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ለካቲት 4/2008 ዓ/ም 

ብምኽንያት መበል 41 ዓመት ልደት ህ.ወ.ሓ.ት 11 ለካቲት 

ብቤት ፅሕፈት ህወሓት ዝተወሃበ ውድባዊ መግለፂ 

ህዝቢ ትግራይ ነቲ ኣብ እንግድዑ ተፃዒኑ ዝነበረ ኣርዑት ብሄራዊን ደርባውን ወፅዓ ብምውጋድ ፍትሕን 

ማዕርነትን ንምንጋስን ልምዓት ንምርግጋፅን ቃልሲ ሽግ ሓርነት ዝወለዐላ 11 ለካቲት ኣብ ታሪኹ ፍሉይ ቦታ 

ዘለዋ ወርቃዊ ዕለት ስለዝኾነት ኩሉ ጊዜ ብዝለዓለ ድምቀትን ናይ ቃልሲ ወነን ዘኽብራ ዕለት እያ፡፡  

ህዝቢ ትግራይ መሰላቱን ረብሓታቱን ብሰላማውን ዴሞክራሲያውን መንገዲ ዝረጋገፀሉ ዕድል ሙሉእ 

ብሙሉእ ምስተዓፀዎ ብመሪሕ ውድብ ህወሓት እናተመርሐ ኣንፃር ፋሽሽታዊ ስርዓት ደርግን ካልኦት 

ድሑራት ሓይልታትን ን 17 ዓመታት መሪር ብረታዊ ተጋድሎ ኣካይዱ እዩ፡፡ እዚ ምእንተ ፍትሒ ማዕርነትን 

ልምዓትን ዝተኻየደ ብረታዊ ቃልሲ መስተንክራዊ ፅንዓት ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ዝተርኣየሉን ከቢድ 

መስዋእትነት ዝተኸፈለሉን ናይ ቃልሲ ምዕራፍ እዩ፡፡ ህወሓት ትክክለኛ ህዝባዊ ዕለማን በቢእዋኑ 

እናማዕበለ ዝኸድ ቅኑዕ መስመርን ጨቢጡ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ መሪሑ ኣቃሊሱ ምስ ካልኦት 

ዴሞክራሲያውያን ውድባት ኢትዮጵያ ናይ ቃልሲ ሓድነቱ ብምጥንኻር‘ውን ንህዝብታት ኢትዮጵያ ኣብ ጐኑ 

ብምስላፍ ነቲ ብጣዕሚ ገዚፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ዝነበሮ ስርዓት ፋሽሽታዊ ደርግ ብምድርዓም ቐዳማይ 

ምዕራፍ ቃልሱ ብዓወት ዛዚምዎ እዩ፡፡ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ነቲ ን 17 ዓመታት ዝተኻየደ መሪር 

ዕጥቃዊ ቃልሲ ብዓወት ድሕሪ ምኽንባት ሃገርና ኢትዮጵያ ናብ ሓዱሽ ናይ ዴሞክራሲ፣ ሰላምን ልምዓትን 

መድረኽ ኽትሰጋገር ብምግባር ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ይኹን መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ 
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ዘላቒ ረብሓታቶም ንከረጋግፁ ቓልሱ አጠናኺሩ ብምቕፃል ኣብ’ዚ ካልኣይ ምዕራፍ ቓልሲ ‘ውን ዳግም 

ዘሕብን ታሪኽ ኣብ ምስራሕ ይርከብ፡፡    

እዚ መስተንክራዊ ናይ ዕለማ ፅንዓትን ጅግንነትን ዝተመስከረሉን ንናይ ሃገርና ናይ ቁልቁል ጉዕዞ ብምቕልባስ 

ናይ ህዳሴ ጉዕዞ ክብሰር ዝገበረን ህዝባዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ካብ ዝጅመር እነሆ ሎሚ መበል 

41 ዓመት ኾይኑዎ ኣሎ፡፡ ስለ ዝኾነ ‘ውን ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ፣ ንተጋድልቲ ህወሓት፣ 

ንኣባላት ህወሓት፣ ንኣባላት ኢህወደግን መሓዙት ውድባትን ከምኡ‘ውን ንመላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ 

እንኳዕ ንመበል 41 ዓመት ልደት ህወሓትን ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ዝኾነት ታሪኻዊ ዕለት 

11 ለካቲት ብሰላም ኣብፀሐኩም ኣብፀሐና ይብል፡፡  

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ!  

ዝኸበርኩም ኣባላት ህወሓት! 

ህወሓት ነቲ ዝተበገሰሉ ህዝባዊ ዕለማ ንምዕዋት በቢ መድረኹ ንዘጋጥምዎ ዝተሓላለኹ ፀገማትን መሰረታዊ 

ሕቶታትን ብብስለትን ብዝለዓለ ውሕልናን እናኣለየን ነቲ ቅኑዕ ወያናይ ዴሞክራሲያዊ መስመሩ በቢእዋኑ 

ዝያዳ ክምዕብል፣ ክፀርን ኽጉልብትን ንምግባር ዘይሕለል መትከላዊ ቃልሲ እናካየደን እናተሃደሰን ዝመፀ 

ውድብ እዩ፡፡ መበል 41 ዓመት ልደት ህወሓትን ዕጥቃዊ ቓልሲ ህዝቢ ትግራይን እንትነኽብር ድማ 

ልምዓታውን ዴሞክራሲያውን መስመርና ናብ ሚሊዮናት ህዝብታት ሰሪፁ ንተኸታታላይ ዓሰርተ ክልተ 

ዓመታት ብዘይ ምቁራፅ በዓል ክልተ ኣሃዝ ስሉጥ ዕብየት ብምምዝጋብ ሃገርና ኣብ ጉዕዞ ህዳሴ ክትምርሽ 

ብምግባር ናይ መስመርና ሓያልነትን ተኣምር ሰራሓይነትን ብተግባር ንርኢ ኣለና፡፡ ልምዓታውን 

ዴሞክራሲያውን ስትራተጂታትናን ፖሊሲታትናን ብብቑዕ መደብ ተሰንዮም ኣብ ተግባር እንትውዕሉ ሰፊሕ 

ማዕበላዊ ምንቅስቓስ ልምዓት፣ ዴሞክራስን ሰናይ ምምሕዳርን ክፈጥሩ ከምዝኽእሉ ብተግባር ይረጋገፅ 

ኣሎ፡፡ ቐዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ተሓንፂፁ ምስ ህዝብና ዘተ እንትነካይድ ህዝብና እቶም ኣብ 

ውሽጢ ሓሙሽተ ዓመታት ንኽፍፀሙ ዝተተሓዙ ዓበይቲ መደባት ብሩህ ተስፋ ዘሕደርሉ ምዃኖም ገሊፁ 

ኾይኑ ግን ነዚኦም ንምትግባር ዘኽእል ዓቕሚ ኸይንእሰና ዘለዎ ስግኣት‘ውን ገሊፁ ነይሩ ‘ዩ፡፡  ይኹን እምበር 

ውድብና ህወሓት ኣብቲ ህዝቢ ብዘቀፃፀሎ  ማዕበላዊ ምንቅስቓስ ብንጡፍ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ቐዳማይ 

ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ብዓወት ብምዝዛም ናብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ምትግባር ተሳጊርና 

ኣለና፡፡ 
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ልምዓታውን ዴሞክራሲያውን መስመርና እናተተግበረ ብዝፈጥሮ ዘሎ ዝተወደበ ናይ ሓፋሽ ምንቅስቓስ 

ኣማኢት ኣሽሓት መሪሕ ክፍጠሩ ኽኢሎም ኣለው፡፡ እዞም ኣብ ምንቅስቓስ ዝፍጠሩ ዘለው ናይ ህዝቢ መሪሕ 

ንህዝብና ኣብ ዙርያ መስመርና ክዓስል ብምግባር ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ ንውድብና ጠንካራ ናይ ልምዓትን 

ዴሞክራሲን መሪሕ ውድብ ኽትከውን ኣኽኢልዋ እዩ፡፡  

ጉዕዞ ህዳሴና ብናይ ወለዶታት ምትኽኻእ ብዓሰርተታት ዓመታት ዝፍፀም ነዊሕን ዝተሓላለኸን ናይ ቓልሲ 

ጉዕዞ እዩ፡፡ ኣብዚ ጉዕዞ ‘ዚ ውድብና እናተሃደሰን እናተጠናኸረን ክቕፅል ዝገብሩ ብኣሸሓት ዝቑፀሩ ተካእቲ 

መናእሰይ ካብ ታሕቲ ጀሚሮም እናፈረዩ ወፅዮም ኣብ’ዚ ሕዚ እዋን ካብቲ ዝለዓለ ናይ ውድብ ናይ 

ኣመራርሓ ኣካል ዝኾነ ማእኸላይ ኮሚቴ ጀሚሩ በቢ ብርኩ ሓላፍነት ተሸኪሞም ዝመርሐሉ ኩነታት 

ኽንበፅሕ ምኽኣልና ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብዘላቕነት ክቕፅል ዝገብር ኣንፈት ተግባራዊ ይኸውን ከምዘሎ 

ብተግባር ዘረጋግፅ እዩ፡፡ በዚ ድማ ህወሓት ዓብይ ሓበን ይስመዖ፡፡   

ህወሓት ንኸይዲ ኣፈፃፅማ ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ዘለዎ ፖለቲካዊ ፋይዳን ኣብ መበል 12 

ጉባኤኡ ብዝርዝር ገምጊምዎ እዩ፡፡ ልምዓታውን ዴሞክራሲያውን መስመርና ትኽክለኛነት ዳግም ብተግባር 

ዘመስከረ፣ ቀፃልነት ጉዕዞ ህዳሴና ዘረጋገፀን ብኹሉ መዐቀኒታት ብጣዕሚ ዕውት ስራሕን ቅልጡፍ ዕብየትን 

ዝተረጋገፀሉን ንህዝብና ዘሐበነ ንቐፃሊ’ውን ዓብይ ተመኩሮ ዝተረኸበሉ ምዃኑ ተገምጊሙ እዩ፡፡ መበል 12 

ጉባኤ ህወሓት ነቶም ኣብ ምፍፃም ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ዝተመዝገቡ ኣንፀባረቕቲ ዓወታት 

ብሚዛኖም ኣቐሚጡ ንጉዕዞ ህዳሴና ዝኾልፉ ካብ ኣተሓሳስባን ተግባርን ኣካብነት ክራይ ዝምንጭው ዓበይቲ 

ጐደሎታት ከምዘለው‘ውን ግን ገምጊሙ እዩ፡፡ እቶም ጉድለታት ዝግለፀሎም መልክዓት ብፍላይ ኣብ 

ውሽጢ ውድብ ካብ ውድብ‘ውን ኣብቲ ላዕለዋይ መሪሕነት ብምትኳር ብዝርዝር ሪኡ፡፡ ናይቶም ጉድለታት 

ሳዕቤን ድማ ልምዓትና በቲ ዝድለ ቅልጣፈ ከይስጉምን ስግግር (ትራንስፎርመሽን) ከይምዝገብን ዕንቅፋት 

ምፍጣሮም፤ ብፍላይ ድማ ኣብ ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ህዝብና ንኸማርር ዝገበሩ ምዃኖም በቲ ልሙድ 

ናይ ውድብና ባህሊ ብዘይምሕረት ገምጊሙ ኮኒንዎም፡፡ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ነዞም ጉድለታት ዘስተኻኽል 

ስጉምቲ ክወስድ  ድማ ወሲኑ ‘ዩ፡፡  

ብኣጠቓላሊ መሪሕ ውድብና ህወሓት ካብቲ ክሳዕ ሕዚ ዘካየዶ ቃልሲ ካብ ጠንካራ ጐንታቱን ድኽመታቱን 

ልምዲ ብምቕሳም ልምዓት፣ ዴሞክራስን ሰናይ ምምሕዳርን ንምርግጋፅ ኣብ ዝግበር ቓልሲ ብብቕዓት 

ንምምራሕን ካልኣይ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ብዝለዓለ ውፅኢታውነት ንምስኻዕን 

ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ ተዳልዩ ይርከብ፡፡ 
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ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ! 

ዝኸበርኩም ኣባላት ህወሓት ! 

ንቃልሲ ህዝቢ ትግራይ መበገሲ ካብ ዝኾኑ መሰረታዊ ፀገማት እቲ ቐንዲ ከርፋሕ ናብራ ድኽነት ‘ዩ፡፡ ነይሩ 

ስለዚ ህዝቢና በቢደረጅኡ ተጠቃሚ ዝኾነሉ ስሉጥ ልምዓት ብምርግጋፅ ወዲሰብ ኣብዝበፅሖ ዝለዓለ ጠርዚ 

ምዕባለ ምብፃሕ ካብቶም ልምዓታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመራትና እቲ ቑልፊ እዩ፡፡ ህዝቢ በቢደረጅኡ 

ተጠቃሚ ዝገብር ልምዓት ንምርግጋፅ ድማ ሓፋሽ ባዕሉ ኣብቲ ልምዓት ብዝተወደበ መንገዲ ክሳተፍን 

ንጡፍ ተዋሳኢ ክኸውንን ኣለዎ፡፡ በዚ መሰረት ኣብ ገጠር ዝነብር ኣባል ውድብን መላእ ሓረስታይናን ብሰብ 

ሙያ ሕርሻ እናተደገፉ ንሕርሻ ማእኸል ዝገብር ልምዓት ገጠር ንምስላጥ ኣብ ምርብራብ ይርከቡ፡፡ ንድርቂ 

ዝፃወር ናይ ሕርሻ ኢኮኖሚ ንምህናፅ ንብርክት ዝበለ ዓመታት ስራሕቲ ኽንክን ሃፍቲ ተፈጥሮ እንዳኣካየድና 

ስለ ዝመፃእና ናብ ምድረበዳነት እናተቐየረ መፅዩ ዝነበረ ብርክት ዝበለ ኸባቢታት እናሓወየን ልሙዕነቱ 

እናተመለሰን ይርከብ፡፡ ኣብ 2007 ዓ/ም ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ከቢድ ድርቂ ኣብ 

ብርክት ዝበለ ወረዳታት ትግራይ ዘጋጠመ ዋላ ይኹን እምበር ነቲ ኣብ በልጊ ይኹን ኣብ ክራማት 

ብተደጋጋሚ ዘጋጠመ ሕፅረት ዝናብ ክሕድሮ ዝኽእል ዝነበረ ፅዕንቶ ንምቅላስ ዘኽእል ዓቕሚ እናተሃነፀ 

ብምፅንሑ ምኽንያት ናይ ሕርሻ ኢኮኖሚና ብስንኪ ድርቂ ክስኮን ኣይከኣለን፡፡ ብብርኪ ክልልን ሃገርን ኣብ 

መፅናዕቲ ዝተመስረተ ግቡእ ምድላው ስለዝተኻየደ ‘ውን ህዝብና ንጥምየት ይኹን ንተላበድቲ ሕማማት 

ክሳጣሕ ኣይከኣለን፡፡ ካብ ሰብ ሓሊፉ ንእንስሳ እውን ቀለብን ማይን ብምቕራብ ልምዓት ሃፍቲ እንስሳና 

ከይተኣጓጐል ዓበይቲ ፃዕርታት ተኻይዶም እዮም ፡፡ እዚ ብውድብን መንግስትን ዝተገበረ ምርብራብ ብሓደ 

ገፅ ድርቂ ከስዕቦ ንዝኽእል ሓደጋ ክፃወር ዝኽእል ድልዱል ቁጠባ ከምዝተሃነፀ ዝረጋገፀ እንትኾን ብኻሊእ 

ገፅ ድማ ህዝባዊ ባህሪ ውድብናን ልምዓታዊ ዴሞክራሲያዊ መንግስትናን ብተግባር ዘመስከረ እዩ፡፡    

ህዝቢ ትግራይ ብስንኪ ድርቂ ንዘጋጠመ ሕፅረት ማይ ንምምካት ዝተፈላለየ ሜላታት ተጠቒሙ ኣብ ከባቢኡ 

ዝርከብ ማይ ብኣግባቡ ብምጥቃም ብመልክዕ ሰራዊታዊ ምንቅስቓስ ኣብ ልምዓት መስኖ ብሰፊሑ ኣብ 

ምርብራብ ይርከብ፡፡ እዚ ኣብ ልምዓት መስኖ ኣንፀባራቒ ዓወት ከመዝግብ ዝፀንሐ ሰራዊት ልምዓት ናብ 

ወፍሪ ዕቀባ ማይን ሓመድን‘ውን ብምትማም  እቲ ንዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ተምሳሌት ዝኾነን 

ንብዙሓት ዘስደመመን ስራሕቲ ዕቀባ ማይን ሓመድን‘ውን ካብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ዝበለፀ ውፅኢት 

ብምምዝጋብ ክዛዝሞ ትፅቢት ይግበር፡፡ ምህርቲ ሕርሻ ብዝለዓለ ደረጃ ንምስሳንን ብዕዳጋ ክምራሕ 

ንምግባርን እውን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብሰራዊት መልክዕ ብምንቅስቓስ ዝነኣዱ ስራሕቲ ተኻይዶም 

እዮም፡፡ ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ሃፍቲ እንስሳ ‘ውን ብዘበናዊ ኣንፈት ክምራሕን ዝሐሸ ውፅኢት ኽርከበሉን 



 

4 
 

ንምግባር ዝተጀማመሩ ስራሕቲ ንቐፃሊ ስራሕትና ፅቡቕ ተመኩሮ ዝርኸብናሎም እዩም፡፡ ብሓፈሽኡ ሕርሻ 

ስሉጥን ቀፃልነት ዘለዎን ዕብየት ከረጋግፅ ንምግባር ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ሰራዊት ልምዓት ብምህናፅ 

ኣመራርሓን ኣባላትን ህወሓትን ናይ ሕርሻ ሰብ ሙያን ነቲ ኣብ ገጠር ዝተቐፃፀለ ናይ ዝተወደበ ሓፋሽ 

ምንቅስቓስ ብተግባር ብምምራሕን ብምድጋፍን ዘካየድዎ ምንቅስቓስን ዘርአይዎ ተወፋይነትን ህወሓት ዘለዎ 

ኣኽብሮትን ኣድናቖትን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኽገልፅ ይፈቱ፡፡   

ናይ ሕርሻ ኢኮኖሚና ንምምዕባል እዞም ዝተገለፁ ዓበይቲ ስራሕቲ ብምክያድ ዘመዝገብናዮ ዓወታት 

ክንሕበነሉ ዝግበአና ኾይኑ ካብ’ዚ ንላዕሊ ዕብየት ንኸይምዝገብን ብፍላይ ድማ ስግግር (ትራንስፎርመሽን) 

ንኸይረጋገፅን ዕንቅፋት ዝኾኑ ፀገማትና ብምውጋድ ኣብ ዝቕፅል ሓሙሽተ ዓመታት ቀፃላይነት ስሉጥ 

ዕብየትና ንምርግጋፅን ሕርሻና ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምስግጋርን ዝተጀመረ ቃልሲ ኣጠናኺርና ከምእንቅፅለሉ 

ቃል ንኣቱ፡፡  

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ! 

ዝኸበርኩም ኣባላት ህወሓት !  

ኣብ ከተማ ዝነብር ህዝብና ካብ ድኽነት ንኽናገፍን ካብ’ቲ ዝረጋገፅ ዘሎ ዕብየት ኩሉ በቢደረጅኡ ተጠቃሚ 

ክኸውን ንምግባርን ‘ውን ስትራተጂ ልምዓት ከተማታት ተሓንፂፁ ካብዚ ዝፍልፍሉ መደባት ብምውፃእ 

ዓበይቲ ስራሕቲ ተኻይዶም እዮም፡፡ ልምዓት ደኣንት ኣብዚ መስርሕ ዘለዎ ቁልፊ ተራ ብግቡእ ተነፂሩ 

ውዳበታት ደኣንት ክፍጠራ፣ ክሰፍሓን ክጠናኸራን ብምግባር ኣብ ከተማታት ስራሕ ስእነት ንምቕራፍን ናይ 

ምግቢ ውሕስና ክረጋገፅ ንምግባርን ዓበይቲ ስራሕቲ ተኻይዶም እዮም፡፡ ካብዚ ሓሊፉ እውን ዋላ’ኳ 

ቁፅሮም ክንድቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ኣይኹን እምበር በቲ ብመንግስትና ዝተገበረሎም ናይ ልቓሕ ፣ መስርሕን 

መሸጥን ቦታ ኣቕርቦት ፣ ስልጠና ፣ ዕዳጋ ምትእስሳርን ካልኦትን ደገፋት እናተሓገዙ ካብ ዝተሓተ ብርኪ 

ጀሚሮም ሃፍቲ ዝዋህለሉን ናብ ዝሐሸ ብርኪ ዝተሰጋገሩን ከምኡ ‘ውን ናብ ስራሕቲ ማኑፋክቸሪንግ 

ዝኣተውን ውሑዳት ኣይኮኑን እዚ ንቐፃሊ ህንፀት ልምዓት ደኣንት ዓብይ ትምህርቲ ዝረኸብናሉ ‘ዩ፡፡ 

ልምዓት ደኣንት ምርግጋፅ ዝከኣል ልክዕ ከምቲ ናይ ገጠር ብመልክዕ ምንቅስቓስ ልምዓታዊ ሰራዊት ‘ዩ፡፡ 

ኣመራርሓን ኣባልን ውድብ፣ ሰብ ሙያን መንቀሳቐስቲ ደኣንትን ከም ሰራዊት ዝተወደበ ምንቅስቃስ ክውልዑ 

ይግባእ፡፡ በዚ ኣንፈት መሰረት ኣብ መባእታዊ ብርኪ ዝርከብ ሰራዊት ልምዓት ምህናፅ ዝተጀመረ ኾይኑ ነዚ 

ብምጥንኻር ናብ ድልዱል ሰራዊት ልምዓት ንምስግጋር አበርቲዕና ኽንቃለስ ይግባእ፡፡ ኣብ’ዚ ናይ ልምዓት 

ደኣንት ምንቅስቓስ መንእሰይ ትግራይ ሂወቱ ዝልወጠሉ ዓውደ ስራሕ ምዃኑ ተገንዚቡ ብዝለዓለ ተበግሶን 
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ፃዕሪን ብዓብይ ናይ ተወዳዳራይነት መንፈስን ነቲ ዘሎ ዕድል ፀንቂቑ ብምጥቃም ንባዕሉ ተጠቒሙ ጉዕዞ 

ልምዓትና ኣብ ምስላጥ እጃሙ ንኽፃወት ህወሓት ፃውዒቱ የቕርብ፡፡ ኣብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን 

ኣብ ኢንዱስትሪ ብፍላይ ድማ ኣብ ማኑፋክቸሪንግ ኽረጋገፅ ተቐሚጡ ዘሎ ሽቶ ኣብ ምስኻዕ 

ኢንተርፕራይዛት ደኣንት ዘለወን ብፅሒት ዝለዓለ እዩ፡፡ ስለዚ መንእሰይ ትግራይ ብፍላይ ድማ ነቲ 

በቢዓመቱ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ምህንድስና ካብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝምረቕ ዘሎ መንእሰይ ነቲ 

ዝወነኖ ክእለት መሰረት ብምግባር ተወዲቡ ኣብ ልምዓት ደኣንት ብዝለዓለ ደረጃ ንኽሳተፍ ፍሉይ ትኹረት 

ሂብና ክንሰርሐሉ ኢና፡፡  

ኣብ ከተማታት እነካይዶ ልምዓታዊ ምንቅስቓስ ንነባራይ ብስፍሓት ዘሳትፍን ብፍላይ ነቲ  ቀንዲ ሞተር ናይ 

ከተማ ኢኮኖሚ ዝኾነ፡፡ ልምዓት ደኣንት ዝለዓለ ቱኹረት ዝግበረሉን  ደኣ ይኹን እምበር ልምዓታዊ ሰብ 

ሃፍቲ ውን ግደኦም መተካእታ የብሉን፡፡ በዚ መሰረት ብሓደ ገፅ ፀረ ኣካብነት ክራይ ዝካየድ ቃልስና 

አጠናኺርና ብምቕፃል ኣብ ከም ዘይሕጋዊ ንግዲ፣ ምንሃር ዋጋ፣ ኣብ ምጭብርባር ግብሪን ዝመሳሰሉ 

ተግባራት ክራይ ኣካብነትን ንዝዋፈሩ ብጥብቂ ንምቁፅፃር ዘኽእሉ አሰራርሓታትን ስርዓት ሪፎርምን ብጥብቂ 

ብምትግባር ንልምዓታዊ ስራሕቲ ዝምቹ ባይታ ንምፍጣር ዘይሕለል ቓልሲ ኽነካይድ ኢና፡፡ በቲ ካልእ ገፅ 

ድማ ብልምዓታዊ መንገዲ ንዝንቀሳቐሱ ሰብ ሃፍቲ ንምትብባዕን ጡጡሕ ባይታ ክመቻቸወሎም ንምግባርን 

ዝለዓለ ትኹረት ሂብና ንሰርሐሉ ጉዳይ እዩ ክኸውን፡፡ ልምዓታውያን  ሰብ ሃፍቲ እውን ኣብ ትግራይ 

መዋእለ ንዋይኩም ብምፍሳስ ብፍላይ ድማ ኣብ ማኑፋክቸሪንግ ብዝለዓለ ደረጃ ብምስታፍ ኣብ ካልኣይ 

ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ዝተቐመጠ ሽቶታት ኢንዱስትሪን ማኑፋክቸሪንግን ብምዕዋት ትግራይና ብልምዓት 

ንምልዋጥ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ዓብይ ልምዓታዊ ዓቕሚ ምዃንኩም ተገንዚብኩም እጃምኩም ንኽትፃወቱ 

ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት በዚ ኣጋጣሚ ‘ዚ ፃዊዒቱ የቕርበልኩም ኣሎ፡፡  

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ! 

ዝኸበርኩም ኣባላት ህወሓት !  

ኣብዞም ዝሓለፉ ዓመታት ግልጋሎት ትምህርቲ ኣብ ገጠር ይኹን ኣብ ከተማ ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ 

ንምብፃሕ ኣዝዩ ዕውትን ታሪኻዊን ክበሃል ዝኽእል ስራሕ ተሰሪሑ እዩ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ሳላ ቃልሱ ኩሉ 

ዕድሚኡ ንትምህርቲ ዝኣኸለ ህፃን ኣብ ትምህርቲ ንኽኣቱ ዘኽእሎ ኩነታት ንምምችቻው ኣብያተ ትምህርቲ 

ኣብ ጥቓ ገዝኡ ክህነፃ ኽኢለን እየን፡፡ በዙይ ‘ውን ህወሓት ዓብይ ሓበን ይስመዖ፡፡ እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ 

ህፃን ብኣፍ መፍትሒ ቛንቁኡ ክመሃር እውን ክኢሉ ኣሎ፡፡ ፅርየት ናይቲ ዝወሃብ ትምህርቲ ንምምሕያሽ 

‘ውን ዓበይቲ ፃዕርታት ኽካየድ ፀኒሖም እዮም፡፡ እዚ ከምዘለዎ ኾይኑ ፅርየት ትምህርቲ ብዝለዓለ ደረጃ 
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ብምርግጋፅ ብሃገር ብርኪ ተወዳዳራይ ዝኾነ ተመሃራይ ብበዝሒ ንኽፈሪ፣ ናይ ወለዱን ኣያታቱን ናይ ቃልሲ 

ታሪኽ ዝፈልጥን ክብርታት ዝወረስን ተመሃራይ ንምህናፅን ከምኡ ውን ኣብ ግዜ ንእስነኦም ናይ ትምህርቲ 

ዕድል ዘይረኸቡ ዓበይቲ ተግባር ተኮር ትምህርቲ ንኣባፅሕ ኣብ ዝብል ፕሮግራም ተሓቑዊፎምም መሃይምነት 

ከጥፍኡ ንምግባር ብቐፃልነት ዓብይ ትኹረት ሂብና ኽንሰርሐሉ ዝግበአና እዩ፡፡ ነዚ ዕውት ብዝኾነ መንገዲ 

ንምፍፃም ኣመራርሓን ኣባላትን ህወሓት ፣ መማህራን፣ ተመሃሮን ወለድን ናይ ትምህርቲ ሰራዊት ብምህናፅ 

ዝጀመርዎ ዝተወደበ ምንቅስቓስ ዝያዳ ብምሕያል ኣብቶም ዝተጠቐሱ ክፍተታት ዝላ ንምምዝጋብ 

ኣበርቲዖም ኽቃለሱ ይግባእ፡፡ 

ግልጋሎት ጥዕና ኣብ ገጠር ይኹን ኣብ ከተማ ናብ ኩሉ ሕ/ሰብና ንምብፃሕ ዝተገበረ  ቓልስን ተመዝጊቡ 

ዘሎ ዓወትን እውን ኣዝዩ ዝነኣድ ‘ዩ፡፡ ማእኸሉ ምክልኻል ዝገበረ ፓኬጅ ጥዕና ተዳልዩ ኣብ ገጠር ይኹን ኣብ 

ከተማ ተግባራዊ ምዃን ካብ ዝጅምር ብፍላይ ብምክልኻል ብቐሊሉ ክወገዱ ዝኽእሉ ሕማማት ናብ ትርጉም 

ዘይብሉ ደረጃ ብምውራድ በዞም ቀለልቲ ሕማማት ምኽንያት ሂወቱ ክስእን ዝነበረ ህዝብና ነዊሕ ዕድመ 

ክህልዎ አኽኢልናዩ ኢና፡፡ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብልምዓት ጉጅለኽን ኣቢልክን ብዘካየድክነኦ ዝተወደበ 

ምንቅስቓስ ጥዕና ቤተሰብክን ክሕሎ፣ ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ኣዝዩ ክትሕት ብምግባር ቃል እቲ ብሉፅ 

መራሒና ብፃይ መለስ ዜናዊ ንምኽባር ንእተካይዶኦ ዘለኽን ዘሕብን ቃልሲ ውድብክን ህወሓት ዘለዋ 

ኣድናቖትን ክብርን በዚ ኣጋጣሚ ‘ዚ ኽትገልፀልክን ትፈቱ፡፡   

ኣብ መሰረት ልምዓት ብፍላይ ግልጋሎት መብራህቲ ፣ ማይ፣ ቴሌ፣ መንገዲ ፣ ወዘተ ንምስፋሕ ‘ውን ሰፊሕ 

ፃዕሪ ተገይሩ እዩ፡፡ ዋላኳ ነቲ ብዘይ ምቁራፅ ብቕልጡፍ ዝዓቢ ዘሎ ድልየት ህዝብና በቲ ዝድለ ደረጃ 

ንምርዋይ ብቐፃልነት ዝተዓፃፀፈ ቓልሲ ምክያድ ዝሓተና እንተኾነ ክሳዕ ሕዚ ተሰሪሑ ዘሎ ስራሕትን 

ተመዝጊቡ ዘሎ ለውጥን ግን ዘስደምምን ኽንኮርዐሉ ዝግበአናን ‘ዩ፡፡ ብዓቕሚ እዚ ድኻ ህዝቢ ‘ዚ ንኽሰርሑ 

ዘይሕሰቡ ዝነበሩን ንናይ ሃገርና ቀፃሊ ዕብየት መሰረታዊ ትርጉም ዘለዎምን ዓበይቲ ናይ መሰረተ ልምዓት 

ስራሕቲ ተሰሪሖም ይስርሑ ‘ውን ኣለው፡፡ ምስፍሕፋሕ ግልጋሎት መሰረተ ልምዓት ቀፃላይን ሰፊሕን ናይ 

ህዝቢ ተሳትፎ ብዙሕ ገንዘብን ንዋትን ከምዝጠልብ ዝፍለጥ ‘ዩ፡፡ ስለዚ ሕዚ ‘ውን ብዘለና ዓቕሚ 

ኽንድግፍን ነዞም ፍረ ቓልስናን መስዋእትነትናን ዝኾኑ ዝተሃነፁ መሰረተ ልምዓታት ብዝኾነ ይኹን ሓይሊ 

ጉድኣት ከይበፅሖም ከም ብሌን ዓይንና ኽንሕልዎምን ኽንከናኸኖምን ይግባእ፡፡  

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ! 

ዝኸበርኩም ኣባላት ህወሓት! 
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ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝተቓለሰሎም ዓበይቲ ዕላማታት ሓደ ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ኽነግስ ምግባር እዩ፡፡ 

ኣብዚ መደይ እዚ ዝወሃቡ ግልጋሎታት ንምምሕያሽ መደባት ተታሒዞም ብናይ ህዝብና ተሳትፎ ዝተመዝገቡ 

ለውጢታት አለው እዮም፡፡ ህዝቢ ናይ ስልጣን በዓል ቤት ክኸውን ስለዝግባእ ካብ ጣብያ ክሳዕ ክልል 

ብዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ብምምራፅ ባዕሉ ንባዕሉ የመሓድር ኣሎ፡፡ ብቤት ምኽሪታቱ  

ኣቢሉ ውን ንፈፀምትን ናይ ፍትሒ ኣካላትን ንምቁፅፃር ክበራታዕ ዝግበኦ ስራሕቲ ይካየድ ኣሎ፡፡ ብናይ 

ህዝቢ ተሳትፎ ሰናይ ምምሕዳር ንምርግጋፅ ብዝተገበረ ፃዕሪ ፀጥተአን  ሕሉው ገይረን ምጉትን ክስን ኣዝየን 

ቀኒሰን ቀልብን ናብ ልምዓት ጥራሕ ዝገበራ ናይ ገጠር ጣብያታት ቁፅረን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ 

ይኸይድ ኣሎ፡፡ 

ንህዝቢ ብቑዕ ግልጋሎት ዝህብ ሲቪል ሰርቫንት ንምህናፅ ውን ዝተፈላለዩ ቃልሲታት ተኻይዶም እዮም፡፡ 

ንምንጭታት ክራይ ኣካብነት ብምድራቕ ህዝብና ፍትሓዊ ግልጋሎት ኽረክብ ንምግባርን ሲቪል ሰርቫንት 

ሰራሕተኛ ናይ መገልገላይነት መንፈሱ ኽዓቢ ንምግባርን ዝተፈላለዩ ኣሰራርሓታትን ናይ ሪፎርም ስርዓታትን 

ብምትእትታው ተግባራዊ ንምግባር ፃዕሪ ተኻይዱ እዩ፡፡  

ይኹን እምበር ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ንምርግጋፅ ዝተገበረ ቓልሲ ብደረጃ እቲ ኣብ ልምዓት 

ዘመዝገብናዮ ዓወት ዘይሰደረን ህዝብና ዘይዓገበሉን ምዃኑ ህወሓት ኣብ መበል 12 ጉባኤኡ ብዕምቀት 

ገምጊሙ ኣብዚ ዓመት እዚ መሰረታዊ ለውጢ ንምምፃእ ዝለዓለ ትኹረት ሂቡ ክሰርሐሉ ከምዝግባእ ውን 

ወሲኑ እዩ፡፡ በቲ ዝኣተዎ ቃል መሰረት ድማ ካብ ፅባሕ ጉባኤና ጀሚሩ ብቐዳምነት ኣብ ውሽጢ ውድብ ካብ 

ኣመራርሓ ጀሚሩ ክሳዕ ተራ ኣባል ዝቐፀለ ሰፊሕ ፅርየት ገምጋምን ኣካይዱ እዩ፡፡ ኣብ ውሽጢ እቲ ብህወሓት 

ዝምራሕ መንግስታዊ መሓውር እውን ብተመሳሳሊ ኣመራርሓ፡ ሰብ ሙያን ኩሉ ሲቪል ሰርቪስ ሰራሕተኛን 

ንህዝቢ ኣብ ምግልጋል ዝነበሩዎ ጉድለታት ብዝርዝር ንኽርኢ ሰፊሕ ፅርየትን ገምጋምን ኣካይዱ እዩ፡፡ ጠንቂ 

ሰናይ ምምሕዳር ዝኾኑ ፀገማት በቢኸባቢኡ ብእርይ ቁፅር ተታሒዞም  ኣብ ሓፂርን ነዊሕን ግዜ ዝፍትሑ 

ብምፍላይ ፍታሕ ንኽረኽቡ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ተጀሚሩ ኣሎ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ውድብ ዝጀመሮ ናይ 

ፅርየት ምንቅስቓስ ብቐረባ ካብ ምክትታል ሓሊፉ ኣብ ኩሎም ዝተኸፈቱ ናይ ህዝቢ መድረኻት ሕዚ ውን 

ከም ቐደሙ በዓል ዋና ናይቲ ቓልሲ ብምዃኑ ብዓብይ ናይ ሓላፍነት መንፈስ ንመሪሕ ውድቡ ህወሓትን 

ልምዓታዊ ዴሞክራሲያዊ መንግስቱን ንምህናፅን ንምፅራይን ብዝገበሮ ንጡፍ ተሳትፎ ህወሓት ወደር 

ዘይብሉ ኩርዓት ዩ ተሰሚዕዎ፡፡ ህወሓት ውላድ እዚ ፅኑዕ ተቓላሳይ ህዝቢ ምዃኑ ዝተሰመዖ ሓበን ሕዚ ውን 

ደጋጊሙ ብምግላፅ እቲ ምእንቲ ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ኢሉ ከቢድ መስዋእትነት ዝኸፈለ ህዝቢ 

ብዝረኸቦ ፍትሕን ዝወሃቦ ግልጋሎት ሰናይ ምምሕዳርን ክሳዕ ዝዓግብ ቃልሱ ኣጠናኺሩ ከምዝቕፅል በዚ 

ኣጋጣሚ ዚ ቃል ይኣቱ፡፡ ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ምስፋን ዝከኣል ግን ውድብ ወይ መንግስቲ በይኖም 



 

8 
 

ብዝገብርዎ ፃዕሪ ከምዘይኮነ ዝፍለጥ እዩ ፡፡ ሓፋሽ ህዝቢ ትግራይ ነተን ብዙሕ ታሪኽ እናሰርሓ ዝመፃ ናይ 

ህዝቢ ውደበታቱን ኣብያተ ምኽርታቱን ብምጥንኻር መሰላቱን ረብሓታቱን ብዝተማለአ ኣገባብ ንኽረጋገፁ 

ክቃለስን ኣብ ልዕሊ ውድብን መንግስትን ተፅዕንኡ ብምዕራፍ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትና ውሕስነት ንኽረክብ 

ወሳናይ ግዲኡ ክፃወት ይግባእ፡፡  

ኣብ ልምዓት ይኹን ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ተሳትፎን ተጠቃምነትን ህዝቢ እንትለዓል ውድብናን መንግስትናን 

ብቐዳምነት ዝሪእዎ ተሳትፎን ተጠቃምነትን መናእሰይን ደቂ ኣንስትዬን እዩ፡፡ ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ድማ 

ፓኬጃት ተቐሪፆም ዓበይቲ ስራሕቲ ተኻይዶም እዮም፡፡ ንቀፃሊ ውን ሰፊሕ ዕማም ሒዙ ኣብ ምንቅስቓስ 

ይርከብ፡፡ ስለዝኾነ ኣብ ገጠር ይኹን ኣብ ከተማ ዝርከቡ መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ውዳበታቶም ብምሕያል 

ኣብዚ ጉዕዞ ህዳሴ ብንጥፈት ክሳተፉን በቲ ለውጢ ተጠቃምነቶም ንኸረጋግፁን ኽቃለሱ ይግባእ፡፡  

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ! 

ዝኸበርኩም ኣባላት ህወሓት ! 

እዚ ክሳዕ ሕዚ ኣብ ልምዓት፣ ሰናይ ምምሕዳር፣ ዴሞክራስን ሰላምን ኣመዝጊብናዮ ዘለና ዓወታት ሳላ መሪሕ 

ውድብና ፣ ልምዓታውን ዴሞክራሲያውን መንግስትናን መላእ ህዝብናን ሓደ ልቢ ኾይኖም ነቲ ንቕኑዕ 

መስመርናን ስትራተጂታትናን ፖሊሲታትናን መሰረት ብምግባር ዝተሓንፀፀ መደብ ቐዳማይ ትልሚ ዕብየትን 

ስግግርን ተወዲቦም ብሰራዊት መልክዕ ብምንቅስቓስ ብፅንዓት ስለዝተቓለሱ እዩ፡፡ ኩሎም ናይ ልምዓትን 

ሰናይ ምምሕዳርን መደባትና ውድብ፣ መንግስትን ዝተወደበ ህዝብን ብሰራዊት መልክዕ ተወዲቦም 

ብምንቅስቓስ ክፍፅምዎም ከምዝግባእ ብዝተቐመጠ ኣንፈት መሰረት ዋላ ዘይተመጣጠነ ኣፈፃፅማ  እንተሃለዎ 

ውን ነዚ ኣንፈት ተግባራዊ ንምግባር ሰፊሕ ርብርብ ተኻይዱ ዘይነዓቑ ዓወታት ውን ክምዝገቡ ክኢሎም 

እዮም፡፡ ነዚ ከምዚ ዝበለ ምንቅስቓስ ንኽቀፃፀል መሪሕ ግዲኡ ዝተፃወተ ኣባል ውድብ፣ ኣብ ጐኒ ህዝቢ 

ኾይኑ ብሞይኡ ግቡእ ደገፍ ንምግባር ብውፋይነት እንዳሰርሐ ዝመፀ በዓል ሙያን ናይ ውድቡ ኣመራርሓ 

ተቐቢሉ ውዳበታቱ ብምጥንኻር መደባት ልምዓት ሰናይ ምምሕዳርን ዴሞክራስን ንምዕዋት ከም ሰራዊት 

እናተንቀሳቐሰ ዘኹርዕ ዓወታት እንደመዝገበ ዝመፀ ህዝብናን ማእከላይን ኮሚቴ ህወሓት እንኳዕ ደስ 

በለኩም ይብል፡፡ ብቐፃሊ ድማ ነቲ ኣብ ኩሉ ግንባራት ተሃኒፁን ዝህነፅ ዘሎን ሰራዊት ልምዓት ናብ ዝለዓለ 

ብርኪ ኩለሜዳያዊ ሰራዊት ተሰጋጊሩ ንኹሎም መደባት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን እናተገላበጠ ዝፍፅም 

ክኸውን ብምግባር ካልኣይ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ብምስኻዕ ጉዕዞ ህዳሴና ናብ 

ዝለዓለ ብርኪ ንምስግጋር ከም እተረባረቡ ውድብኩም ህወሓት ዘለዎ እምነት ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ 

ኽገልፀልኩም ይፈቱ፡፡  
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ዝኸበርኩም ኣባላት ውድባት ኢህወደግ! 

ፀረ-ልምዓትን ፀረ-ዴሞክራሲን ዝኾነ ፋሽሽታዊ ስርዓት ደርግ ቀላፅምና ጠሚርና ብመስተንክራዊ ፅንዓትን 

ተወፋይነትን ደምሲስና  ማዕርነታዊ ሓድነት ብሄር፡ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዝሰፈነላን ቀፃላይን ስሉጥን 

ልምዓት ንምርግጋፅ ንቅድሚት ትስጉም ዘላ ሃገር ንምህናፅ በቒዕና ኣለና፡፡ ካብ ልምዓታውን ዴሞክራሲያውን 

መስመርና ዝፈልፈለ መደብ ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ኣዝዩ ዕውት ብዝኾነ ኣገባብ ብምፍፃም ጉዕዞ 

ህዳሴና ኣብ ምስላጥ ንርከብ፡፡ ሃገርና እተረጋግፆ ዘላ ስሉጥን ቀፃላይን ልምዓትን ዴሞክራስን ውሑስ 

ንምግባር ቀፃላይ ቃልሲ ከምዝጠልብ ርዱእ እዩ፡፡ ስለዚ ሕዚ ውን ካብ ሕሉፍ ናይ ቃልሲ ጉዕዞና 

ዝረኸብናዮም ተመኩሮታት ተወሳኺ ዓቕሚ ክኾኑና ብምግባር ነቲ ንጉዕዞ ህዳሴና ናብ ዝለዓለ ብርኪ 

ዘሰጋግር ካልኣይ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ብዓወት ብምዝዛም ራእይ ሃገርና ጋህዲ 

ንምግባር ኣብ እንገብሮ ሓበራዊ ቓልሲ  ህወሓት ሕዚ ውን ከም ቀደሙ ፅኑዕ ናይ ቃልሲ መሓዛ ብምዃን ኣብ 

ጐንኹም ኾይኑ ብፅንዓት ከምዝቃለስ ዳግም ኸረጋግፀልኩም ይፈቱ፡፡  

ዝኸበርኩም ሙሓዙት ውድባት ! 

ዝኸበርኩም ፈተውትን ደገፍትን ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን! 

ዝኸበርኩም ህዝብታት ኢትዮጵያ! 

ንፋሽሽታዊ ስርዓት ደርግ ብሕቡር ቀላፅም ህዝብታት ኢትዮጵያ ድሕሪ ምውጋድ ማዕርነታዊ ሓድነት ብሄር፡ 

ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዝተረጋገፀላን ኣብ ጉዕዞ ህደሴ ትምርሽ ዘላን ሃገር ንሃንፅ ኣለና፡፡ እዚ ጉዕዞ እዚ 

ቀፃልነት ንኽህልዎን መፃኢ ራእይ ሃገርና ዕውት ንክኸውንን ተሰላስልዎ ዘለኹም ቃልሲን ከምኡ ውን 

ንህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ዝገበርኩሞን ሕዚ ውን እትገብርዎ ዘለኹም ሓልዮትን ደገፍን ህወሓት ዝለዓለ 

ኣኽብሮት ኣለዎ፡፡ ህዳሴ ሃገርና ጋህዲ ኾይኑ ሃገርና ካብ ድኽነትን ድሕረትን ተናጊፋ ልምዕቲ፣ 

ዴሞክራሲያዊትን ዝተኸበረትን ሃገር ንኽትከውን ኣብ እተካይድዎ ዘለኹም ሓበራዊ ቓልሲ ውድብ ህወሓት 

ህዝቢ ትግራይን ሎሚ ውን ከም ትማሊ ኣብ ጐንኹም ብፅንዓት ጠጠው ከምዝብሉ ብሽም መለስን ኩሎም 

ስውኣትናን ኣብዛ ታሪኻዊ ዕለት 11 ለካቲት ኾይኖም ዳግም ቃል ይኣትው ኣለው፡፡  

        

ዝወላዕናዮ ናይ ልምዓትን ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ምንቅስቓስ 

ኣብ 11 ለካቲት ቃልና ብምሕዳስ ዝላ ነረጋግፅ!! 
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ዘለኣለማዊ ክብርን ሞገስን ንስውኣትና!! 

ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት 


