
 

ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ፤ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣሓትን ኣሕዋትን፤ ብቐዳምነት ዘኸበረ ልባዊ ሰላምታና ይበጻሕኩም፡፡  

ህዝብታት ዓለም ከምዘፈልጥዎን ዝምስክርዎን፤ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ውጹዓት ብሄር- ብሄረ-ሰባት ኢትዮጵያውያን 

ኮይኑ፤ ናይ 17 ዓመት መሪር ብረታዊ ቓልሲ ኣሕሊፉ፤ እልፍ- ኣእላፍ ቀያሕቲን ጸለምትን ኣሰዊኡ፤ ብወነን ብጀግንነትን፤ ነቲ 

ንጉስ ቀይሕ ራዕዲ ዝነበረ ጨፈጫፊ ደርጋዊ ስርዓት ትሕቲ መሬት ቀቢሩ፤ ነታ ከም ሶማልን ዩጎዝላቪያን፤ ኣኺልዋ 

ክትበጣጠስ እያ ትበሃል ዝነበረት ኩርዕቲን ታሪካኻዊትን ሓገረ-ኢትዮጵያ፤ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ መሰረተ ሰላም፤ ልምዓት፤ 

ምርግጋእን ዕቤትን ማዕርነትን ፋና ዓወት ዘበሰረ ህዘቢ ምኻኑ ዘካትዕ ጉዳይ ኣይኮነን፡፡  

እቲ ሓቂ እዙይ እናሃለወ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ግዘ ናብ ግዘ እናዓበየን እናገዘፈን ዝኸይድ ዘሎ ናይ ሰላም፤ ናይ ዕቤት፤ ናይ 

ልምዓት፤ናይ ዲሞክራሲን ሃዋህው ንምኹላፍን፤ ብጸረ-ኢትዮጵያ ሓይልታት፤ ግብጽን ሻዕብያን ተጠቢሮም፤ ዘረግቲ ሰላም 

ኮይኖም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ባንዳታት፤ህዝቢ ትግራይ ዝኸፈሎ መስዋእትነት ናብ በረዱ ኣእቲኻ፤ 

ህዝቢ ትግራይ ናይዚ ዘሎ ስርዓት ቀዳማይ ተጠቃሚ ጌርካ ብምፍራጅ፤ ኣብ ህይወቱን ንብረቱን ሓደጋ ብምብጻሕ፤ ኣብ 

ዝሓለፈ ዓመት ንህዝቢ ትግራይ ከሸማቕቕዎ ፈቲኖም እዮም፡፡ ህዝቢ ትግራይ፤ ብልምዓትን ኢንቨስትመንትን ምስቶም ካልኦት 

ብሄር-ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ተሳታፋይ ከይኸውን ብናይ ሻዕብያን ካልኦት ፀረ-ኢትዮጵያ ሓይልታት ዝካየድ ዘሎ ናይ 

ምፅልእላእን ናይ ሓሶት ጎስጋስን ካብ ፍለፍሉ ንምድራቕ እቲ ኣብ ሓድሓደ ከባቢታት ክልል ኣምሓራን ኦሮሚያን ተፈጢሩ 

ዝነበረ ናይ ህይወት ምጥፋእን ናይ ንብረት ዕንወትን ዳግማይ ከይፈጠር ኩልና ፈተውቲ ሰላምን ሓድነትን ሓቢርና ክንሰርሕ 

ጻዊዒት ነቕርብ፡፡  
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‘ንዘይፈልጦ፤ ሜስ እንታይ ይብሎ’ ዝብል ምስላ እዩ ዘሎ? ብቐዳምነት ግልፂ ክኸውን ዘለዎ ጉዳይ፤ ህዝቢ ትግራይ 
ብኸምዙይ-ዓይነቱ ትርኪ-ምርኪ ዝብገር ህዝቢ ዘይምኻኑ ማንም ክፈልጦን ክርደኦን ዘለዎ ሓቂ፤እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ፤ ህዝቢ 
ትግራይ ቅድም-ቀዳድም፤ ብአጼ ዮሃንስ ዘመነ መንግስቲን ቅድሚኡን ጀሚሩ፤ ንመንነቱ፤ንሃገሩ-ንወገኑ፤ ንመሰረት ውሉድ- 
ወለድኡ፤ ባዕዳውያን ገዛእቲ ኣውሮጳ ነዚ ኩሩዕ ህዝቢ እዙይ ከምበርክኹ ኣብ ዝሃቀንዎ እዋናት፤ ከም ተመን ርእሲ-ርእሶም 
እናቐጥቀጠ ይቐብር ዝነበረ ሓርበኛ ህዝቢ እዩ፡፡ ዳሕራይ እውን፤ በአጼ ሚኒሊክ ዘመን ህዝቢ ትግራይ ምስ ኩሉ 
ምግዳሩ/ብድሀኡ፤ ኢትዮጵያ ክጎብጡ ንዝመጹ ናይ ፋሺስት ኢጣልያ ጀነራላት ኣብ እንዳ-ማርያም ሸዊቶ፤ ኣብ ተምቤን ዓብይ 
ዓዲ፤ ኣብ እምባላጀን ካልኦት ከባቢታት ትግራይን ዝቐበረ ህዝቢ እዩ፡፡ ብድሕሪኡ፤ ብስርዓት ሃይለስላሴ ዘመነ-መንግስቲ 
እውን፤ ህዝቢ ትግራይ ብመውስቦ ይኹን ብኻልኦት ባህላዊ ርክባት ኣመኻንዮም ገዛእቲ ደርቢ ዓምጺጾም ክብዝብዝዎ 
ይፈትኑ’ምበር፤ ኣይግዛእን ኢሉ ንመጀመርታ እዋን ቀዳማይ ወያነ ጀሚሩ፤ ንጃንሆይ እምብለይ ዝበለ ህዝቢ እዩ፡፡ ብድሕሪ 
ስርዓት ሃይለስላሴ ከኣ፤ “ኢትዮጵያ ትቅደም፤ አቆርቃዢዋ ይውደም” ዝብል ጭርሖ ተሓንጊጡ ዝመጸ ስርዓት ደርጊ፤ ተራእዩ 
ብዘይፈልጥ አረመኔያዊ ጨፍጫፍ ዜጋታት እናረሸነ ኣብ ፒያሳታት ኢትዮጵያ ብምስጣሕ፤ ኣስከሬኖም ዝቕበሉ ስድራታት 
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ብቁጽሪ ጥይት ዓረር ገንዘብ ዘኽፍል ዝነበረ ጉዳም መንግስቲ ቀይሕ ራዕዲ፤ ህዝቢ ትግራይ መሪር ናይ 17 ብረታዊ ቃልሲ 
መስዋእቲ ከፊሉን ኣኽፊሉን፤ ናይ ቀይሕ ራዕዲ ስርዓት፤ ዳግማይ ከምዘይምለስ ዝቐበረ ህዝቢ እዩ፡፡ ፅባሕ/ድሕሪ ቐብሪ 
ስርዓት ደርጊ፤ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ቕሬታን ቂምን ሓዲጉ፤ ሃገሩ ኢትዮጵያ ንክሃንጽ ቃል ኣብዝኣተወሉ እዋን ናይ ውግእ አፈ-
ሙዝ ናብ ድኽነት ኣዚርዎ፡፡ ቆልዓ ብታተ፤ ሽማግለ ብምረኩዝ፤ ኣዴታት ሕንጠያት ሓዚለን እምባ እናኻዓቱ፤ ከምቲ ቅድሚኡ 
ዝነበረ ናይ ውግእን ናይ ጅግንነት ዓወት፤ ታሪኽ ምስራሕ ጥራሕ ዘይኮነስ፤ ናይ ልምዓት ታሪኽ ምስራሕ ብወነን ብኒሕን 
ጀመሮ፡፡ ይኹን ዳኣምበር፤ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ  

 
መንጎ ናይ ልምዓት ወፍሪ እናሃለወ፤ ብውልቀ-ኢሳያስ ዝምራሕ ሻዕብያ፤ ትምክሕቲ ተሓንጊጡ፤ ጃህራ ዓቲሩ ብሓይሊ 
ኢትዮጵያ ወረረ፡፡ ናይ ውግእ ታሪኽ ረሲዑ ኣብ ልምዓት ዝተዋፈረ ህዝቢ ኢትዮጵያ፤ ብፍላይ ድማ ብውግእ ዝላደየ ህዝቢ 
ትግራይ ዳግም ናብ ውግእ ተገዲዱ ተሰርዐ፡፡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕዚውን ከምትማሊ ፀረ-ባዕዳዊ ወራር ካብ ጫፍ-ናብ-ጫፍ 
ንመስዋእቲ ተዳለወ፡፡ ናይ ሻዕብያ መንግስቲ ብትምክሕቲ ሓይሊ ካብ ዝወረሮም ግዝኣታት ኢትዮጵያ ክወጽእ ብርዋንዳን 
ኣሜሪካን ሽምግልና ንትሸዓተ ወርሓት ተሊሙኑ፤ ጸሓይ እንተሞይታ እዉን ኣይወጽእን ኢሉ ምስኣበየ፤ በሽም ወፍሪ ጸሓይ 
ዓራርቦ ኣብ ሰለስተ መዓልትታት ብጥይት ዓረርን፤ ብፈንጅን ቦምባታትን ተለብሊቡ ወጸ፡፡ እዚ ካብ ባዕዲ ወራራት ኢትዮጵያ 
ብደም ሓጺሩ ዘንበረ ህዝቢ፤ ካብ ልምዓቱን ዕብየቱን ይተኣጋጎል እምበር፤ ዳግማይ መስተንክራዊ ዓወት ዛዘመ፡፡ ንውልቀ-
መላኺ ኢሳያስ እውን፤ ካልኣይ እዋን ከምዘይምለስ ገይሩ፤ “ኣይደግምን‘ዶ” እናበለ፤ ሰላለዖ፡፡ ህዝቢ ኢትዮጵያ፤ ኣሽንካይ’ዶ 
ንሻዕብያስ፤ ነቶም ንሻዕብያ 40 ዓመት ኣምበርኪኾም ዝገዝኡ ባዕዳውያን ወረርቲ እውን፤ ብዘየዳግም ዝፀብደረ ህዝቢ፤ 
ንሻዕብያ ብኣግባቡ ምቕፃዕ ሓዱሽ ነገር ኣይነበረን፡፡ ሕዚውን እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ፤ ናይ ውግእ ዕዮ ሓዲጉ፤ ከምትማሊ ናብ 
ናይ ልምዓት ዕዮ ኣብ ዝተመመሉ እዋን ፡፡ ንኣማኢት ዓመታት ብውግእ ዝፈረሰት ሃገሩ ኢትዮጵያ ክሃንፅ ቃል ብምእታው 
ብልምዓትን ዕቤትን ሃገሩ ክድብስ ኣብ ዝተዳለወሉ እዋን፤ ነዚ ልምዓትን ዕቤትን ዝኾልፍ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ እንተመፀ ከም 
ትማሊ ክደቁስ እንተዝይኮይኑ ካልእ ምላሽ የለን፡፡ ንጉሥ ሻዕብያ ከም ደርጊ ውሽጠ- መቓብር ብዘይምእታዉ ምኽንያት፤ 
ሓልሓሊፉ ራዕደኛታት ብምውፋር ኣብ ሓድሓደ ከባቢታት ልምዓትናን ዕብየትናን ክዘርግ እካ እንተፀንሐ፤ ሕልፍ ብዝበለ 
ኩነታት፤ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፤ ጎይተታቱ ግብፅን ካልኦት ባዕዳውያን ፀረ-ኢትዮጵያ ሓይልታት ሕሽክርንኡ ንምርግጋፅ፤ ሻዕብያ 
ብናይ ደርጊ ተረፍ-መረፍን ካልኦት ብንዋይ ዝተገዝኡ ባንዳታት ብምልኣኽ፤ ኣብ ዝተወሰኑ ክልል ኦሮምያን ኣምሓራን ኣብ 
ተወለድቲ ትግራይ ናይ ህይወትን ንብረትን ሓደጋታት ከብፅሕ  ክኢሉ እዩ፡፡ እዚ ከምዙይ ዓይነት ብሻዕብያን ግብፅን ዝስፋፋሕ 
ዘሎ ግብረ-ራዕዲ ንምዕጋት፤ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዜጋን፤ ኣብ ዲያስፖራ ንነብር ትውልደ-ኢትዮጵያውያንን እቲ ጉዳይ ብኣንክሮ 
ብምጥማት፤ ግዴናን ግቡእናን ክንፍጽም ይግበአና እዩ ኢልና ስለንኣምን፤ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብሽም ዓለም-ለኸ ሕብረት 
ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ቅድሚ ቁሩብ ወርሓት ተወዲብና ኣብ መዳይ ሚድያ ጠንኪርና ክንሰርሕ ኣለና ኢልና ስለዘኣመንና፤ 
እዞም ዝስዕቡ ውጥን/እማመታት ነቕርብ፡፡  

 
እማመ ዓለም-ለኻዊ ሕብረት ኢትዮጵያውያን ተጋሩ  
እማመ ዓለም-ለኻዊ ሕብረት ኢትዮጵያውያን ተጋሩ፤ ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዝተወንጨፈን፤ ኣብ ወሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ 
ወጻኢ ፀረ-ህዝብና ዘነጻጸረ ሓደጋ፤ ብሶሻል ሚዲያ ንህዝብና፤ ንኮሚኒቲናን፤ ንናይ ፀጥታ ሓይልታትን፤ ናይ ኦድዮ፤ ናይ ቪድዮ፤ 
ከምኡውን ናይ ቴክስት ፅሑፋት መርትዖን መረጋገጽን ብምቕራብ ብሕጋዊ ኣካይዳ፤ ከምዙይ ዓይነት ራዕዲ ብጣምራ 
ንምውጋእ ዘኸእል እማመ ብወገን ሚድያ ንምቕራብ እዩ፡፡ ብተወሳኺ፤ ብዘርፈ-ኹሉ መዳያት፤ ብውግእ ዝተጎድአት ዓድና 
ትግራይ ከምኡውን መላእ ኢትዮጵያ፤ ኣብ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ ከይዲታት ብምስታፍ፤ ንዜጋታትና ፈጣሪ ስራሕ ይኹን 
ካልኦት ጠቐምቲን ኣገደስትን ሃገራዊ ዕቤታት ብምምሃዝ ትውልደ-ሃገርና ኢትዮጵያ ብቴክኖሎጂ፤ ብሚዲያ ማዕኸን፤ 
ብታሕዲስ (ኢኖቬሽን)፤ ብከይዲ ዲሞክራሲ፤ ሰናይ ምምሕዳርን ፍትሕን ምሕጋዝን ፕሮሞሽን (ፍላመ - መዓርግ) ምምሃዝን 
እዩ፡፡ ብፍላይ ሚዲያ ብዝምልከት፤ ናይ ኢትዮጵያ ፀረ-ሰላም ሓይሊታት፤ ንእኩይ ተግባሮም፤ ናይ ሚዲያ ውግእ ከፊቶም ፀረ-
ጥቕሚ ህዝብና ኣብ ዝዋፈርሉ እዋን፤ ንሕና ግን ንሰናይ ስነ-ምግባር፤ ብወገን ሚዲያ ድሕሪት ከምዝተረፍና፤ ዘምላኽቱ ነገራት  
ውሑዳት ከምዘይኮኑ ተረዲእና፤ ካብ ሕዚ ግን ኩሉ ነገር ዘማለአ ናይ ሚዲያ ማዕኸን  ኣድላይነቱ ተረዲእና ከነቃቑሞ ይግባእ 
ኢልና ስለዘኣመንና ክሳብ ሎሚ እዞም ዝስዕቡ ቴክኖሎጂታት ኣሳኺዕና ኣለና፡፡  
  •  ስትሪሚንግ ቪድዮ/ኦድዮ ሲስተም   
   ናይ ፅሑፍ ሚድያ ጆርናል   
    ኦድዮ/ቪድዮ ዓለም-ለኻዊ ቴሌ-ኮንፈረንስ   
   ዳታ ቮቲንግ ሲሰተም ፕላትፎርም   
    ዓለም-ለኻዊ ክረዲት ካርድ ፐይመንት ኮንትሮል ሲስተም  እዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለው 
ቴክኖሎጂታት፤ ብናትና እምነት፤ ብህዝቢ ተወፋይነት ዝድገፉ ኮይኖም፤ ንቕድሚት ብኸመይ ኣካይዳ ክኽየድ ይግባእ 
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ክንረባረብ ንላበወኩም፡፡  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ኮሚቴ ዓለም-ለኻዊ ሕብረት ኢትዮጵያውያን ተጋሩ   
                                                      bit.ly/JoinUETW 


