
መበል 40 ዓመት በዓል ልደት ህወሓት 11 ለካትቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ከተማ በርን 

ብድምቀት ተኸቢሩ 

 
       

 ዋርድያ ድኽነትን ድሕረትን ዝነበረ ፋሽሽታዊ ስርዓት ደርጊ ብምቅዋም ዕጥቓዊ ቓልሲ ዝተጀመረሉ መበል 

40 ዓመት ልደት ህወሓት 11 ለካቲት ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ከተማ በርን ኣባላትን ደገፍትን ህወሓት፣ ኣባላት 

ኣሓት ውድባት፣ ነባርነቶም ኣብ ስዊዘርላንድ ዝኾኑ ተወለድቲ ብሄርን ብሄረባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ኣብ 

ዝተረኸቡሉ ቀዳም 14 ለካቲት 2007 ዓ.ም ብድምቀት ተኸቢሩ፡፡  

 

      ፈለማ ንዝኽረ ሰማእታት ናይ ሓደ ደቒቓ ናይ ሕሊና ፀሎት ተገይሩ:: ብምቕፃል ኣይተ ገብረመድህን 

ተ/ሃይማኖት እቲ ህዝባዊ በዓል ብድምቐት ክኽበር ዕድመ ኣኽቢሩ ካብ ቐረባን ርሑቕን ንዝመፀ ዕዱም ብሽም 



እታ መዳለዊት በዓል ኮሚቴን ብባዕሎምን ዘለዎም ናእዳን ሓጎስን ወሰን ከምዘይብሉ ብምግላፅ ናይ እንኳዕ 

ደሓን መፃእኹም መልእኽቲ ኣስሚዖም፡፡ 

 

      ብምቕፃል ውድባዊ መዝሙር ተሰንዩ ናይ ኬክ ቆረሳን ናይ ሽምዓ ምብራህን ስነስርዓት ድሕሪ ምክያድ 

መግለፂታት ቐሪቦም፡፡  



 
 
     ኣከባብራ መበል 40 ዓመት ልደት ህወሓት ኣብ ስዊዘርላንድ ኣመልኪቶም ብኣይተ ረዳኢ ግርማይ መግለፂ 

ዘቕረቡ እንትኾን ኣብቲ መግለፂኦም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኸፈሎ ክቡር ዋጋ ፅንዓቱ እናወሰኸ ብዝበለፀ 

እናተሃደሰ እዩ ኣብ መበል 40 ዓመት ዝበፅሐ ብምባል ኣብ ስዊዘርላንድ ነበርቲ ዝኾና ተጋሩን ፈተዊቲ ትግራይን 

ሎሚውን ህዝቢ ትግራይ ብመሪሕ ውድብ ህወሓትን መንግስቲ ትግራይን እንዳተመርሐ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ፀረ-

ድኽነት ቓልሲ እጃምና ክነውፊ ብዝመሰለና አገባብ እናተወደብና ብፍላይ ድማ ዛጊድ ዘለዋ ናይ ትግራይ 

ልምዓት ማሕበርን ናይ ትግራይ ተወለድቲ ማሕበርን ከምኡውን ብደረጃ ኣውሮፓ ዝተጀመረ ኣወዳድባ ማሕበር 

ተጋሩ ኣጠናኺርና ንዕብየት ልምዓት ሃገርናን ንለውጢ ምምሕያሽ ኩለመዳያዊ ናብራ ህዝብናን ገፅና ከይዓፀፍና 

ሎሚውን ከምቐደምና ጀግንነታዊ ግቡእና ክንፍፅም ድልውነትና እነረጋግፀሉ በዓል እዩ ኢሎም፡፡ 

 



 
 

  ተጠባባቒ ጉዳይ ፈፃሚ ቋሚ መልእክተኛ ቤት ፅሕፈት ኢትዮጵያ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣይተ ኣዛናው ታደሰ ብወገኖም 

ኣብ ዘቕረብዎ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ብመሪሕ ውድብ ህወሓት እንዳተመርሐ ንምእማኑ ዘፀግም መስተንክራዊ 

ፅንዓትን ጀግንነትን ዘረጋገፁ፣ መዘና ዘይብሉ ታሪኽን ደረት ዘይብሉ ሐበንን ዝወነነ ህዝቢን ውድብን እዩ ብምባል 

ሎሚውን ብሄር፣ ብሄርሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ፅላል ሃገራዊ ሕገ መንግስቲ ህዝብና ብምፅላል ጉዕዞ 

ህዳሰና እነሳልጥ ብምባል ፃዊዒት ኣሕሊፎም፡፡  

 



     ንኣሓት ውድባት ብምውካል መግለፂ ዘቕረቡ ኣይተ ሞላ በለጠ ህወሓት ካብ መፈለምታ ቓልሲ ኣትሒዙ 

ቅኑዕ ህዝባዊ ዕላማ ሒዙ ዝተበገሰ፣ ስትራተጅካዊ ፀላእትን ፈተውትን ብዝግባእ ብጥንቃቐ ኣነፂሩ ምስ ካልኦት 

ተቓለስቲ ኣሓት ህዝብታት ተደጋጊፉ ንምቅላስ ዝመረፀ ተቃሊሱ ዘቃለሰ ንዓወት እውን ዘብቐዐ ቅኑዕ መስመር 

ዝሓዘ ውድብ እዩ ኢሎም፡፡ ብኣዴን ኦህዴድ ደኢህደን  ውድብና ኢህወደግ ብዝበለፀ እናጠናኸርና ህወሓት 

ዝሕንፅፆም ናይ ልምዓትን ሰላምን ዕማማት ንምትግባር ሎሚውን ከም ቐደምና ኣብ ጎኒ ህወሓትን ህዝቢ 

ትግራይን ጠጠው ክንብል ኢና ኢሎም፡፡ 

 
     

    ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከባ ሓፋሽ ማሕበራት ብምውካል መግለፂ ዘቕረባ ኣባል ኢትዮጵያ ሶማሊ ኮሚኒቲ 

ወ/ሮ ኣርዶ ዑመር ቕድሚ ኣርባዕተ ዓሰርተ ዓመታት ብሰንኪ ኣብ ኢትዮጵያ ነጊሰም ዝፀንሑ ናይ ዓፈናን ፀረ-

ዲሞክራሲ ኣገዛዝኣታትን ከም ካልኣይ ዜጋ እንረአየሉ፣ ብድኽነትን ድሕረትን ሰንሰን እንብለሉ፣ ናይ ምግንፃል 

ሕቶ ከም ቐዳማይ መማረፂ ሒዝና እንጓዓዘሎም ዘስካሕክሑ እዋናት ኔይሮም ኢለን ብምግላፃ ህዝቢ ትግራይ 



ምስቶም  ተባዓት ደቁ ናይ ህይወት መስዋእቲ ኺፊሉ ብሄር ብሄርሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ማዕረ 

ዝረኣይሉ፣ ባዕሎም ንባዕሎም ዘማሕድሩሉ ባህሎምን ቋንቆኦምን ዝጥቀምሉን ዘማዕብልሉን፣  ነዚ እውን ሕገ-

መንግስታዊ ውሕስና ዘለዎ ስርዓት ክነግስ ዓብይ ተራ ተፃዊቶም እዮም ስለዝኾነ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣፅሊሉ 

ዝነበረ ናይ ምብትታን ሓደጋ ዘውገደ፣ ምሕዝነታዊ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብትታን ኢትዮጵ ዘረጋገፀ ምዕቡል 

ስርዓት ክትከል ምግባሮም ህዋሓትን ህዝቢ ትግራይን ሓበን ህዝቢ ኢትዮጵያ እዮም ኢሎም፡፡ 

 
     

  ኣባላት ፅላል ኤርትራውያን ንዲምክራያዊ ለውጢ ኣብ ስዊዝ ብወገኖም ንምምስራት ህዝባዊ ወያነ 

ሓርነት ትግራይ 11 ለካቲት ዘለዎም ልዑል ድጋፍ ብምግላፅ ጉርብትናዊ ሕውነትን ታሪኻዊ ናይ ቓልሲ ዝምድናን 

ብዝለዐለ ንኽድልድል ኣበርቲዕና እንስራሕ ድኽሪ ምባል ህወሓትን ህዝቢ ትህራይን ኣብ ዝገብርዎ ኩሉ ሃገራዊ 

ዕማማት ዓወት ክህልውዎ ተመኒዮም ብምቕፃል እውን ኣብ ኣስመራ ኾይኑ ንኹሉ ናይ ከባቢን ጎረባብትን ሰላም 

ዘላም ዘሪጉ፣ ህዝቡ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ንኣዳዳ ስደትን ሓሳረ መከራን ኣቃሊዑ ዘሎ ስርዓት ፀላኢ ህዝቢ 

ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ፀላኢ ምዕባለን ሰላምን ኩሉ ናይዚ ዞባና ህዝብታትን እውን እዩ ኢሎም፡፡ እዚ 

መንገዲ ጥፍኣት ዝመረፀ ናይ ጋንግስተር ወይ ፋሽሽታዊ ስርዓት ስግኣት ሓደ ህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ፀረ-ህላውን 



ቀፃልነትን እዚ ዞባ እውን ስለዝሖነ ሓቢርና ናብ ናይ መወዳእታ ዕድመ ታሪኹ ክንደፍኦ ይግባእ ኢሎም፡፡ 

ብልፅግናን ዘላቂ ምዕባለን ንህዝቢን ሃገርን ኢትዮጵያ፣ ሰላምን ራህዋን ከዓ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ 

ተመንዮም፡፡ 

 
 

ካብዚ ብተወሳኺ ብምኽንያት እቲ በዓል ኣባላት ሶማሊ ኮሚኒቲ ህዳሰ ግድብ ኢትዮጵያ ብምድጋፍ ግምቱ 

ዓሰርተ ሺህ ዶላር ዝኮነ ቦንድ ገዚኦም፣ ድጋፎም ቐፃላይ ከምዝኮነ እውን ሓቢሮም፡፡ እዚ ከምዚ እናሃለወ 

ንመጠናኸሪ ህወሓት ዝኸውን ናይ ገንዘብ ሓገዝ ተገይሩ፣ ናይ ጨረታን ሎተሪን መሸጣ እውን ተኻይዶም፡፡ ኣብ 

ታሪኽ ህወሓት ዘማዕኸለ ሕቶን መልስን ተዳልዩ  እቲ መንእሰይ ወለዶ ኣብቲ ውድድር ክሳተፍን ታሪኽ ውድቡ 

ክፈልጥን ተገይሩ እዩ፡፡ 

 



   
     

  እቲ በዓል ቐስቐስትን መምሀርትን ዝኾኑ ናይ ቓልሲ ደርፍታትን ፊልምታን፣ ሕሉፍን እዋናዊን ታሪኽ 

ውድብ ብፕሮጀክተር ዝቐረበ እንትኾን ኢትዮጵያውያን ከያኒ ነጋሲ ሰመረ ካብ ኢትዮጵያ ብዋናነት ከምኡውን 

ከያኒት ሳራ ከበደ ካብ ስዊዘርላንድ ኤርትራዊ ከያኒ ክብሮም ሃይለ (ማዕዶ ዓይኒ) ካብ ስዊዘርላንድ 

ብዘቕረብዎም ጣዕመ ዜማታት እቲ ህዝቢ እናተሃደሰ፣ ዓወት ውዱቡ እናጣዓዓመ ንውድቡን ህዝቡን ዘለዎ 

ድጋፍ እናገለፀ ሕጉስ በዓል ኣሕሊፉ፡፡ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከም ብሓዱሽ ኣጠናኺሩ ተወዲቡ ልምዓታዊ 

ግብኡ ንምፍፃም ድማ ማርች 21  ኣብ ከተማ ሎዛን ሓፈሻዊ ኣኼባ ንምክያድ ቖፀሮ ብምትሓዝ እቲ በዓል 

ብድምቀት ተዛዚሙ፡፡ 



 

 


