ቅርሲ ተጋድሎ
ብረታዊ ተጋድሎ ንኽዕወት ወሳኒ ዝነበረ ምሽጥር ህዝባዊ ዯገፍ ስለዝነበሮ ጥራሕ
ዘይኮነስ ናይ ህዝቢ ተጋድሎ ስለዝነበረ እዩ። ንብዙሓትን ገዝፍትን ፀላእቲ
በቢዝመፅእዎ በቢእዋኑ እናሰዒረን እናቐበረንን ንዒወት ዝበቕዏ። ንብረታዊ ተጋድሎና
ህዝባዊ ተጋድሎ ኣብ ምግባር ወሳኒ ስራሕ ካብ ዝሰርሑን ዝለዒለ ቦታ ካብ ዝነብሮምን
ሓዯ ብፃይ እያሱ በርሀ ነይሩ።
ተልእኾታት ብረታዊ ተጋድሎ ኣብ ምፍፃም ንዝነበረ ውፈይ ወዲ ህዝቢ ተጋዳላይ
ብዝግባእ ንኽሰርሕ ሓቦ ፅንዒት ዒቕሊ እምነት ሰኒቑ ዘይስበር ተወፋይነት ነዲቑ
ዘይንቕነቕ ሰረት ሓርነትን ማዕርነትን እናኣረጋገፀ ምእንተ ህዝቢ ክሓልፍን ዘላቒ
ሰላምን ራህዋን ከስፍንን ዘኽእሎ ዒሟቕ
መትከላዊ እምነት ክህልዎ ኣብ ምግባር ካብቶም ዒብይ ተራ ዝተፃወቱ ሓዯ ውን
እንተኾነ ብፃይ እያሱ በርሀ እዩ ነይሩ።
በቢ እዋኑ ንዝነበሩ ዕስለ ፀላእቲ ቅድሚ ምድምሳሶም ቅድሚያ መንነቶም ናብ ህዝቢ
ብምቅላዕ ካብ ህዝቢ ኣብ ምንፃልን ጥረሖም ኣብ ምትራፍን ሕፍረት ኣብ ምክንናብን
ዒብይ ስራሕ ኣበርኪቱ እዩ እያሱ በርሀ።
እያሱ ገጣሚ ዘያሚ ድምፃዊ መራሒ መድረኽን እዩ ነይሩ። ናይ ዝተፇላለዩ
ዒቕምታት ወናኒ ተጋዳላይ እዩ ነይሩ። ዒቕምታቱ ብሙለኦም ኣብ ብረታዊ ተጋድሎ
ዘጥረዮምን ንብረታዊ ተጋድሎ ድማ ፀንቂቑ ካብ ምውዒል ፍፁም ተሃክዩ ኣይፇልጥን።
ብረታዊ ተጋድሎ ንዝሓተቶ ኩሉ ዝመለሰን ዘማለአን ወዲ ተጋድሎ ብፃይ ነይሩ እያሱ
በርሀ።
ኣብ ህንፀትን ልምዒትን ዒዲ ውን እንተኾነ ዘይንዒቕ ተወፋይነት ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ
እናኣበርከተ ፀኒሑ።
እያሱ ስሒቑ መስሐቓይ ሓዚኑ መሕዘናይ በኽዩ መብከያይ ሓሪኑ መሐረናይ ተቢዐ
መትባዒይ ኣሚኑ መእመናይ ሰሪሑ መስርሓይ ቅርሲ ተጋድሎ እዩ።
ካብ ምጅማር እዚ ተጋድሎ ክሳብ ሐዚ ብዙሓት ዯቂ ህዝቢ መተካእታ ዘይርከቦ ክቡር
ሂወቶም በጃ ህዝቦምን ዒዶምን ሂቦም ሓሊፎም። እያሱ ውን እንተኾነ ስዑብዎም ኣሎ።
ፍረ መስዋእቶም ዋላ ‘ኳ ሙሉእ ኣይኹን ገና ‘ምበር ዋሕዋሕታ ሰላምን ሓርነትን
ማዕርነትን ዕብየትን ግን ኣመዝጊቦም ኣለው።
በዚ ኣጋጣሚ እዚ ናይ ሐዚ ወለዶ እዙይ ብሕሉፍ መስዋእቲን መሪር ተጋድሎን
ንዝተረጋገፀ ዋሕዋሕታ ንኸይፅልምትን መሊኡ ንኽዯምቕን ነዚ ዘሎ ጅማሮ ዒቂቡ
ዘላቒ ናይ ምግባርን ሓላፍነቱ ስለዝኾነ ሕድሪ ሰማእታትን ሕድሪ ብረታዊ ተጋድሎን
ኣብ ምርግጋፅ ኩሉ ካብኡ ንዝድለ ንኸማለን ነቲ ተሪፈ ዘሎ ርሕቐት ንኽበፅሕን ብሽም

ሰማእታትናን ብሽም ኣብዚ ተጋድሎ ተሰሊፎም ሕቶ ተጋድሎ ዝመለሱን ዝምልሱ
ዘለውን ተጋዯልቲ ሓዯራ ንብል።
ጀጋኑ ሓሊፎም ሐዚ ውን ይሓልፈ ኣለው። ኣብ ምሕላፎም ዝሓድግዎ ዘለው
ዘይተፇፀመ ከቢድ ውራይ ካሊእ ጅግና መላኣይ ውዝፎም ከምዝህሉ ድማ ብፅኑዕ
እናኣመኑ እዮም ሓሊፎምን ዝሓልፈ ዘለውን።

ካብ ተጋዯልቲ ነበር
1) ሃይለ (ወዲ ባቤ)

7) ተኽላይ (ወዲ ምህረይ)

2) ባራኺ በርሀ

8) ብርዛፍ ታዯሰ

3) ሓጎስ ወ/ሊሃንስ

9) ኣበባ ገ/ኺዳን

4) ገ/ዝጊሀር ወ/ማርያም

10) ብርሃነ ዘወሊ

5) ኣለምሰገድ ተኹሉ

11) ኣስገዶም በርሀ

6) ኣታኸልቲ ተኽለማርያም

12) ተኸስተ ገብረውበት

ኣውስትራልያ ከተማ ሜልበርን

ንብፂት ንግስቲን ዯቂ ብፃይ እያሱ በርሀን
ንመላእ ህዝብታት ኢትዮጵያን ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይን ተጋዯልቲ ብፆትን
ፅንዒት ይሃብኩም ንብል።

ዘልኣለማዊ ክብርን ሞጎስን ንሰማእታትና!!
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