
መግለፂ   ሰናይ   ትምኒት   መበል   45   ዓመት   በዓል   11   ለካቲት   

ኣብታ   ብመሪር   ቃልስኻን   ብኽቡር   መስዋእቲ   መላምል   ደቅኻን   ሓራ   ዘውፃእኻያ   መሬት  
ትግራይ   እትነብርን   ኣብ   መላእ   ከተማታት   እታ   ሃገር   ዘለኻ   ኽቡር   ህዝቢ   ትግራይ፤   ዓንዲ   ሑቐ  
ወገን   እናበሉ   ዝፅውዑኻ   ኣብ   ዝተፈላለየ   ኣህጉር   ዓለም   ዘለኻ   ድያስፖራ   ትግራዋይ፧   ብሓፈሻ  
ትግራዋይ/   ትግራወይቲ   ዝብል   ፍልፍል   ኩርዓት   ዝኾነ   ኽቡር   ሽም   እትውንኑ   ተጋሩ   ኩልኹም ： 
እንኳዕ   ናብ   መበል   45   ዓመት   በዓል   11   ለካቲት   ምጅማር   ብረታዊ   ቃልስኹም   ብሰላም  
ኣብፀሓኩም::  

ዝኸበርኩም   መናእሰይ   ትግራይ፤   ቅድሚ   45   ዓመት   ዝነበረ   ኹነታት   ምልስ   ኢልና   እንተ   ዳኣ  
ሪእናዮ፤   ስርዓት   ደርጊ   ኣብ   ልዕሊ   ኣያታትናን   ወለድናን   የብፅሖ   ዝነበረ   ሕሱም   ወፅዓ፤   ሽዑ   ዝነበሩ  
ውሑዳት   ግን   ተባዓት   መናእሰይ   ተጋሩ   ኣብ   11   ለካቲት   1967   ዓ.ም   ዝፈለምዎ   ወሳናይ   ቃልሲ፤  
ኣማኢቲ   ኣሽሓት   ተጋደልቲ   ኣብ   መስመር   ህወሓት   ክዓስሉ   ብምግባር   እቲ   ኽፉእ   ስርዓት   ካባ  
ስዕረት   ጎልቢቦም   ህዝብናን   ዓድናን   ሓራ   እንተዘይውፅኡዎ   ነይሮም፤   ምናልባት   እቲ   ሀዚ   ዘለናሉ  
ኹነታት   ካልእ   ምኾነ።   ንሕና   ከም   መናእሰይ   ዘይንህልወሉ   ዕድል   ድማ   ምተፈጠረ።   ክብርን   ሞገስ  
ነቶም   ጀጋኑ   ስዉኣት   ካብ   ትግራይን   ተጋሩን   ሓሊፎም   ሙሉእ   ህዝቢ   ኢትዮጵያ   ኣየር   ሰላምን  
ናፅነትን   ክትንፍስ   ገይሮምዎ።   እዚ   ነዓና   ከም   መናእሰይ   ክንኮርዓሉ፤   ክንወርሶን   ክነቐፅሎን  
ዝግባእ   ክቡር   ቅያ   ተጋሩ   እዩ።   ኩሉ   ውፁዕ   ሕብረተብ   መሰሉ፣   ኽብሩ፣   ቋንቁኡ፣   ባህሉን   መንነቱን  
ተኸቢሩሉ   ምንባር   ካብ   ዝጅምር   28   ናይ   ብርሃን   ዓመታት   ተቖፂሩ   ሎ::   ሓርነት   ህዝቢ   ትግራይ  
ክተበስር   ዝተፈጠረት   ውድብ   ህወሓት   መበል   45   ዓመት   ልደታ   ዝኽበረሉ   ዕለት   ውን   ሎሚ   እዩ  
‘ሞ   ደጊምና   እንኳዕ   ኣብፀሐኩም   እንትንብል   ብዝለዓለ   ኽብሪ   እዩ::  

ዕቡይ   ዘይዳንየካ   ሓያል   ህዝቢ   ትግራይ፤   ቃልሲ   መፋጥርኻ   ክሳብ   ዝመስል   መናብርትኻን  
መጓዓዝትኻን   እዩ::   እቲ   ዝገርም   ግን   ብዝተቓለስካ   ቁፅሪ   እትሓፍሶ   መደመሚ   ዓወት   እዩ::  
ጎረቤት   ኮነ   ሙሉእ   ዓለም   ዝድነቐሎም   ፍሉያት   ምስሊ   መንነትካን   ክብርታትካን   ክትንክፍ   ትንዕ  
ዝብል   ፀላኢ   እንትመፀካ:   ትንዕ   ኢልካ   ዘይትምሕር   ሓደ   ክንዲ   ሽሕ   እትግመት   ሰዓራይ   ህዝቢ  
ኢኻ   ሞ፤   ሎሚ   ውን   ከም   ቀደምካ   ንዘጋጥመካ   ፈተናታት   ኩሉ   መስመርካ   ኣፅኒዕካ   ከም   ትምክቶ  
ንፃት   ውን   ተኾነ   ኣይንጠራጠርን::   እቲ   ካባና   ትጠልቦ   ሓገዝን   ደገፍን   ኩሉ   ብምውፋይ   ክሳብ  
ጫፍ   እታ   ዓወት   ሓቢርናካ   ከም   ንህሉን   ድማ   ቃል   ንኣቱ: ： ንሕና   ተጋሩ   መናእሰይ   ሰሜን   ኣሜሪካ::   

ረብሓ   ዘይድልለና   ስጡማት   ህዝቢ   ትግራይ፤   ኣብ   ታሪኽ   ምስ   ፀላኢ   ወጊኑ   ን   ወገኑ  
ዘጥቀዐ   ውልቀ   ሰብ   ከም   ሰብ   ኸቢሩ   ኣይፈልጥን   እሞ፤   ሰማይ   ዓድና   እቲ   ትኪ   ካብ   ደበና   ፈልዩ  
ክሳብ   ዝፀሪ   ከባቢናን   መገድናን   ከም   ቆቃሓት   ነቒሕና   ንሓሉ።   ክብሪ   ብግብሪ   እዩ   ዝዕቀን   እሞ  
ካብ   ስነ   ምግባር   ከይንጎድል።   ንናትና   ከይንብድል።   ዓደይን   ህዝበይን   ኢልና   ንህዝብና   ፀሊኡ  
ክፈትወና   ንዝፍትን   መምሰላይ   ኣይፋል   ንበሎ።    ግዘ   ዝፈጠረልና   ዕድል   ተጠቂምና   ኣብ   ዕድመና  
ናብ   ወለዶ   ዝሰጋገር   ታሪኽ   ንስራሕ።   ዓድና   ሃየ።   ህዝብና   ሃየ።   

ርሑስ   በዓል   11   ለካቲት!   ዓወትን   ሰላምን   ንህዝቢ   ትግራይ  
ቦርድ   ኣባላት   ማሕበር   መናእሰይ   ተጋሩ   ሰሜን   ኣሜሪካ  

ለካቲት   11/   2012   ዓ.ም （ February   19/   2020 ）  


