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40 ዓመት ዘሰጉም ብዓ|ል 40 ዓመት 

ብኣብርሃ ገ/ኣረጋዊ 03/20/15 
 

ስሙይ ብዓል 11 ለካቲት ንምብዓል እንኳዕ ኣብቀዐና፤ነዚ ንኩሉና ዝሓውስ ብሄራዊ ብዓልና ንምድማቕ ኩሉ ስራሕቲና 
ገዲፍና ናብ ምስንዳኡ ኣቲና ዝቐነና እኳ እንተኾነ፣ ክንዲ እቲ ዝተረአየ ኣዝዩ ድሙቕ፣ ዉቁብ፣ሕብራዊ፣ ፍቕራዊ፣ስሙር 
ወዘተ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ዝተገመተ ኣይመስለንን፡፡ 
እዚ ብዓል ፍልይ ብዝበለ ድምቀት ክበዓል ብውድብና ህወሓትን  መንግስቲ ክልልናን ብዙሕ ሓይሊ ሰብን በጀትን 
ተመዲብሉ፣ ስጡም ክትትልን ደገፍን ተጌሩሉ ዝተሰናደአ እኳ እንተኾነ፣ ክንዲቲ ዝነበሮ ማሕራ ክኸውን እዩ ኢሉ ዝገመተ 
ዝነበረ ኣይመስለንን፡፡ 
ቅድሚት ዝስራዕ ብሄራዊ ብዓልና ኩሉ ትግራዋይን ፈታዊኡን ብዝምጥኖ ድምቀት ንምሕላፍ ኣብ ሓደ መስመር ተሰሊፉ 
ብምስራሕ፣ ሓድነቱ ከምቲ ኣብቲ ዕውት  ብረታዊ ተጋደሎና ዘረጋገፆ ሓፂናዊ ክኸውንሞ ተስፋ ፀላእቲ ህዝቢ ከቕህም 
ሰፊሕ ምርድዳእ ጌሩ ብምስላፍ ዝፀዓረሉኳ እንተኾነ፣ ክንድቲ ኣስተማቒርና ዘሕለፍናዮ ክድምቕ እዩ ኢሉ ክግምት ዝኸኣለ 
ዘሎ ኣይመስለንን፡፡ 
ብዓል 11 ለካቲት 2007 ዓ.ም መበል 40 ዓመት ልደት ህወሓትና ከም ምዃኑ መጠን፣ ብዙሕ ህዝቢ ክመፅእ እዩ ኢልካ 
ዝእመንኳ እንተኾነ፣ ኣብ ድሮን ሕልፋትን ነዊሕ ግዘ መዲቡ ዝፀንሕን በከምቲ ዝረአናዮ ብዙሕ ህዝቢ ዓብለቕለቕ ክብልንዩ 
ኢሉ ሙሉእ ብሙሉእ ዝገመተ ዝነበረ ኣይመስለንን፡፡ 
ብምኽንያት ገለ ባህርያዊ ኣፈላላያት ቂርታ ሓዲርዎም ፈንተት ኢሎም ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝነበሩ ወገናት ኣብዚ መለለዪ 
ጅግንነት ትግራይና ዝኾነ ብዓል ለካቲትና ዝሳተፉ ኣይሰኣኑን ተባሂሉ ዝእመንኳ እንተኾነ፣ ከምቲ ዝተዓዘብናዮ ካብ 
ዝግመት ንላዕሊ ብዙሓት ክመፁሞ ብልዑል ፅቡቕ መንፈስ ከብዕሉ እዮም ኢልካ ምግማት ዝከኣል ኣይመስለንን፡፡ 

ፈተውቲ ህዘቢ ትግራይ ብበዝሒ መፂኦም ተኻፈልቲ ብዓልና ከምዝኾኑ ፍሉጥን ርዱእንኳ እንተነበረ፣ካብ ቅድሚ ኣዋርሕ 
ጀሚሮም  ንዉሩያትን ብዙሓትን ሃገራዊያን ከየንቲ ሓዊሱ ንዳርጋ ኩሎም ኪነታዊያን ዘካተቱ ብጣዕሚ ብዙሓት 
ፈተውቲና፣ፈተወቲን ነኣድቲን ዕውት ህዝባዊ ቃልሲ ለካቲትና ክትደምቕ ሰብ ዉራይ ኮይኖም  ዓለም 
ብዓለማ  ሰሚዓ  ክትነቓነቕ  ኣብ ምግባር ርኡይ ተሳትፎ ክገብሩ እዮም ኢሉ ዝገመተ ምናልባሽ ዉሑዳት ክህልዉ 
እንተዘይኮይኖም ብዙሓት ኣይመስለንን፡፡ 
ኣብ መላእ ክልላት ሃገርናን ኣህጉርናን /ብዘይካ ኣብቲ ምስሉ ብዘይኮነ መንግስቲ ተዓፊኑ እምበር ኣብ ምዕዋቱ ዝተሓጋገዘሉ 
ቃልሲ  ወገኑ ብድምቀት ከኽብሮ ዝነበረ  ህዝቢ ኤርትራ/ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ኣዐርዩ ብዙሕ ኢትዮፕያዊን ፈታዊ 
ኢትዮፕያን ኣብ ዝተረኸበሉ ብዘሐብኑ መግለፂታት ኣዐጅቡ፣ ’’ኣብ ሃገርና ዝጥጥዕ ዘሎ ምዕባለ መሰረቱ ኣብ  ለካቲት 
ዝተጀመሩ ቃልሲ ትግራይን ተጋሩን እዩ፣ ዓብዪ ግድብ ህዳሰና ግድብ ሩባ ኣባይ ክግደብ ዝጀመረ ሳላ ኣብ  ለካቲት 
ዝተጠጀአ ዕውት ቃልሲ እዩ’’ ብምባል ብልበ ምልኣት ኣናፈከረ በከምቲ ብርኦ ዝተረጋገፀ ዝዓይነቱ ድምቀት ከኽብር እዩ 
ኢሉ ሙሉእ ብሙሉእ ዝገመተውን ብዙሕ ኣይመስለንን፡፡ 
ኣብ መላእ ዓለም ተዘርጊሑ ተኸታታሊኡን ተሳታፊኡን እናበዘሐ ዝኸይድ ዘሎ ክፋል ማዕኸን ዜና ኤሌክትሮነክስ ዝኾነ 
ሶሻል ሚድያ፣ ኣብ ሃገርና ዝተመዝገቡን ይምዝገቡ ዘለውን ለውጢታት ምዕባለ ሳላ እቲ ኣብ 11 ለካቲት ተፈሊሙ እናገወደ 
ብምምፃእ፣ መላእ ህዝቢታት ሃገር ተቐቢሎም ወሳናይ መሰረቱ ሒዙ ነቕ ኣብ ዘይብለሉ መደላድል ዝረገፀ ቃልሲ ህዝቢ 
ትግራይ ንምዃኑ ኣዐርዮም ብዙሓት ደቂ ሃገር ብብዙሓት መረዳእታት ኣደጊፎምን  ኣጉሊሆምን  ብምውፃእ ፀለመታት 
ፀላእቲ ክበንን ምግባሮም፣ ካባና ሐሊፉ ካለኦት ሰብ ቤት ናይዚ ህዝባዊ ቃልሲ ኮይኖም ክምክቱን ሓቂታት ክኹልዑን 
እዮም ኢሉ ዝገመተ ብዙሕ ኣይመስለንን፡፡ብደምቢ እምበር፤ 

’’ሃገራዊ ማዕርነታዊ ሓድነት፣ ልደት ህወሓት፣ ክብረት ህዝቢ ትግራይን ወገኑን ንዘብሓተ ብዓል 11 ለካቲት ዘይኮነ ዓቕሚ 
እንታይ ክኸውን’’ ዝበለ ወዲ ሃገርን ፈታዊን ኩሉ ነዚ ብዓል ከም ሃገሩ ከድምቖ እንበር፣ ዘይድገም ፍሉይ ድምቀት ክሳብ 
ዝበሃለሉ ኣስፊሑ ኣዐርዩ ከዕምቖ እዩ እኳ ተዘይተባህለ ሕልሚ ክሳብ ዝመስል ጌሩዎ፣ፈፂምዎ፣ ብተግባር ኣረጋጊፅዎ፣ ተስፋ 
ፀላእቲ ህዝቢታት፣ ተስፋ ቀነኣት፣ተስፋ ፀረ ልምዓትን ምዕባለን ኣፀልሚትዎ፣ቆፅዩዎ፣ ’’ይርዳእኹም ሓድነትናን ምዕባለናን 
ኣይኹለፍን’’ ዝብል ፅኑዕ መልእኽቲ ኣመሓላሊፍሎም፡፡ 
ብዓልና ልዕሊ ግምት ክፅብቕ፣ ክውቅብ፣ ክደምቕ ዝኸኣለ ካብ ትልሙ፣ኦሬንቴሽኑ፣ደገፍ ክትትሉ ጀሚሩ ክሳብ ምልኣተ 
ኣመራርሕኡን ምስንድኡን ናይ ኩሉ መዳርግቲ ሙሉእ ድሌትን ባህጊን፣ ዙርያ መለሽ ፃዕሪን ፈጠራን ስለዝተገበረሉ ንምዃኑ 
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ብግልፂ ተራእዩ፡፡ከምቲ ’’ህዝቢ ዝኣመነ ዉድብ ይዕወት’’ ዝብል መፈክር ህወሓት፣ ህዝቢ ዝኣመነሉን ኣዝዩ ከድምቖ 
ዝተዓጠቐሉን ብዓል ስለዝኾነ ዝያዳ ኣብረቕሪቑ፡፡ 

ቅድመ ምድላው 

ልዑል ትኹረት ተዋሂብዎ ብዙሕ ሓይሊ ሰብ፣ ገዚፍ በጀትን ንብረትን፣ ልዑል ምትሕብባር ህዝቢ፣ሃገራዊያን ትካላት፣ 
ሓለፍቲን ሰብ ሃብቲን ክህልዎ ተጌሩ ተተሊሙ፣ምይይጥ ተጌረሉ፣ ዓሚቑ፣ ሰፊሑ፣ ድሕሪ ምትእምማን ኩሉ ዓቕሙ ፀንቂቑ 
ብሰሓብቲ ፈጠራታት ኣዐጅቡ ክውፈ ቃል ኣትዩን ተመፃቢዑን፣ ኣፅዲቑ፣ ወፊሩ፡፡ 

ምድላው 

ስልጠና ፍርቂ ስራሕ ትግበራ እዩ ይብልዎ ገሊኦም፣ ስልጠና  ልዕሊ ትግበራባ ዝብሉውን ኣለው፣ ስልጠና ብዙሕ ግዜ 
ይውድእ፣ ብዙሕ የድክም፣ ግን ድማ የምህር፣ የብስል፣ ናብ ዝሓሰብካዮ ሸቶ የብፅሕ፡፡ 
እሞ እምበኣር ለካቲት ከድምቕ ዝተመልመለ ህዝቢስ፣ ንስልጠና ዘሚቱ ብዘብል ኩነታት መርሹ፣ቤተይ ሓዳረይ ህዝባዊ 
ብዓለይ ኢሉ ብተኸታታሊ ንክልተ ሰለስተ  ኣዋርሕ ኣብ ሰዓቱ ኣናተረኸበ ትሕዝቶን መልክዕን ኤግዚቢሽናት፣ ካርኒባላት 
ፅርግያታት፣ባህሊታት፣ዶክመንታሪታት፣ምርኢታት፣ቢልቦርድታት፣ባነራት፣ሰልፊታት፣ስእሊታት፣ፅሑፋት፣ኣልባሳት፣ቁኖታት፣ 
ሰቑራት፣ኣፍሮታት/ጋዕሲታት፣ሳአኒታት፣ገምባለታት፣ክሹኻት፣ቆቢዓት ክንደይ ህዝቢ ዝፈጠሮ ክንቆፅሮ ወዘተ ኢልና 
ክንሓልፎ’ሞ፣ ኮታስ ነቲ ኩላኹሉ ምፅብባቕ ኣመዓራርዩ ካብ ዘመነ ስልጣነ ኣኽሱም ክሳብ እቲ ፀልማት ዝጋረደሉ ዘመነ 
መስፍንነት ኣለልዩ፣  1967ን 2007ን ኣሳንዩ ንምንታይ ብረታዊ ቃልሲ ወሊዕና፣ ከመይን ንምንታንከ ስዒርና መሰስ ኢልና 
ብምርኣይ፣ፍሉይ መንፈስ ቃልሲ ክፍጠርን ቃል ሰማእታት ክህደስን ዘግብር ስልጠና 
በብመዓልቱ/ሰሙኑ  አናገምገመ፣እናመሓየሸ ክሳብ እታ ድሮ ብዓል ታሪኽ ሰርሐ፡፡ 
በጀት 

በዓልና ክደምቕ እንተኾይኑ ገዚፍ በጀት ከምዘድልዮ ስለዝተኣመነሉ፣ ፍቕሪ ዓዱን ዉድቡን ንምግላፅ ከዋፅእ ንዝደሊ ወገን 
ኩሉ  ዕድል ንምኽፋት፣ መደብ ምትእኽኻብ እቶት ተወሊዑ ኣስታት 40 000 000 ብር ከምዝተዋፅአ ይዝረብ፣ ሳላ 
ብክመኡ ዝተመርሐ  ድማ ነቲ ብዓል ንምድማቕ ዝተዋፈሩ ብዙሓት ዜጋታት ዕድል ስራሕ ረኺቦም ሓፈሻዊ ቁጠባ መቐለ 
ክነቓቓሕ ከምዝኸኣለ፣ ፅባቐ መቐለን ሓወልታን ዝያዳ ከምዝወሰኸ ዝረአ ዘሎ ሓቂ ኮነ’ሞ ፍሉይ መንፈስ 
ቃልሲ፣ፍሉይ  መንፈስ ሓድነትን ፍቕሪን ኣሕደረ፡፡ 

ምስቲ ምደባ በጀትን ምፍጣር ሰፊሕ ዕዳጋን ተኣሳሲሩ በዝሒ ዘለዎም ኣጋይሽ ንመቐለ መፅዮም ክቕንዩ እንትሓስቡ 
ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ግልጋሎታት ዝረኽብሉ በጀት መዲቦም ብምምፀኦም ንከባቢ 10 መዓልቲታት መጓዕዝያ፣ወልወለቲ 
ጫማታትን መካይንን፣ ኣብያተ ብልዒታትን መስተታትን፣ሆቴላት፣ መደቀሲታት፣ ጠቓታት ዝተወደኦም 
ሳርቶታት፣ደለልቲ፣ወዘተ መቐት ዕዳጋታት ወሲኹ ንቕያ ዝኾነ ቁጠባዊ ከስቢውን ዝተኻዕበቶ እዩ ኔሩ፡፡ 
  
ዕዱማት 

ኣብ ክቡር ብሄራዊ ብዓልና ክርከቡ ዝተሓረዩ ዕዱማት፣ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ካብዚ ውድብ ዝተገለሉን ንባዕሎም 
ዘግለሉንውን ዘካተተ ለባምን ምክእኣል ዝተላበሰን  ፃዊዒት ብምግባር፣ ምስቲ ቀንዲ ብዓል ቤት ናይዚ ብዓል ዝኾነ ሓፋሽ፣ 
ብዓል ለካቲት ናይ ዝሓለፈ፣ ዘሎን ቀፂሉ ዝመፅእን ወለዶ  ሓበራዊ ዋንነት ዘለዎ ህዝባዊ ብዓል ኮይኑ፣ ቁመቱን ወርዱን 
ዝነወሐን ዝሰፈሐን ንምዃኑ ብዘርኢ ንወገን ዘሐብንን ንኻልእ መማዓደዊ  ዘቕንእን  ኩነታት ስለዝተሰርሐስ፣ ስሩዕ ፃዊዒትን 
ዕድመን ዘየድልዮም ካብ ተጋሩና ወፃኢውን ከይተረፉ  መፂኦምስ ድብልቕልቕ ዝበለ ምስኮነ፣ ብወገን ህዝቢ፣ ’’እዚ 
ውድብዚስ ኣማዕዲና ንርኦ ናይ ካልእ ውድብ እንኳዕ ኣይኮነ’’ ዝብል፤  ብወገን ውድብ ድማ ’’ህዝቢና እንኳዕኳ ካባኻ 
ተፈጠርና’’ ንዝብሉ ኣበሃላታት ህዝቢን ገድሊን  ኣዘኪሩና፡፡ 
 
በረከት ኪነት 

ዝነበሩ ደርፊታት፣ ፈልሚታት፣ ስእሊታት ተመሓይሾም ተሰሪሖምን ተሰሚዖምን ተራእዮምን፣ ብርክት ዝበሉ ሓደሽቲ 
ደርፊታት ተኸይኖም ናብ መድረኽ በቒዖም፣ከም መርከብ፣ ነፈርቲ፣ንህቢ፣ብፀላኢ ዝተቖርፀ ኣካል 
ጅግና፣ቅርፂታት፣ስእሊታት፣ድራማታት፣ፅሑፋት፣ስክሪናት፣መብራህቲታት፣ ወዘተ ኣዐርዮም ብዙሓት ውፅኢት ፈጠራታት 
ቀሪቦምስ ኣሻብከ ተሰርሑ ዓመት መመላእታ ዝተዳለናሉ ክሳብ ዝመስለና ትዝታ ሓዲጋ ዝኸደት ለካቲት ኮይና፡፡ 

ኣብዚ ትካላት ብነናይ ባዕለን ፈጠራ ከተማናን ብዓልናን ኣብ ምውቃብ ዝገበረኦ ተሳትፎ ሓፋሽ ቀንዲ ሰራሒ ታሪኽ ኢልካ 
ወግዒ ብሓቂውን ክብሪን ዝኽሪን ደቁ ዝኸፈለላን ዝተዓወተላን  11 ለካቲት ዘገደሶ ህዝቢ፣ ዕላማ ሓደ ዕማም ኣረዲእኻ 
ፈፅሞ እንተልካዮ፣ ክንደይ ከምዝቕልጥፍ፣ ክንደይ ከምዝፈጥርን ከምዘዐውትን ዛንታ ገድሊን ዓወታን ኣዘከረና፡፡ 
  
ኤግዚቢሽን 

ብተንቀሳቓሲ ፊልሚ ተዓጂቡ፣ ሓደሽቲን ዝተመዓራረዩን ፎቶግራፋት ስዉኣትን ዝተፈላለዩን ምስሊታትን  ወሳሲኹ 
ምቕራቡ፣ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲና ዝድብድባና ዝነበራን ካብ ድርግ ማሪኽና መሊስና ንደርግ ዝሰዓርናለን  ከበድቲ ብረታት፣ 
ታንክታት ተሰሪዐን ህዝቢ ትግራይ ምስ ፈተውቱ ሰሙን ሙሉእ ተመላሊሱ ተዓዚብዎን፡፡ 
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ኣግዚቢሽን ሎሚዘመን 11 ለካቲት  ልዕሊ ኩሉ ፍሉይ ዝገብሮ ድማ፣ ዝተፈላለያ ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ ደርግ ዝነበራን 
ንጃምላዊ ህልቂት ከተማ ሓውዜንን ህዝባን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢናን ገድሊናን ልዑል በደል ዝፈፀማን ነፈርቲ ሚጋትን 
ሄሊኮፕተራትን ዝርከበአን ወታደራዊ ድሩዓት እቲ ዘፍለስናዮ ስርዓት ደርግ ተሰሪዐን ዝቐረባሉ ምርኢት፣ እዚ ብዓል 
ብውድብናን መንግስትናን  ሓያል ጠመተ ከምዝተወሃቦ የሪኤናን የሐብነናን፡፡ 
 ህዝቢ ትግራይና ምስተን ከብርሰኦ ብሰማየ ሰማያት እናተሓንበባ ዝሕምሽሸኦ ዝነበራ ነፈርቲ ውግእ ደርግ ነበር ክሰኣል 
ቀንዩ፡፡ሳላ ገድሉን መስዋእቱን ኣብ ኢዱ ኣእትዩ እፎይ ምባሉ ፍሉጥን ዝቐነየን ኮይኑ እናሃለወ ደጊሙ ደጋጊሙ 
ከምብሓዱሽ ዘሐብን ተርእዮ ኮይኑ ቀንዩ፡፡ 

 
ፍቕራዊ መግለፂታት መቐለን ኣጋይሽን 

ብዓላት ለካቲት ንክፍለ ከተማታት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ክልላት ሃገርናን ኣብ ወፃኢን ክድምቁ ምስ ቀነዩ፣ ህዝቢ 
ናብቲ ብቀንዱ ብሄራዊ ብዓልና ዝከየደላ መቐለ እዩ ከቲቱ፤፤ ከተማ መቐለ ቅድሚ ድሮ በዓል ኣትሒዛ ብኣጋይሻን ህዝባን 
ኣብለቕለቕ በለት፡፡ኣብ ብርክት ዝበሉ እንዳ ኣብያተ መስተንግዶታት ዝነበራ ኣተኣነገድቲ ቁምጣ፣ ገምባለ፣ ኩሹኽ፣ ኣፍሮ፣ 
ባንዴራን ትእምርትን ገድሊ ጌረን የሰልፋ ስለዝነበራ ተኣንጋዲ ፍሉይ ክብሪን ናእዳን ገድሉ ኣሕጉስዎ ፍቕሪ ብፍቕሪ ዝኾነት 
ቅነ ሓለፈት፡፡ 

 እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ምድላው ዝውዕል ዝነበረ ነባሪኣ ምሸታ ምሽት ፈቐዶ ከተማታት ወፂኡ ምስ ኣጋይሹ ሲስ ኣናበለ 
እንትቕኒ፣ ኣብ ቤተ እምነታት ከምዘሎ ህዘቢ ብፍፁም ፍቕሪ እንትላለ፣ ብልዐለይ፣ ስተየላይ፣ ተላሀየለይ፣ እንትተኣናገድ 
ወትሩ 11 ለካቲትያ እንተዝኸውን ዘበለ ጉዳይ ሓለፈ፡፡ 
ብርሃን ለካቲት ተብስሮም ሓደሽቲ ክስታት ኣይሰኣንን እሞ፣ ዝተፈላለዩ ጥፍኣታት ፈፂሞም ተባሂሎም ተፈሪዱዎም ኣብ 
ቤት ህንፀት ዝነበሩ ሰባት ብምኽንያት መበል 40 ዓመት ብዓል ለካቲት ብምሕረት ተፈቲሖም፤ ስደረኦም፣ ፈተውቶምን 
ዓዶምን ተወሳኺ ደስታ ዝፈጠረሉ ኩነታት ኩነታት ኔሩ፡፡ምኽባር ልዕልነት ሕጊ፣ ምምሕሓር፣ ምክእኣል፣ ብጥንኩር ሓድነት 
ሃገር ምህናፅ ርብሕኡ ንኩሉ ምዃኑ ብምዝኽኻር፣ ተኣምራታዊት ለካቲት ንካልእ ዘላቒ መስተንክር ትንህር ከምዘላ ዘርኢ 
ምሕዳስ ቃል ለካቲታዊያን ጋህዲ ኮይኑ፡፡ 

 
ኣብ ድሮን ዕለትን ብዓል 

ድሮ እቲ ብዓል ፍሉን ልዑልን ተወሳኺ ፍፃመ ዝተረአየሉ ኮነ፣ ኣዕፅምቲ ንኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ዝውክል 40 ኣስከሬን 
ስዉኣት ካብ መላእ ትግራይ ተፋሒሩ ብዝነኣድ ክብሪ ናብ ከተማ መቐለ ብምምፃእ ኣብቲ መረበት ስዉኣት ዝኾነ ሓወልቲ 
ሰማእታት ክዓርፍ ዝተገበረሉ ፍፃመ ንናይ ለሚዘን ብዓል 11 ለካቲት ዕድለኛ ገበሮ፡፡በዚ ፍሉይ ስምዒት ዝለዓዐለ ናህሪ ደገ 
ዝሓደረ ህዝቢ ንድምቀት ሕብራዊ ርችት ምስኣስተማቐረ፣ ኣብኡ እንተሎ ናብቲ በዓል መበል 40 ዓመት ከተኣናግድ 
ዝተዓደለ ሓዱሽን ምዕሩግን ስታድዮም ትግራይ ኣምሪሑ ሰዓተ 11 ወጋሕታ ጥርፍፍ በለ፡፡ ሰዓተ 12 ስታድዮም ትግራይ ኣፍ 
ንኣፉ መሊኡ በብኹርንዑ ብዝተወልዑ ጓይላታት ፂፅ በለ፡፡ 
ኣቦ ጎይላ ሰላም፣ ዲሞክራሲን ልምዓትን ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ዛጊድ ኣመዝጊብዎም ንዘሎ ክያዶታት ልምዓት ተጎዝጉዙ 
ንበዓሉ ከድምቕ እንተሎ፣ ኣብ ቅድሚቱ ተመቻችዮም ንዘለዉ ዘተኣማምኑ ሰውሒታት ዕብየትን ምዕባለን እናመዓደወ እዩ፡፡ 

ስርዓተ ከይዲ እቲ በዓል ብዝተቐመጠሉ መርሃ ግብሪ ኣብ ሰዓቱ ተጀሚሩ፣ ዝነኣዱ ዘረባታት መራሕቲ ውድብና ህወሓትን 
ኢህወደግን፣ናእዳታት መራሕቲን ተወከልቲን መራሕቲ ፈተውቲ መንግስታት፣ ተሰሚዖም፣ነቲ ፍሉይ ቅያ ቃልሲ ንዝተዓደሉ 
ዝወከሉ ኣፍልጦን ሽልማትን ዝተዓደለሉን ብፍሉይ ዝተሓጎስናሉን ኣካቲቱ ንፃትውን ዘይርሳዕ ትዝታ ገዲፉልና፣ ሓድነት 
ህዝቢ ትግራይ ክልሕልሕ ዝፅልዩ ዉሑዳት ይርዳእኹም ኢሉ ኣስተምሂሩልና ተዛዘመ፡፡ 
ኣብ ቅነ ለካቲት/ ድሮን ሕልፋትን/ መዋፈሪታት ዉድብና ህወሓት ተራእዮም፡፡ኣብ ሃገረ ሰላም ዓዲ ገዛእቲ፣ ኣብ ኣስገደ 
ደደቢት፣ ኣብ ወልቃይት መዘጋ ሜይዴይ ፋብሪካ ሽኮር፣ ኣብ ደጀናን ካለኦትን ዑደት ተጌሩ፣ ታሪኻዊ ውሳነ 
ዝተመሓላለፈሉ ኣኼባ ኢህወደግ’ውን ተጌሩ፡፡እዚ ሰሓቢ ፍፃመን ጉባኤ ክዳን ተጋደልቲ ዝተኸደኑ መራሕቲ አህወደግንከ፣ 
ነቶም 1982፣1983 ዓ፡ም ኣብ ሃገረ ሰላም ነቁጦም ስትራተጂካዊ ምጥቃዕቲታት መሪሖም ዘዐወቱ ፍፃመታት ኣዘኻኺሩ 
ኣጫደረና፡፡ውድባት ኦህዴውን ደህዴግን ሎሚ ክልሎምን ሃገሮምን ዝመርሕሉ ዘለው ቃልሶም ኣብ ትግራይ 
ከምዝተመስረቱን ከምዝተዳለውን ኣፍልጦን ምስጋናን ንትግራይን ገድላን ብምሃብ፣ መዘኻኸሪ ትካላት ንምህናፅ እምነ ሰረት 
ኣቐመጡ፣ ኣብ ተደራቢ፣ተደራራቢ ሓበን ዘሕገየትና ለካቲት ከምኡ እናበለት ትቕፅል ኣላ፣ ክትቅፅል’ያ፡፡ 
 
ሕፀረታትከ 

በዙሕ ኣዎንታ ዝተፈፀሞ ሰፊሕ ተግባር ሕፅታት ኣይሰኣኖን፣ እኳ ድኣስ ገድሊና ኣብ ሕፀረታታ እያ ተትኩርሞ ንፈትሽ 
እንተተባሂሉ ፣ ንህቢ ኢዱ ተሓፂቡ ካብ ዝሰርሖ መዓርኳ ሰፈፍ ዘይሰኣንዶድኣ ኣበዚ ተሳኢኑ ዝብል ከይመስለኩም፣ ነቲ 
ኩሉ ወርቃዊ ስራሕን ውፅኢትን እዚ ብዓል ስለዘይምጥን ብወገነይ ዘልዕሎ ትርጉም ዘለዎ ሕፅረት ስለዘየለ ንኩሉ ኣብቲ 
ብዓል ዝተሳተፈ ሸሊመዮ ከምዘለኹ እናረጋገፅኩ/ጨብጭብታይ ዕልልታይ/ ንበዓል መበል 50 ዓመት ልደት ህወሓት ብኣጋ 
ምድላው ክንጅምር ኣዘኻኽር፤፤ 
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