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ብምኽንያት ብዓል ለካቲት 11 ዝተውህበ መግለፂ 
 

ዝኸበርካ ተቓላሳይ ህዝቢ ትግራይ!  

ዝከበርካ ንኹሎም ቃልስታት ደምዳሚ ዝኾንካ ሰራዊት ትግራይ!  

ዝኸበርካ ሙዕት ተቓላሳይ ዳያስፖራ ትግራይ!  

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ህዝብና ብሓፈሻ!  
 

ቅድሚ ኹሉን ልዕሊ ኹሉን፤ እንኳዕ ናብቲ ክቡርን ልዕሉን ዝኾነ ለካቲት 11 በዓል ንምኽባር አብፀሓኩምን  

አበፀሓናን።  
 

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ፤   

ካሊእ ቛንቋ ነዓኻ ዝገልፅ ክሳብ ዝፍጠረልካ፤ ንጊዜኡ በቲ ዝተለመደ “ጅግና ተቓላሳይ” ብዝብል 

ክንጠቕሰካ አፍቅደልና። ናይ ንስነትካ መግለፂ፤ ኁልቀ ዘመናት ተሳጊሩ ዝመፀ ዓቢይ፤ ግን ከአ ዘይአርግን፤ 

ኵሉ ጌዜ ሓድሽን ወለዶ ብወለዶ ተሰናሲሉ፤ ብዙሓት ርሕቐታት ዝሰገረ፤ ፅሩይን ኅሩይን መንነትካ፤ 

ሎሚ’ውን ህያው’ዩ። ሰለስተ ርብዒ ዝኸውን መረበትካ፤ ነፀብራቕ ብርሃን ዝረኣየ፤ ግን ከኣ ዅሉ ዓይነታት 

ደብዳብ ፀላእትኻ ዘይተፈለዮ ዓመት ኮይንካ፤ ንዅሉ መሬትካን ወሰንካን ንምኽባር ኣብ ምድላዋት 

ኮይንካ  እተኽብሮ ዘለኻ ለካቲት 11 እዩ። ዝቕፅሉ ኩሎም ወለዶታት ከኣ ብፍሉይ ክዝክርዎን፤ ፅፍሒ 

ማኅተም ናፅነቶም ጌሮም ክነብሩሉን’ዮም።  
 

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ፤  

እዚ ወረርቲን ግፍዓውያንን ዘምፅእዎ መርገም፤ ብዙሓት ዜጋታትካን ንዋያትካን ዝሰኣንካሉ ስለዝኾነ 

ልብኻ ከምዝቖሰለ ንዓና ጥራይ ዘይኮነስ ንዓውዲ ዓለም’ውን ዘይኽወል እምባ ኮይኑ’ሎ። መረበትካ 

ዝኾነት ቅድስት ምድርኻን፤ ሰማያታን፤ ንዘለኣለም አብ ፅኑዕ ደጎል እትነብረሉ ተኣምራት እንዳሰራሕኻ 

እተኽብሮ ዘለኻ’ዩ።  ንሓደን ንዘለኣለምን ካብ ዓውዲ ዕንክሊላውያንን፤ ካብ ናይ ደም ዛር ቆለኛታትን 

ወፂኻ፤ እትፋተሓሉ ስለዝኾነ፤ ናብ በረኸት ትልውጦ ምህላውከ ዕገብ። ብኸምዙይ ዓይነት ክመፅእ 

ዘይነበሮ ብርሃን ሰማይካን መሬትካን እትውንነሉ ዘመን ንኽኸውን ኣብ ምትግባር እትርከብ ምዃንካ 

ሓዘንን ኀሴትን ዝተወሐዶ በዓል ኮይኑ’ሎ። ሎሚ’ውን እንተኾነ በቲ ዘይነፅፍ ባሕሪ ጅግንነትካን ቅንዕናኻን 

መርሖ ጌርካ፤ ነቲ ደልሃመት ፀልማት፤ ብምድምሳስ፤ መንፈስ ናይ ለካቲት ለቢስካ፤ መፍቱሕ ሓርነትካ 

እትጭብጠሉ ጊዜ ኣብ ኣፍደገ ልደትካ በፂሑ’ሎ’ሞ ተፈሳሕ ተሓጎስ። መንፈስ ናይ ወለድኻን 

ሓይልኻን’ውን ለቢስካ እተኽብሮ ዘለኻ በዓል ለካቲት 11’ዩ። 
 

ዝኸበርካ ሰራዊት ትግራይ፤  

በዓል 11፤ ለካቲት 2014፤ እተኽብሮ ዘለኻ፤ ኣብ ፍፁም ሓርነታዊ ዕላማ ረጊፅካ፤ ናይ አእላፍ ሰማዕታት ቃል 

ኪዳንን፤ ናይ ናፅነት ፍፃሜን ኮይንካ፤ አብ ቃታኻን አፃብዕትኻን ተቐርቒራ ዘላ ሕይወት ቃአኤላውያን 

ንኽተቃብፅ’ሞ፤ ደመ ትግራያውያን “ኣብየላውያን” ክትድብስ ኣብ አፍደገ መቓብሮም በፂሕኻ ስለዘለኻ፤ 

በኣና ጥራይ ዘይኮነስ በዓለም ደረጃ መን’ዮም እዚኦም ኣቢልካዮም’ኻ። ብሰለስተ ጥምሮ ገፋዕያንን 

ተሓባበርቶምን፤ ተወጢጣ ካብ ሰማያት ትግራይ ዝወረደት ፀሓይ፤ ብተኣምራታዊ ስብእናኻን 

ጅግንነትካን ዓፅምኻ፤ ህይወትካን ምርኩስ ጌራ ናብ ዝነበረቶ ሰማይ ኣደይብካያ’ለኻ። ኣብ ኩሎም 
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ፅፍሕታት ሰማያት ትግራይ መሊእኻ ንኽትሰቕላ ኣብ ተጠንቀቕ ኮይንካ እተኽብሮ ዘለኻ በዓል ለካቲት 

ምዃኑ ንርዳእ። ን’ዛ ብፀላእትኻ ተሰይራ ዝወረድት ፀሓይ፤ መሬት ትግራይን ትግራያውያንን ዘፀልመተት፤ 

መሊኦም ንኽሰቕሉ፤ መስዋእቲ ከፊሎም ዝመፅእ ዘሎ ምሉእ ብርሃን ዝለበሰ ለካቲት 11፤ ብመስዋእቲ 

ተፈልዮም ንምኽባር ዘይኽእሉ’ውን እንዳሓሰብካ እተኽብሮ ዘለኻ በዓል’ዩ። እዙይ ከኣ ብዘይ ርድኢትካ 

ኣይኮነን። ስለዙይ’ውን፤ መሬት ዓደቦኻ፤ ንምባኽር እትገብሮ ዘለኻ ዓብይ ተጋድሎ፤ ኣብ ዓዲ ንሃሉ ኣብ 

ዳያስፖራ፤ ኩልና ትግራያውያን ዝስመዓና ሓበን ወሰኑ ሰማይ’ዩ።  
 

ከምኡ’ውን፤ ንሕና ኣባላት ኤስ ጄይ ቲ (SJT)፤ አብ ጎኒ ህዝብን፤ መንግሥትን፤ትግራይ ኮይና፤ እንኽእሎ፤ 

ኩሉ ዓይነት ዝፅበየና ሓላፍነት ክንዋፃእ ምዃና ከነረጋግፀልካ ንፈቱ። 
 
 

እንኳዕ ንመበል 47 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ኣብፀሓና!!! 

 

ሃለዋትናን ድሕንነትና ብቕልፅምና !!! 

 

ትግራይ ትስዕር !!! 

 

ድሕንነትን ፍትሕን ንተጋሩ 

 

የካቲት 11 2014 ዓ ም 


