
ዘይነፅፍ ደገፍ ተጋሩን ፈተውቲ ህዝቢ ትግራይን 

ህዝቢ ትግራይ ምሰ ካልኦት  ኣሓት ህዝብታት ኢትዮጵያ ብዘካየዶ ዘይተሓለለ ቃልሲ  ኣብ ሃገርና ንሓያሎ መዋእል  ሱር 
ሰዲዶም ዝፀንሑ ዋርድያታት ድኸንትን ድሕረትን  ስርዓታትን መሓውሮምን ብምድስካል  እዚ ሐዚ ተፈጢሩ ዘሎ  
ኩለመዳያዊ  ዕብየት  ሃገርና  ክረጋገፅ ተኻኢሉ እዩ። እዚ ኹሉ ሳላ ብወርቃዊት 11 ለካቲት ዝተወለዐ ሽግ ሓርነትን ህዳሰ 
ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን እዩ። 

ህዝቢ ትግራይ ብዝኸፈሎ መሰታ ዘይብሉ ቃልሰን መስዋእትን ኣብ ሃገርና ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ፣ልምዓት፣  ዕብየት፣ ዓለም ለኸ 
ዲፕሎማሲያዊ ተሰማዕነትን፤ ብሩህ ተስፋ ህዳሰ ሃገርናን  ዝመፀ ውፅኢት  ምኻኑ ቅሉዕ  ሓቂ ‘ዩ። በዓል 11 ለካቲት  
ብድምቀት እንተንብዕል  ነዚ ዘብቁዕና  ዕድመ ፣ፆታ ፣ሃይማኖት ብዘይፈሊ ልዕሊ 60 ሽሕ ዝኾኑ ጀጋኑ  ስዋኣትና  ብምዝካር  
ድልዱል ፌደራላዊ ሰርዓትናን ሕገ መንግስትናን ፤ ሕገ መንግስትና ዘረጋገፀልና መሰላት ብሄራት  ብሄረሰባትን ህዝብታትን  ካብ 
ናይ ጉጅለ ክሳብ ናይ ወልቀ መሰላት ዝተረጋገፀላ  ሃገር ናብ ሓደ ሓበራዊ  ሃገራዊ  ምርድድእ  ክንበፅሕ ኣብ እንኽእለሉ ባይታ 
በፂሕና ኣለና። 

ናይ ሎምዘበን 11 ለካቲት ብክልተ ዓበይቲ ምክንያት ፍሉይ ይገብራ ።ጅግና መራሒና ዝሓንፀፅዎ  ትልሚ ዕብየትን ስግግርን  
ዘፋረቕናሉን ተሞክሮታት ገምጋምና ድማ  ናብ ዝላዓለ  ዝላ ንሰጋገረሉ  እዋን ምኻኑ እቲ ሓደ  እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ እዚ 
በዓል 11 ለካቲት ንህንፀት ግድብ ህዳሰ  ኣባይ ቦንድ ብምግዛእ’’ ከምዝጀመርናዮ ክንዛዘሞ ኢና ’’ ኢልና ንስሙይ  መራሒና 
ዝኣተውናዮ  ቃል  ብዝላዓለ ብርኪ  እንትግብረሉ  ወቕቲ  ምዃኑ ኩላትና ክንጭብጦ ይግባእ። 

ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሃገርና ሰላም ልምዓት ማዕርነት ብሄር ብሄረሳበትን ህዝብታትን  ክረጋገፅ  ፤ዴሞክራሲያዊ ስርዓት  ከህነፅን 
ሰናይ ምምሕዳር  ክነግስን ኣሻሓት  ርሑቕ ኣመቲ ደቁ ጥይት ብግንባርኩም ‘ምበር ብድሕሪትኩም ከይወግአኩም ኢሉ መሪቑ 
ሳላ ዝሰደደ እዚ ኩርዓት ኣፍሪካን ድኻታት ህዝቢ ዓለምን ጠበቓ ዝኾነ ኣፍሪካዊ መበቆል ስነ ፍልስፍና ተመራመርቲ፤ ብሱላት 
ፖለቲከኛታትን ዲፕሎማሰኛታትን ሓርበኛታት ልምዓትን መብሰርቲ ህዳሰ ኣፍሪካን ኣፍሪዩ እዩ።ካብዚኦም ሓደ ነፍሲሄር 
ቀ/ሚኒስተር ክቡር መለስ ዜናዊ ሓደ እዮም።ካብቶም ብዙሓት ጀጋኑ  ተጋደልቲ  ሓደ ዝኾኑ  ክቡር ቀ/ሚኒስተር መለስ ዜናዊ 
ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ቃልሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ብሓፈሻ  መሪሖም  ናብዚ ሐዚ ሒዝናዮ  ዘለና  መንገዲ ህዳሰ 
ሃገርና ኢትዮጵያ ኣፍሪካን ክንበፅሕ ገይሮም እዮም  ። 

ክቡር ቀ/ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን መሪሖም ብዘመዝገብዎ ኩለመዳያዊ ዕብየት ፤ኣብ ኣህጉራዊን 
ዓለም ለኻዊን መድረኻት ብዘርእይዎ ፖለቲካዊን ድፕሎማሲያዊን ብስለትን ብቕዓትን  ተሰማዕነትን ካብ ሃገርና ሓሊፉ ኣህጉር 
ኣፍሪካ ወኪሎም  ኣብ ዓለም ለኸ መድረኻት ብምክታዕን መእመኒ ሓሳብ ብምፍላቕን ክሳብ ሕልፈተ ሂወቶም ዘርአይዎ 
ዘይተሓለለ ፃዕርን ተወፋይነትን  ደኺሙኒ ሰልችውኒ እንከይበሉ ብዘደንቅ ኩነት ታሪክ ሰሪሖም ሓሊፎም እዮም ።እዚ ወርቃዊ 
ሰራሖም  ካብ ኢጋድ ክሳብ ሕብረት ኣፍሪካ፤ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ክሳብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ፤ ካብ ኣሜረካ ክሳብ 
ቻይና ፤ ካብ G-8 ክሳብ G-20 ፤ ካብ ኮፐንሃገን ክሳብ ዱሃን ሃገሮምን ኣፍሪካን ወኪሎም ዘበርከትዎ ኣስተዋፅኦን ርትዓዊ ስነ 
ፍልስፍነኦምን  ውሕሉል ተሞክሮኦምን ኣንደበቶምን  እናተዘንተወ ይርከብ።እዞም ስሙይ ጅግና መራሒና  ከም ካልኦት ጀጋኑ  
ብፆቶም ዓወት ሓፊሶም ብኽብሪ ተሰዊኦም እዮም። 

በዓል 11 ለካቲት ብድምቀት  እንተነኽብር ሎሚ’ውን ከምቀደም  ኣብ ወፃእ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለና ተጋሩን ፈተውቲ 
ህዝቢ ትግራይን ብወርቃዊ ደሞም  ፅሒፎም  ዝሓለፉ ጀጋኑ ስዋእትና ብምዝካር ፤ገዲፎምልና ዝኸዱ ሕድሪ ከይኣዕበርና 
ሰላም ልምዓት ሰናይ ምምሕዳርን ብምረግጋፅ ፍትሓዊ ክፍፍል ሃፍቲ ክነግስ ብሓፈሽኡ ህዳሰ ሃገርና ኢትዮጵያ ክረጋገፅ 
ሐዚ’ውን ከምቀደምና ኣብ ትሕቲ 11 ለካቲት  ፅላል  ዓሲልና  ስውኣትና  እናዘከርና ንቅድሚት ክንምርሽ ኣለና። 

ብፍላይ ኣብ ወፃእ  እትርከቡ ተጋሩን ፈተውቲ ህዝቢ ትግራይን  ብዘለኩም ኩሉ ዓቕሚ  ፍልጠት ተሞክሮን ክእለትን 
ተጠቒምኩም ኣብ ህዳሰ ሃገርናን ክልልናን ርኡይ ለውጢ ንምምፃእ ስግግር ቴክኖሎጂ ክፍጠርን አድማሳዊ ተወዳደሪ ዝኾነ ዜጋ 
ንምፍራይ ኣብ ምንጣፍ እትርከቡን ነዚ ዕላማ እትድግፉን ዘለኹም  ‘’ ልምዓት ዓዲ ብወዲ ዓድን “ ዝሓበራ ኣፃብዕቲ ዓርቃይ-
-----‘ ከምዝበሃልን  ክውን ንምግባር ሐዚውን ኣብ ፅላል 11 ለካቲት ዓሲልና ብሓዱሽ ወነን ሕራነን ክንለዓል ይግባእ ። 

ብፍላይ ኣብ ወፃእ ትነብሩ ተጋሩን ፈተውቲ ህዝቢ ትግራይን በቢ ውዳበኹም ኣቢልኩም ኣብ ልምዓት ክልልኩምን ሃገርኩምን  
እተበርክትዎ ዘለኹም መተካእታ ዘይብሉ ኣስተዋፅኦ ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ፤ ብከባቢያዊ ውዳበታትን  ኣቢልኩም  ኣብ 
ህንፀት ኣብያተ ትምህርቲ ፤ ቤተ መፃሕፈትን፤ ቤተ ፈተነን ፤ ኣብ ህንፀት ትካላት ጥዕናን   ምምላእ ውሽጣዊ ናውትን ፤ 
ወፃአተኛታትን ኢትዮጵያውያንን ሰብ ሞያ ሕክምና ብምትሕብባር ኣብ ክልልናን መላእ ሃገርናን ናፃ ኣገልግሎት ሕክምና ኣብ 



ምሃብን ስግግር ቴክኖሎጂ ኣብ ምፍጣርን ተሞክሮታት ኣብ ምሕላፍን እትፃወትዎ ዘለኹም ዜግነታዊ ግቡእ ህዝብኹም ህዝቢ 
ትግራይን መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ ትግራይን  ዝተሰመዖም ሓጎስ ይገልፁ ኣለዉ። 

ሎምዘበን በዓል 11 ለካቲት ምስ ዝኽረ ነፍሲሄር መለስ ዜናዊ ብምትእስሳር ብዝላዓለ ድምቀትን ፅምብልን ንምብዓል ኣብ 
ምሽብሻብ ከምዘለኹም ካብቶም እትህብዎም ዘለኹም መግለፅታት ንምርዳእ ተኻኢሉ ኣሎ።ስለዝኾነ ድማ ሕድሪ ስውኣትና 
ዓቕምን ስንቅን ዓቲርናን ብምዝካርን ህዳሰ ሃገርና ኢትዮጵያ ክውን ክኸውን ብቐፃልነት ዝመፅእ ዘሎ ኩለመዳያዊ  ዕብየት 
ንድሕሪት ከይምለስ ኢድ ንኢድ ተታሒዝና  ንቅድሚት  ክንምርሽ ይግባእ ። 

እዚ ዘይነፅፍን ዘይሃስስን ደገፍ ፋኖታት ተጋሩን ፈተውቲ ህዝቢ ትግራይን ዲያስፖራ  ልምዓት ዓዲ ብደቂ ዓዲ ምዃኑ 
ብምእማን ፤ናይ ካልኦት ሃገራት ዲያሰፖራ ንሃገሮም ዝገብርዎ ዘለዉ ኣስተዋፅኦን ዘለዎም ተሞክሮን ኣብ ግምት ብምእታውን 
ንካልኦት ኣካላት ድማ ፀለውቲ ብምዃንን ስግግር ቴክኖሎጂ ብዝሓፀረ ኣብ ክልልናን ሃገርናን ንክፍጠር ዘለኩም ኩለመዳያዊ 
ዓቕምን ተሞክሮን ንከተበርክቱ በዚ ኣጋጣሚ ህዝብን መንግስትን ብሄራዊ ክልላዊ ትግራይ ፃዊዒቶም የቕርቡ ኣለዉ። 

ድምቀት ንበዓል 11 ለካቲት!! 

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ 


