
ለካቲት 11 የኢትዮጰያ ብሄራዊ በዓል ሆኖ ለዘላለም ይከበራል። 

  

35ኛው የህወሓት ልደት በአል ሲከበር፤ ኢትዮጰያ ባጠቃላይ፤ የትግራይ ህዝብ ደግሞ በተለየ 

የሚያስባቸውና የሚያስታውሳቸው ጉዳዮች ኣሉ። ኣንዱና ዋነኛው ያቺ ከአለም በድህነት፤ 

ድንቁርናና፤ ሃላ ቀርነት ማጥ ተተራማሳ፤ በብሄራዊ ኣድሎዎና ዘረኝነት ታምሳ፤ በጦርነትና ግጭቶች 

ስትናወጥ የኖረችውን ኢትዮጱያ ላንዴና መጨረሻ በሚያስደንቅ ብቃትና ጀግንነት መሰረታዊ 

ሳይንሳዊ መፍትሄ መሰረት የጣለች ቀን ናት።  

 17 ዓመታትን የወሰደው የህዝብ ትግል ከአረመኔው ደርግ መንግስት ባሻገር ብዙ ጠርዝ ከነበራቸው 

ነውጠኞችና ፀረ ህዝብ ሃይሎች በመታገል ፍፁም የህዝብ ድጋፍ በማግኘት በጠላቶቹ ላይ የተደጋገመ 

ድሎችን በመጎናፀፍ ኢትዮጱያ በህገ መንግስት የምትመራና፤ በፌደራላዊ ዲሞክራሲ መስተዳደር 

ተዋቅራ የተለያየ ባህልና ቓንቓ የሚከተሉ ህዝቦችዋ በመፈቃቀድ የተመሰረተ አንድነት 

እንደመለያዋና ጥንካሬዋ ሆኖ እንዲቀረፅ መሰረት የጣለ ትግል ነው። 

  መንገድዋ የተቃና ይሆን ዘንድ በትምህርት፤ በኢኮኖሚ ግንባታና በተለያዩ የማህበራዊ ዘርፎች 

ፍጥነትንና ብቃትን በማሳየት በኣፍሪቃ የእድገት ስራ ቀዳሚውን ስፍራ በመያዝ ሀዝቦችዋ የባለሙሉ 

ተስፋና ለስራና እድገት የተነሳሱ ጀግኞች ሆኖው በአለም ዘንድ ብቅ ማለት ጀምሮዋል።  

እናንት የኢትዮጱያ ህዝብ ጠላቶች፡ ኢትዮጱያ ተከፋፍላለች፤ ትገነጠላለች፡ የባህር በርዋ ተሽጠዋል፤ 

ወያኔ ጠላት ነው፤ የትግራይ ህዝብ ጠላት ነው፤ …ወ.ዘ.ተ. ምን ያላቹሁት አለ፤ ስራ ፈቶች 

መሆናቹህ መረጋገጫ ይሆን እንደሆነ እንጂ የናንተ ስድብና ዛቻ ማንም ጤነኛ ሰው በግምት 

እንደማያስበው እናውቃለን። እንደ ጤነኛ ሰው በሰከነ አንደበት ለዲሞክራሲ እና እድገት ከማሰብ 

በፀረ-ዲሞክራሲ፤ በልዩነትና መከባበር እንደማመን በስድብና ማጭበርበር፤ ለመጓዝ አእምሮአቹህ 

በስህተት ያሳመናቹህ ሰዎች ናቹህ።  

 በዚህ በኣል ተሳታፊ እንዳይኖር ለምታደርጉት ጥረት፤ አዲስ ነገር ስላልሆነ ብዙም አያሳስበንም። 

የትግራይ ህዝብና የትግል ወዳጆቹ በናንተ ጉራ ቀርቶ ታንክና መድፍ ይዞ ለመጣው አያታቹህ ደርግ 

ምን ምላሸ እንደሰጠው ታውቃላቹህ። ማንን ለማስፈራራት አስባቹህ እንደሆነ ግልፅ ባይሆንም 

ስማችንን እንደምትዘረዝሩ ገልፃቹሃል። ይህ አባባላቹህ የሞኝ ኣባባል ነው። እኛ ሁል ግዜ ተደብቀንም 

ፈርተንም አናውቅም። በዚህ አጋጣሚ በግልፅ ልናስገነዝባቹህ የምንወደው ነገር አለ። ራሳቹህ 

ባነሳቹሁት ጉዳይ፤ እዚህ ፀረ የኢትዮጱያ ህገ መንግስት እየሰራቹህ፤ እንዲያውም አመፅንና ህዝቦችን 

እርስ በርስ የሚያናቁር ተግባር እየፈፀማቹህ፤ አገር ቤት ደግሞ የተለያዩ ንግዶቹን የምታካሂዱ ሰዎች 

መሆናቹህ ብናውቅም፤ የኢትዮጱያ መንግስት ተግባራቹህ እንዲፈትሽና ተገቢ ማእቀብ 

እንዲያደርግላቹህ ያደረግነው ተፅእኖ አለመኖሩ ነው። ካሁን በኃላ ለምናደርገው እንቅስቃሴ ግን 

መንግስት ህግም ጭምር ተከትሎ የናንተን ፀረ-ዲሞክራሲ ተግባርና ፀረ-የህዝቦች እኩልነት እንቅስቃሴ 

በተገቢ እንዲያይ የምንታገላቹህ መሆናችን ልናስገነዝባቹህ እንወዳለን። 

 

     የኮሎምበስ ለካቲት 11 በዓል ኣዘጋጅ ኮሚቴ። 
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