
መበል ሳልስይ ዓመታዊ በዓልን ፌስቲቫልን ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ። 

08-25-17  

ዝኸበርካ ክቡር ኣምባሳደር ዶ/ር ኣዲስ ኣለም ባሌማ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝኸበርካ ክቡር 

ኣይተ ኣለም ገብረዋሂድ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ማእኸላይ 

ኮሚቴ ህወሓት ዝኸበርካ ክቡር ዶ/ር ታደለ ሓጎስ ዓለም 

ለኸ ማልት ዳይረክተር ዝኸበርካ ክቡር ኣይተ 

ገብረሚካኤል መለስ ናይ መንግስቲ ክልል ትግራይ 

ኮሙኒኬሽን ቢሮ ሓላፊ ዝኸበርካ ክቡር ኣይተ ኣብርሃ 

ገብረመድን ኢፌዲሪ ወፃኢ ጉዳይ ተወካሊ ዝኸበርካ ክቡር 

ኣይተ ፍቃዱ በየነ ናይ ኢፌዲሪ ኤምባሲ ኣብ ለደን 

ሚኒስተር ካውስለርን ዲያስፖራ ጉዳይ ሓላፍን 

ዝኸበርካትኩም ክቡራት ኣመራርሓ ኣባላት ማሕበር ተጋሩ 

ኣውሮፓ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣጋይሽና 

ዝከበርካትኩም ኣባላትና ክቡራት ኩቡራን 

ካብ ኩሉ ኣቐዲመ ብባዕለይን ብሽም ማሕበር ተጋሩ 

ኣውሮፓን ፣ እንካዕ ናብዙ ዝደመቐን ብዓይነቱ ፉሉይ 

ዝኾነን ናይ መበል ሳልስይ ዓመታዊ በዓልን ፌስቲቫልን 

ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ብደሓን መፃኣኹም ክብል ይፈቱ። 

ብፍላይ ድማ ኣድካምን ነዊሕን ጉዕዞ ብምጓዓዝ ካብ 

ርሑቅ ቦታ ንዝመፃኣኹም ኣሓትን ኣሕዋትን ምስ 

ህዝብኹም ሓቢርኩም ምርካብኩም ፣ እዚ በዓል እዙይ 

ክንደይ ዝኣክል ናይ ሓድነትና መግለፅን ጥንክርናናን 

ምሕዝነትናን ዘድጉሕ ናይ ሓባር ዓብይ ጉዳይ ምኳኑ ዘመላክተና ጥራሕ ከይኮነስ ዘኹረዐናን ዘሐብነናን መዓልቲ እውን እዩና 

ደስ ይበልኩም ደስ ይበለና። 

እስኪ ናይ ሓጎስና ምልክት ክኸውን ኩለና ኣብ ፀግዕና ምስ ዘለው ኣሓትናን ኣሕዋትናን ሰለስተ ግዜ እንጨባበት። 

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን 

ሰዊኦም ከም ጥዋፍ ነዲዶም ነዓና ብርሃን ኮይኖም 

ንዘሓለፉ ጀጋኑና ዘለኣለማዊ ክብርን ሞገስን 

ይብፀሓዮም። 

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን 

ኣሰር ሕድሪ ጀጋኑ ስውኣትና ብምኽታል ንሕና 

እውን ማሕበረሰብ ተጋሩ ኣውሮፓ እቲ ዝሓለፈ 

ገድሊን ሓደራን ከይረሳዓና ሓድነትና ብምጥንኻር 

ግዴታናን ሓላፍነትናን ከይዘንጋዓና ኣብ ሙሉእ 

ኣውሮፓ መሓውርና ብምስፋሕን ህዝብናን 

ብምትሕብባርን ከም ብሓዱሽ ነቲ ዝነበረ ታሪካዊ 

ማተኤ ብቅርፂ ኣወዳድባ መስርሕን ብህንፃ 

ኣወዳድብኡን ፣ ኣብ መሰረታዊ እሴታቱን ራእዩን 

ብምሕዳስ ፣ በቢዓዱ ሃገራት ኣውሮፓ ጨናፍር 

ብምቁቋም ኣብ ዓድና ህዝብናን መንግስትናን 

ዝማኸረሉን ዝደጋገፈሉን ፣ ኣብ ሰላም ልምዓትን 



ዲሞክራሲን ብምጥማት ሃገራዊ ግልጋሎት ንምሃብ ህገደንቢ ዘሎዎ ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ከምብሓዱሽ ምጥያሽ ናይ 

መጀመሪያ ወፈራና ነይሩ። ቀጺሉ ከምዙይ ናይ ሎሚ ነብዕሎ ዘለና ኣብ ኩለን ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ዘለዋ ጨናፍርና 

ብምጥንኻር ህዝብና ዝራኸበሉ ፣ ዓመታዊ ትልሙን መርሓ ግቡሩን ዝዝተየሉ ፣ ድኽመቱን ጠንካራነቱን ዝፍትሸሉ ፣ 

መድረኽብ ብምፍጣር ዓመታዊ በዓልና በብዓመቱ በዓል ብምክባር 2015 ኣብ ጀርመን ተጀሚሩ ፣ ካልዓይ በዓል ኣብ 

ኣምስተርዳም 2016 ፣ ብምቅጻል ሎሚ ድማ ኣብ ለንደን ሐዚ 2017 እናተኻየደ ይርከብ። እዚ በዓል እዚ ብዝበለፀ 

ድማ ነቲ ተበታቲኑ ከም ደቂ ዛግራ ፋሕ ብትን ዝበለ ሕብረተስብና ዕድል ሂቡ ናብ ሓደ ዘምፅእን በብዓልትና ኣፋሊጡ 

ዘቀራርብን መድረኽ እዪ። ማሕበርና ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ እዚ በዓል እዚ ከኽብር ከሎ ነቲ ተብታቲኑ ኣብ ኣውሮፓ 

ዝነብር ትግራዋይ ናብ ሓደ ዘተኣኻኽብ መድረኽ ምፍጣር ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ዓዲ ምስ ዘሎ ህዝብና እውን ናብ ሓደ 

ዘምፅእ ባይታ ብምድላይ ሓቢርና ሓድነትና ነጠናኽረሉ ፣ ብሓቂ ክልቲኡ ሕብረተሰብ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ይንበር እምበር 

እቲ ፍቅሪ ሃገርን ህዝብን ኣብ ሕሊና እቱ ክልቲኡ ሕብረተሰብ ግሁድ ኮይኑ ተሓድሶ ዝገብረሉ መዓልቲ እውን እዩ።   

ትግራዋይ ብትግራውነቱ እናኾርዐ ባህሉን ቅርሱን ህዝቡን ዝሕልወሉ ኩነታት እናፈጠረ ሎሚ እውን ከም ቀደም ንህዝቡን 

ንመንግስቱን ኣብ ልምዓትን ሃለዋ ሃገርን ንዝግበር ሙሉእ ምንቅስቃስ ኩሉ ኣብ ጎኑ ምኻኑ ዘረጋግፀሉ መድረኽ እውን እዩ። 

 

 


