
 

 ቐንዲ ምኽንያት ምውላዕ ብረታዊ ቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ብሕሉፍ ድሑራት መስፍናዊን ፋሽሽታዊን ስርዓታት ይበፅሖ ካብ 
ዝነበረ ብሄራዊን ደርባዊን ወፅዓታት ንምንጋፍን ብሰላማዊ፣ዴሞምራሲያዊ፣ልምዓታዊን ፍትሓዊን ስርዓት ብምትካእ 
ህዝብታት ካብ ዝኾነ ይኹን ኣድልዎን ወፅዓን ሓራ ንምውፃእ እዩ ኔሩ። 

 

ነዚ ንምግባር ቕኑዕ ህዝባዊ ዕላማን ንፁር መስመርን ብምሕንፃፅ ዕለት ለካቲት 11/ 1967 ዓ.ም ናብ በረኻ ደደቢት ዝወፈሩ 
በፃብዕቲ ዝቑፀሩ ተቓለስቲ ደቂ ህዝቢ ሳላ ሓቦኦምን ዝሓዝዎ ዘንጊ ህዝባዊነቶምን ኣሽሓት ኣንቂሖም፣ወዲቦምን ኣዕጢቖምን 
እቲ ዝትንከፍ ዘይመስል ዝነበረ ህንዱድ ሰራዊት ፀላኢ ደርዒሞም ብዓወት መሰስ ንኽብሉ ዓሰርተታት ኣሽሓት ዕሸላት ጀጋኑ 
ደቂ ህዝቢ ንህይወቶም ከይሰስዑ ፈቖዶ ሽንጥሮታት፣ ሜዳታትን ጎቦታትን ወዲቖም ደሞም ኣፍሲሶም ዓዕፅምቶም 
ከስኪሶምሉ እንትሓልፉ ብድሕሪኦም ንዝተርፉ ብፆቶም ሰፍ ዘይብል ሕድሪ እናገደፉ እዩ ኔሩ። 

 

ዝሓለፈት ዓመት ማለት'ውን 2004 ዓ.ም በዓል ራእይ ናይ ዕብዬትን ስግግርን መሃንዲስ፣ ናይ ኣህጉርና ኣፍሪካ ጠበቓን ናይ 
ዓለምና መርኣያ ኮኸብ መራሕቲ ዝነበረ ብፃይናን መራሒናን ኽቡር ጠቕላይ ሚኒስተር መለስ ብምስኣንና ንዓና ንተጋሩ፣ 
ህዝቢ ትግራይን ኢትዮጵያን መሪር ሓዘንን በሰላን ዝገደፈትልና ዓመት እያ። ብኻሊእ ወገን ግና ንባዕሉ ከይነበረን ከይዓረፈን 
ካብ ሕድሪታት ብፆቱ ሓንቲ ኸየጉደለን ኸየዕበረን መሰል ህዝብታት ብሄር ብሄረሰባት ሃገርና ኢትዮጵያ ክረጋገፅ፣ ፍትሒን 
ዴሞክራሲን ክዕምብብ፣ ድኽነት፣ ስእነት ስራሕን ካልኦት ማሕበራዊ ፀገማትን ካብ ስረመሰረቶም ክመሓዉ፣ ናይ ሃገርና ገፅታ 
ኽልወጥ ዝገበረ፣ ውሽጣዊ ሰላም ብምርግጋፅ ናይ ኣህጉርና ናይ ሰላም ተምሳሌት ብምዃን ምስ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ 
ማዕርነታዊ ሓድነት፣ ምትሕግጋዝን ምርድዳእን ዝተመስረተ ዝምድና ዝፈጠረን ሩባ ኣባይ ዝደፈረ ጅግና መራሒ ብምዃኑ 
ንዑዑ ምስኣንና ውሽጥና እንተሓዘነ እኳ ንህዝቢ ትግራይ መስዋእትነት ሓዱሽ ብዘይምዃኑ ከምቲ ልሙድ እናሓዘንና ንሕበን 

እናሓረንና ንምርሽ ህዝቢ ኢና'ሞ ብፃይ መለስ ብዝፈፀሞም ኣብ ዓለም ዝተመስከረሎም ህያው ስራሕቱ ዓቂብና ናይ ሎምዘበን 

በዓል ለካቲት 11 ኩለና ህዝቢ ትግራይን ኢትዮጵያን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ጅማሮታት ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ሓንቲ 
ከየጉደልና ንኽንዛዝም ሓቢርና ቓል እንኣትወሉ ዕለት ስለዝኾነ ብፍላይ ድማ  

ሀ. ናይ ኣባይ ግድብ ፕሮጀክት ንምዕዋት፣  

ለ. ብፀረ ህዝቢ ዝግበሩ ናይ መፀለምታ ተራ ፅልኢት ፕሮፖጋንዳ ንምፍሻል፣  

ሐ. ናይ ሃገርና ሰናይ ገፅታ ንኽነጋውሕ፣  

መ. ከምቲ ዝፍለጥ ቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ሎሚ ነስተማቕሮ ዘለና ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊን ማሕበራዊን ለውጥታት 

መሰረት ዝኾነ ውዳበ ሓይሊ ምዃኑ ኣሚኑ ተወዲቡ ሳላ ዝተቓለሰ እዩ'ሞ ኩላትና ተጋሩ ኣብ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ፣ 
ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ማሕበራት መናእሰይ፣ ደቂ ኣንስቲዮን ኮሚዩኒትን ከከምድልየትና ተወዲብናን በቢዘለናዮ 
ሓድነትና ኣጠናኺርናን ሕድሪ ስዉኣትና ኣብ ሸትኡ ንምብፃሕ ኽንወፍር ብስም ማእኸላይ ኮሚቴ፣ ማእኸላይ ቤትፅሕፈት፣ 

ኣባላትን ደገፍትን ማሕበር ተጋሩ ሰሜን  ኣሜሪካ (ማ.ተ.ሰ.ኣ)ን ትግራዋይ ነባራይ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ፃ ዊ ዒት ና  

ነ ቕ ር ብ  

 

ዘ ል ኣ ለ ማዊ  ኽብሪ ን  ዝኽሪ ን  ን ሰ ማእ ታት ና !! 

ሕድሪ  ሰ ማእ ታትና  ኣ ይ ነ ዕ ብር ን !! 

ቐ ዳ ም ፌብሩ ዋ ሪ  16/2013  


