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ቅዋም መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 
ድርብ ዕማም ኩነት ምህዳስ ሕድሪ ብሉፅ መራሒ መለስ ዜናውን 

ክብርታት ባህልናን ንሓደ ዕላማ !! 
 

ህዝቢ ትግራይ ይበፅሖ ካብ ዝነበረ ብሄራውን ደርባውን ወፅዓ ክናገፍ፣ ምስ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን 

ኢትዮጵያ ብምዃን ኣብ ብሩህ ጐደና ህዳሰ ክኣቱ ተቓሊሶም ካብ ዘቃለሱ ደቂ ህዝቢ ውሸጢ ብሉፅ መራሒ መለስ ዜናዊ 

ዝስኣናላ መፋርቕ ወርሒ ነሓሰ ሓምሻይ ዓመት ኣቑፂራ። 

ሕድሪ ኩሎም ሰማእታትናን ንምሕዳስ ብሉፅ መራሒ መለስ ዜናዊ ን5ይ ዓመት እንትንዝክሮ  ዝተጀመረ ብሩህ ጉዕዞ ህዳሰ 

እናተጠናኸረ ኣብ ዝኸደሉን ኣብ ልዕሊ ዳሑራት ኣተሓሳስባታት ናብ ስጡም ቃልሲ ዘእተወና ብዕምቈት ናይ ምህዳስ 

ምንቅስቓስና ፍረ ምፍራይ ኣብ ዝጀመረሉ ኾይንና ኢና፡፡ ጀጋኑ ሰማእታትናን ብሉፅ መራሒ መለስን ዝገደፋዎ ሕድሪ 

መሰረት ብምግባር ነቲ ኣብ ፅኑዕ ሰረት ዝተሃነፀ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትና ክፈታተንዎ ጀሚሮም ዝነበሩ ድሑራት 

ኣተሓሳስባታትን ተግባራትን ምስ ኩሎም ብሄር ብሄረሰብን ህዝብታትን ሃገርና ብምዃን ስለተቓለስናዮም መላእ ሃገርና 

ናብቲ ልሙድ ሰላምን ርግኣትን ክትኣቱ ኣኽኢሉን ብሰንኪ ፅንፈኛ ሓይልታት ዝተቐመጠ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ክልዓል ኪኢሉ 

ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ሕሱም ክራይ ኣካብነት ክግበር ዝፀንሐ ቓልሲ እውን ኣብቶም ውርያት ተዋሳእቲ ክዓርፍ ዘኽእል ውፅኢት 

ይርከበሉ ኣሎ፡፡   

ህዝብና ኣብ ልምዓትን ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ዝወለዖ ምንቅስቓስ ሕድሩ ንምሕዳስ ዘካይዶም ዘሎ ምስፋሕ ብሉፃት 

ተመክሮታት ሓምለዋይ ልምዓትን ካልኦት መድረኻዊ ዕማማትን ጭቡጣት መረጋገፂ እዮም፡፡ ብኹለ መዳይ ዓቕምታት 

መንግስትን ህዝብናን ንኣዝዩ ከቢድ ዝነበረ እዋን ድርቂ ንምስጋር ትምህርቲ ዝወሰድናሎም ዓውድታት ናብ ረብሓ ንምቕያር 

ዝግበር ዘሎ ርብርብውን ንድርቂ ዝፃወር ኢኮኖሚ ክህነፅ ብሉፅ መራሒ መለስ ዘቐመጦም ኣንፈታት መሰረት ይሕዙ 

ምህላዎም ናይ ሕድሪ መሀደሲና ጭቡጥ መርአይ እዩ፡፡ 

ካብዚ ብተወሳኺ ህዝቢ ትግራይ ብገዛእቲ ደርብታት ይበፅሖ ብዝነበረ ብሄራዊ ዕብለላ  ውሽጢ ኮይኑውን ባህላውን 

ማሕበራውን ክብርታቱ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ተዓቂቦም ክቕፅሉ ኣብ እዋን መፃብብ እንተይተረፈ ብድፍረት ሓያል ቓልሲ 

እናካየደሎም መፂኡ እዩ። ገዛእቲ ደርብታት ብሓደ ገፅ እዞም ክብርታት ክጠፍኡ ነቲ ሃዋህው ብምፅባብን ብምንሻውን 

ደረት ዘይብሉ ግፍዒ ፈፂሞም። ብኻሊእ ገፅ ህዝቢ ትግራይ ንባህላውን ማሕበራዊ ክብርታቱ ምዕቃብ ዝገብሮ ዝነበረ 

ዘይተወደበ ምንቅስቓስ ንፃትውን ዕረፍቲ ዘይነበሮ ህዝቢ ከምዝነበረ ዘዘኻኽሩ እዮም። 

ህዝቢ ትግራይ ንመሪሕ ውድቡ ህወሓት ምስፈጠረ ድማ እዞም ክብርታት ዝበለፁ ክዕንብቡ ዝኽእልሉ መሰረታዊ ኣንፈታት 

ተቐሚጦም እቲ ቓልሲ ንባህላውን ማሕበራውን ሃፍትታት እናሃደሰ ብግድኦም ድማ እቶም ባህላውን ማሕበራውን 

ሃፍትታት ነቲ ቓልሲ እናሃደሱ ተመጋጊቦም ናብዚ ዘብፅሑና ኣብ ፅኑዕ ሰረት ስለዝረበቡ እዩ። ናይዚ መሰረታዊ ምሽጥር 

ድማ ምስዞም ክብርታት ዘይኸዱ ድሕረታት ሓለኽቲ ስርዓታት ክብተኹን ህዝቢ ፈልዩ ክፈልጦምን እናተገበረ ስለዝመፀ 

እዩ። ስለዚ ድማ ወያናይ ባህርያት ባህልን ማሕበራዊ ክብርታትን ህዝብና ብቓልሲ እናገወዱ መፂኦም።  



2 

 

ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ህዝብና ብዝረኸቦ ሰላም ዴሞክራስን ንባህላውን ማሕበራውን ሃፍተ ገነቱ ብዝለዓለ ብርኪ 

ምጥቃም ካብ ምጅማሩ ንዓቐብ ንፀረ ድኽነት ቓልሲ እውን የውዕሎም ኣሎ። ንባህላውን ማሕበራውን ክብርታት ህዝብና 

ብቑዕ ቈላሕታ ዝሃበ መንግስቲ ድማ ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ደገፍን ክትትልን ንምግባር ዘኽእሎ ቑመና ፈጢሩ ተንቀሳቒሱ 

እዩ። ካብዚኦም ውሽጢ መንግስታዊ ትካል ባህልን ቱሪዝምን ናብ ብርኪ ቢሮ ክዓብን ዝተጠናኸረ ኣወዳድባ ክህልዎን ገይሩ 

እዩ። ምስዚ ትካል ብቐጥታን ተዘዋዋሪን ምትእስሳር ዘለወን ሲቪክ ማሕበራትን ዝተፈላለያ ውዳበታትን ካብ እዋን ናብ 

እዋን እናተጠናኸሩ ክኸዳ ዘኽእል ደጋፍ ተገይሩ። ነዞም ክብርታት ዝፃብኡ ማሕበራዊ ጠንቅታት ብእዋኑ ክእለዩ ድማ 

ብተመሳሳሊ ኣጀንዳ ዝተጣየሹ መንግስታዊ ኣካላትን ህዝባዊ ውዳበታትን ብምጥቃም ፃዕሪ ክግበር ፀኒሑ። 

ንምዕምባብ ክብርታት ባህሊ ህዝብና ተጠቀስቲ ካብ ዝኾኑ ኩነት እቲ ሓደ ድማ ኣሸንዳ እዩ፡፡ ኣሸንዳ ካብ ዘለዎ ማዕረግ 

ንዓቐብ ፍርቂ ኣካል ህዝብና  ዝኾና ደቂ ኣንስትዮና ኣብ ማሕበረ ኢኮኖሚ ምንቅስቓስ ክሳተፋን ተጠቀምነትን ከረጋግፃ 

ንሓዱሽ ዓመት ብዝተፈለየ ህዳሰ ክዳለዋን ዘኽእለን ክቡር ባህሊ እዩ። ኣሸንዳ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ንልዕሊ 10 መዓልቲ 

ብዝተፈላለየ ስያመን ተመጋጋቢ ባህላዊ ትሕዝቶን ዝኽበር እንትኸውን ቀልቢ ዓለም ለኸ ትካላት ፣ ዑደተኛታት ውሽጢ 

ዓድን ወፃእን ምስሓብ ካብ ዝጅምር ድማ ፀኒሑ እዩ። ነዚ ፅቡቕ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ 

ላዕለዎት ኣመራርሓ ትካል ሓድግታት ማሕበራውን ባህልን ሕቡራት መንግስታት /ዩኔስኮ/  ኣብ ዝተረኸቡሉ ተኸቢሩ።  

ሎሚ ዓመት ድማ እዚ ከይዲ ናብ ዝተማልአ ዓለም ለኸ አፍልጦ ክብርን ናብ ኢኮኖምያዊ ረብሓ ክልወጥን ፃዕሩ ኣጠናኺሩ 

ቐፂሉ ኣሎ፡፡ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነዚ በዓል ዝምጥን ፕሮግራም ብምውፃእ ናይ ሎሚ ዓመት ብዓል ኣሸንዳ 

ኣብ ኩሎም ሸነኻት ትግራይ ዘለው ታሪኻውን ባህላውን ሐድነታት ሓቢሮም ክፍለጡ ብምግባር ንዕውትነት ስትራቴጂ 

ረብሓታት ቱሪዝም ፍሉይ ቈላሕታ ተዋሂብዎ ክምራሕ ምግባር ይርከብ፡፡ 

እዛ መፋርቕ ወርሒ ነሓሰ ዋርድያ ድኽነት ዝነበሩ ድሑራት ስርዓታት ንምድምሳስ ተቓሊሶም ካብ ዘቃለሱ ደቂ ህዝቢ 

ንብሉፅ መራሒ መለስ ዜናዊ እናዘከርና ቃልና ብምሕዳስ ዝተወልዐ ምንቅስቓስ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ብምጥንኻር 

ህዝብና ዝተጀመረ ጉዕዞ ህዳሰ ከጠናኽር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እንትፅውዕ ብሄራዊ መንነትና ብዝልዓለ ብርኪ 

ክደምቕ ባህላውን ማሕበራውን ሃፍተ ገነትና ክብርታት ኢኮኖሚያዊ ረብሓ ክውስኹ ብዝተጀመረ ምንቅስቓስ ብዓል ኣሸንዳ 

ዕውት ከምዝኸውን ብምትእምማን እዩ። 

 

  

  

 


