
 

ዝኽሪ 40 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ 

 

 ሎምዘበን ዝኽሪ 40 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ለካቲት 11 

ብዝደመቐ ኣገባብ ክበዓል ’ዩ፡፡ እዚ በዓል ኣብ ዋዜማ መረፃ 2007 ዓ/ም፤ መዛዘሚ ትልሚ 

ዕቤትን ስግግርን፣ ዋዜማ ምድላው መበል ካልኣይ ትልሚ ዕቤትን ስግግርን ዝበዓል ዘሎ 

ስለዝኾነ ፍሉይን ታሪኻውን ይገብሮ፡፡  

 እንካብ ትግበራ 4 ዓመታት ትልሚ ዕቤትን ስግግርን ተማሂርና፣ተሪፍና ዘሎ ናይ 

ሓደ ዓመት ትልሚ ብዝለዓለ ናህርን ውፅኢትን ንምዝዛም ኣብ ኩሎም ግንባራት ስራሕትና 

ህዝባዊ ማዕበል ወሊዕና፣ ካብ ድኽነትን ድሕረትን ንምንጋፍ ዝለዓለ ውፅኢት ልምዓት 

ንምምዝጋብ ሽቶና ጌርና ተላዒልናን ዓብይ ዓወት ድማ ኣመዝጊብናን ነብዕሎ ዘሎና  

ህዝባዊ በዓል ስለዝኾነ ድሙቕን ተብሃግን ኮይኑ ንረኽቦ፡፡ 

 ብዝለዓለ ፍጥነት እናተሃነፀ ዘሎ ናይ ህዝብናን ሃገርናን ናይ ምፍፃም ዓቕሚ 

ብምጥንኻር፣ ዘተባብዕ ሰብኣዊ ዓቕምታትና  ብምህናፅ ሉዑል ውፅኢት ኣብ ዘመዝገብናሉ 

ዋዜማ ኮይንና ነብዕሎ ስለ ዘሎና፣ እዚ በዓል እንተነብዕል ፍሉይ ሓበንን ኩርዓትን 

እናተሰመዐና ኢዩ፡፡ እዚ ጥራሕ ’ውን ኣይኮነን! ናይ ውድብና ህዝባዊ መስመር ሉዑል 

ውፅኢት ናይ ምሕፋስ ዓቕሚን ብቕዓትን ተፈቲኑስ ናይ ህዝብታትና ኩለመዳያዊ 

ተጠቃምነት ኣብ ዘረጋገፅናሉ ዝበዓል ዘሎ ስለዝኾነ እውን ድሙቕ ይገብሮ፡ 

 እቲ ሐዚ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም፣ ልምዓትን ዲሞክራስን፣ ተረኺቡ ዘሎ ሃገራዊ 

ሐድነትን ፍቕርን፣ ተረኺቡ ዘሎ ህዝባዊ ማዕበልን ምልዕዓልን ምንጩ ህዝቢ ትግራይ 

ምስ ካልኦት ኢትዩጵያውያን ኣሓቱ ዝኸፈሎ መሪር መሰዋእትን ዝፈፀሞ ጅግንነትን 

ምዃኑ ኣየማትእን፡፡ ስለዚ እዚ በዓል ’ዚ ናይቱ ህዝቢ በዓል ’ዩ፡፡ ናይቱ መንግስቲ በዓል 

’የ፡፡ ኮታስ ሃገራዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ህዝባዊ በዓል ’ዩ፡፡ ኣብ 40 ዓመታት ጉዕዞ ቓልሲ እቲ 

ቃልሲ ዝሓቶ መሰዋእቲ ከም ህዝቢ እናኸፈልና፣ብዝኸፈልናዩ ክቡር ዋጋ ድማ ፅንዓትና 

እናወሰኽን ብዓወት እናተፀንበልናን መፂና ኢና፡፡ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ማይን ፀባን 

ኾይኖም ጉዕዞ ወያነና ነዊሕን መሪርን ኢዩ! ዓወትና ናይ ግድን ኢዩ! ኣብ ዝብል ቴማ 



ኣብ ሕድሕድ ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ጀጋኑ ኣሰር  ጀጋኑ እናተኸተልናን እናተተኻኻእናን 

ንዘጋጡሙና መረርቲ ፀገማትን መድረኻትን መሰመር ኢዩ ሓይልና እናበልና፣  

ብዝኸፈልናዩ ክቡር ዋጋ ዕንዓትና እናወሰኸና ብዝበለፀ እናተሃደስና ኢና ኣብ መበል 40 

ዓመት በፂሕና ዘሎና፡፡ 

 በዚ መንፅር መበል 40 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እንትነብዕል ነቲ 

ኣብ እንግድዓ ህዝቢ ትግራይ ተፃዒኑ ዝነበረ ዘስካሕክሕ ብሄራዊን ደርባውን ወፅዓ 

ንምንጋፍ ኣብዝተኻየደ መሪር ብረታዊ ተጋድሎ ብመሰተንክራዊ ፅንዓት ዝሓለፍ ጀጋኑ 

ደቂ ህዝቢ ብምዝካርምን ሕድሮም  ኣፅኒዕና ብምትግባርን ከነብዕሎ ግድን ይኸውን፡፡ 

 ህዝቢ ትግራይ ብውድቡ ህወሓት እናተመርሓ ንምእማኑ ብዘፀገም ብመሰተንክራዊ 

ፅንዓትን ጅግንነትን ከም ህዝቢ ተወዲቡ ነቲ ዋርድያ ድኽነት ዝነበረ ስርዓት ፋሽሽታዊ 

ደርጊ ኣብ ምድምሳስ ዝሰርሖ ወደር ኣልቦ ዝኾነ ታሪኽ ዝተሰርሓሉ ቓልሲ ዘለና ዘይነፅፍ 

ክብርን ደረት ዘይብሉ  ሓበንን እናገለፅናን እናስተማቐርናን ኢዩ እነብዕሎ ዘለና፡፡ 

 ለካቲት 11 ንናይ ህዝብና ዳግማይ ልደት ዘበሰረትን ናይ ሓዱሽ ታሪኽን ናይ 

ራህዋን ምዕባለን ናይ ቃልሲ ምዕራፍ በኳሪት ዕለት ብምኳናን ቃልና እናሀደስና ከነብዕሎ 

ግቡእን ግድንን ይኸውን፡፡ 

 ኣብ ጉዕዞ 40 ዓመታት ቃልስና መሰመርና ኣፅኒዕና፣ ኣብዚ ሐዚ በፂሕናዩ ዘለና 

ብርኪ ንምብፃሕ ብዝኸፈልናዮ መስዋእትነት እናተሓበንና ንህልው ቃልስና ዝኸውን 

ሞራል፣ንፀገምና መፍትሒ ዝኸውን ዘይነፅፍ ትምህርቲ እናሰነቕና ከነብዕሎ ይግባእ፡፡ 11 

ለከቲት ነዚ ሐዚ ተረኺቡ ዘሎ ዲሞክራስን መዓርነትን ሓድነትን እምነኹርናዕ ብምዃን 

እቲ በዓል ናይ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ መላእ ህዝብታት 

ሃገርናውን ስለዝኾነ በዚ ኣምር ’ዚ ከነብዕሎ ግቡእን እዋናውን ይኸውን፡፡ በዚ መንፅር፣ 

1. እቲ በዓል ንምብዓል ዝግበር ምልዕዓል ብዝምልከት  

 ኣብ ትግራይና ዝሳለጡ ዘለው ናይ ልምዓት፣ ሰላምን ዲሞክራሲን ስራሕትን 

ዝተረኸቡ ዓወታትን ከም ኣጀንዳ ብምርቋሕ ግልፂ ምግባርን ምዝታይን፣ 

 ኣብ ወፃኢ ዝነብር ህዝብና ኣብ ምዕዋት ህዳሴና ዝህልዎ ብፅሒት 

 ትግራይና ንኢንቨስትመንት ምችውቲ ምዃና 



 ሎሚ ’ውን ዋሕስና መስመር ህውሓት ምኳኑ  

 ፅግዕተኛታት ኣብ መንጎ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ንምንታይ ነቓዕ  ክፍጥሩ 

ከምዝደልዮን እጃም ኣብ ወፃኢ ዝነብር ፈታዊ ቓልስናን ኣባልናን፣  

 መበል 40 ዓመት 11 ለካቲት ብድምቀት ኣብ ምክያድ ብገንዘብ፣ ብማቴርያል፣ 

ብኣጠቓላሊ ምልዕዓልን ካልኦት ብመልክዕ ፕሮጀክት ዝፍፀሙ ስራሕትን ሉኡኽ 

ሒዝካ ምንቅስቓስ ከምዘድሊ ትፅቢት ይግበር፡፡ 

2. ቴማ ናይቲ በዓል ብዝምልከት 

 11 ለካቲት እምነኸርናዕ ፅንዓትናን ሓድነትናን ህዳሴናን  

 ፍልፍል ፅንዓትና መሰመር ህውሓት፣ ሕላገትና፣ ፅንዓት፣ ትምኒትና ምዕዋት 

ህዳሴና  

 11 ለካቲት ትእምርቲ ፅንዓትና !! ውድብና ፅላልና ! ዝብሉን ካልኦትን መሃዛይ 

ኮይንካ ምንቅስቓስ ይግባእ፡፡ 

ምስ ምቕፃል ክብርታት ተጋዳላይ መለስ፣ ምስ ኣብ ጉዕዞ  40 ዓመት 

ዝተኻየደ ተጋድሎን ዝተረኸበ ዓወትን፣ ክብርታት እቲ ዕጥቃዊ ቃልስን፣ 

ብመንፅር ሕድሪ ምፍፃምን ምዕዋት ህዳሴናን፣ብፍላይ ናይ መናእሰይ ብፅሒትን 

ተራን ብዘርኢ መንገዲ ዋዒ ብዘለዎ መንፈስ ከነብዕሎ ዓብይ ምንቅስቓስ 

ከግበር ግቡእ ’ዩ፣ 

 3 . መልእኽቲ መተሓላለፊ ኣገባባት 

 እተፈላለዩ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ 

 ውዳበታት ኮሚዩኒቲ ትግራይ፣ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ መናእሰይ፣ ደቂ 

ኣነስትዮ፣ኣልሙናያት፣ ሰብሞያ  

 ገፅንገፅ መድረኻት ብምጥቃም ዓብይ ምንቅስቓስ ክግበር ትፅቢት ’ሎ፡፡ስለዚ 

እዚ ከም መበገሲ ብምውሳድ፣እቲ በዓል ናይ ሙለእ ህዝብና በዓል ከም 

ምዃኑ መጠን ምህዞ ተሓዊስዎ፣ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ዘሎ ሙዝየምና 

ብገንዘብን ማቴርያልን ኣጠናኺሩ ብዝወፅእ፣ሓድነትና ብዘሰጣጥም መልክዑ 

ምንቅስቓስ ክገብር ንፅውዕ፡፡ 



ንኡስ ኮሜቴ ጉዳያት ወፃኢ  (ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ዲያስፓራ ክልል 

ትግራይ) 

 

 

 

 


