
ኣብነት ፅንዓት ሕራነን ጀግንነትን ዝወረሰ ኣከባብራ በዓል መበል 40 ዓመት ልደት ብረታዊ 
ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዋሽንግተን ዲሲ 

 

ፈላሚ ርችት ሓርነትን እምነ ኩርናዕ ማዕርነት ብሄር ብሄረሰባትን ዘበስረ 11 ለካቲት ከምሉሙድ 

ኣብ መበል 40 ዓመት እውን ልምዓትን ርግኣትን ተስፋን ኣጸንቢሉ ኣብ ሃገርና ኢትዮዽያ ብፍላይ ድማ 

ኣብ ርእሰ ከተማ ትግራይና ብድምቀት ከምዝተኸበረ ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ዋሽንግተን ዲሲ እውን ብሕራነን 

ዓብዪ ወነን ብድምቀት ተኸቢሩ። 

 እዚ ጽንብል መበል 40 ዓመት ህወሓት ምእንተ ህዝቦምን ሃገሮምን ዘይትካእ ህይወቶም 

መስዋእቲ ዝኸፈሉ ጀጋኑ ሰማዕታት ብምዝካርን ናይ ህሊና ጸሎት ብምግባርን ዘይንድይቦ ጎቦ 

ዘይነይንሰግሮ ሩባ ፍፁም ወይከ የለን መስመር እዩ ሓይልና መዝሙርን ነቲ ዕለት ኣመልኪቱ ዝትዳለወ 

ኬክ ብምቑራስን እዩ ተኸፊቱ። ብምቕጻል ናይ ማተሰኣ መግልጺ ብኣቦ ወንበር ጨንፈር ዲሲ ተነቢቡ።  

ክቡር ኣምባሳደር ተበጀ በርሀ ድማ ንመበል 40 ዓመት ኣመልኪቱ ንዝወጸ መግልጺ ህወሓት 

ንተሳተፍቲ እቲ በዓል ኣንቢቦም። 

ሲዒቡ ድማ ቀዋሚ ኣምባሳደር ኣብ ኣመሪካ ክቡር ኣምባሳደር ግርማ ብሩ ብዛዕባ መበል 40 

ዓመት ህወሓት ኣመልኪቶም ኣብ ዝገበርዎ መደረ ሎመዓንቲ ናይ ሓጎስኩም ተኻፋላይ ብሙኻነይ 

ዝተሰማዓኒ ሓጎሰይ ብሽምመይን ብሽም ኢምባሲ ኢትዮዽያን ክገልጽ ከለኹ ዓብዪ ኩርዓት ይስመዓኒ 

ብምባል ቐጺሎም ብ 11 ኣባላት ዝተጀመረ ቃልሲ ሕዚ ኢህወደግ ዝኣክል ልዕሊ 6 ሚልዮን ኣባላት 

ዘለውዎ ውድብ ዘፍረየን ብዙሓት ኢትዮዽያውያን ዘኸተለን ውድብ እዪ ኢሎም። ኣብ ድኽነት ምጥፋእ 

ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ምስ ኩሎም ኣባላት ኢህወደግ ኮይኑ ኩሉ ንኽረባረብ ፃዊዒት ኣቕሪቦም። 

ኣብዚ በዓል ዝተፈላለዩ ስነ ጽሕፋትን ግጥምታትን ዝቐረቡ እንትኾን ገድላዊ ዝዝክሩ ዜማታት 

ድም ብዝተፍላለዩ ስነ ጥበባውያን ቀሪቦም ንተሳተፍቲ ከሐድሱ ኣምሲዮም።  

ሎሚ ዓመት በዓል 11 ለካቲት እንትነኽብር ኩሎም ብሄር ብሄረስባት ኣብ ሃገሮም ማዕረ ወሰንትን 

ተጠቀምቲን ዝኾንሉን፣ ንመበል ሓምሻይ ግዜ ሃገራዊ መረፃ ዝካየደሉን፣ ሃገርና ሒዛቶም ዝነበረት ናይ 

ሓሙሽተ ዓመት ናይ ስግግርን ዕብየትን መድብ እትዛዝመሉን፣ መፃኢ ሃገርና ብሩህ ተስፋ ዝሕብር ዓበይቲ 

ልምዓት ግልጋሎት ምሃብ ኣብ ዝጀመራሉን፣ ካልኦት ድም እምነ ኩርናዕ ኣብ ዝቕመጠሉን እዋን ብምኻኑ 

ፍሉይ ይገብሮ። 



 ኮይኑ ግና እዚ ዘይዋሓጠሎም ናይ ፅልዓት ሓይልታት ኣቕለጽበታዊ ምንቅስቃስ ምግባሮም 

ዘግርም ኣይኮነን። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ኣብ ሃገርና ዘሎ ህዝብና መበል 40 ዓመት ለካቲት 11 

ከይነኽብራ ልምዕንቃፍ ኩሉ ዓይነት ኣቕለፅበታዊ ፈተነታ ክገብሩ እዮም ቀንዮም።  ኮይኑ ግን 

ኣይኮኖሎምን። በዓልና ብኹርዓት ኣብዒልናያ። 

ኣብቲ ዕለት (February 21, 2015) ካብ ንግሆ ጀሚሩ እስካብ ምሸት በረድ ክወርድ ዊዒሉ። ኣብ 

ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ተተሊሙ ዝነበረ ትልምታት ንኻልእ ግዜ ከምዝተሓላለፉ ብረድዮን 

ተሌቭዥንን ይንገር ነይሩ፣ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዘይኮኑ ምንቕስቓሳት ንክስረዙ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት 

ይላወቡ ነይሮም፤ ንመዳለውቲ እቲ በዓል ብጣዕሚ መጸገሚ መዓልቲ ነይሩ። ብሓደ ገፅ ናይ ኣጋይሽናን 

ዕድሟትናን ድሕንነት፣ ብኻልእ ገፅ ድማ ናይ ዓቕሚ ድሩትነት። ብዝተፈላልዩ መንገዲ መርሚርና እቲ 

በዓል ኣብ መዓልቱ ክነብዕሎ ወሲንና። ብዝተፈላለየ ሚድያ ንህዝብና ኣፍሊጥና፣ ንክመፅእ ድማ 

ኣተባቢዕና። እቲ ክፋል ጅግና ህዝብና ዝኾነ ነባራይ ዲሲን ከባቢኣን ብቑርን በረድን ሽርታሕታሕ እናበለ 

ኣዳራሽ መሊእዋ። ብጣዕሚ ዘሓብን ህዝቢ። 

ህዝብና ንቶም ንህይወቶም ዘይሰስዑን ሕጽረት ዕጥቅን ስንቅን ተስፋ ዘየቑረጾም ጀጋኑ ተጋደልቲ 

ህወሓት ኣሰር ተኸቲሉ። ኣብ ዝኾነ ኣፀጋሚ ኩነታት ንዝኣመነሉ ንድሕሪት ዘይብል ዘሓብን ህዝቢ ምኻኑ 

ኣረጋጊፁ። በዚ ኣጋጣሚ ነበርቲ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ብፍላይ ድማ ብኣካል ናብቲ በዓል ዝምፁ፣ 

ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ኮይንዎም ብመንፈስ ልቦንኦም ምሳና ዝነበሩ ወገናትና ብጣዕሚ ነመስግን። 

 

ዘልኣለማዊ ክብርን ሞገስን ንሰማዕታትና ፦ 

ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣመሪካ ጨንፈር ዲሲን ከባቢኣን 


