ሲሳይ፦ መድረኩ ለውይይት ክፍት መሆኑን በመግለጽ ውይይቱን ይመራሉ። 2፡20pm – 
3:30pm 

ወ/ሮ ፍቅርተ ገ/ማርያም፦ ያ ትውልድ ተቋምን በማጠናከር በኩል ዛሬ የተገኙት ታዳሚዎች የገንዘብ 
ድጋፍ ያደርጉ ዘንድ ማብራሪያ ከሰጡ በኋላ ለተጨማሪ ሀሳብና የመዝጊያ ንግግር የያ ትውልድ ሊቀ 
መንበርን አቶ ነሲቡ ስብሐትን ይጋብዛሉ። 3:30pm – 3:40pm  

አቶ ነሲቡ ስብሐት የያ ትውልድ ተቋም ቦርድ ሊቀ መንበር  3:40pm – 3:55pm 

ለያ ትውልድ ተቋም የገንዘብ ድጋፍ ማሰባሰብ ተጨማሪ ሀሳብ በመሠንዘር  የመዝጊያ ንግግር 
ያደርጋሉ 

ወ/ሮ ፍቅርተ ገ/ማርያም ፦  ለመጡት ታዳሚዎች በሙሉ ምስጋናቸውን በማቅረብ የያ ትውልድ 
ተቋም 10ኛ ዓመት ክብረ በዓል አስመልክቶ የተዘጋጀው የዙም ዝግጅት ማብቃቱን በመግለጽ 
ታዳሚውን እና ተጋባዥ እንግዶችን ያሰናብታሉ። 3:55pm – 4:00pm  

ስብሰባው በ4፡00 pm ይጠናቀቃል፡፡ 

ያ ትውልድ ተቋም 

የያ ትውልድ ታሪክ ህያው ነው!!! 

ወደ ዙም ዝግጅቱ መግቢያ በቀጣዩ ገጽ ይገኛል። 
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Topic: YaTewlid Tequam 10th Year Anniversary  
 
Time: Sunday Jul 24, 2022 12:00 PM Eastern Time (US and Canada) 
ዕሁድ ሐምሌ 17 ቀን 2014 ዓ.ም. ከምሽቱ 1 ሰዓት በኢትዮጵያ አቆጣጠር። 
 
Main Topic:-  Really "The Generation" struggled for today's Ethiopia?"    
መሪ ቃል:-  እውን ያ ትውልድ የታገለው ለዛሬይቷ ኢትዮጵያ ነበርን? 
 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/7033004302?pwd=TmtER290YzVtSVhEcjFxZ2EyQXQxUT09 
 
Meeting ID: 703 300 4302 
Passcode: 1966 
 
ያ ትውልድ ተቋም 
 

  

https://us02web.zoom.us/j/7033004302?pwd=TmtER290YzVtSVhEcjFxZ2EyQXQxUT09

