
መበል 40 ዓመት ልደት ህ.ወ.ሐ.ት 11 ለካቲት ኣብ ሃገረ እንግሊዝ ከተማ ለንደን ብድምቀት ተኸቢሩ 

ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝተጀመረሉ መበል 40 ዓመት ልደት ህ.ወ.ሓ.ት 11 ለካቲት አብ ሃገረ እንግሊዝ ከተማ ለንደን አባላትን 

ደገፍትን ህ.ወ.ሓ.ት ፣ ተወለድቲ ፈተውቲን እቲ ክልል ፣ ተወከልቲ አሓት ውድባት፣ አባቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ተሳትፎ 

ዝነበሮም ወፃእተኛታት ብሓፈሻ ካልኦት ቁፅሮም ልዕሊ 700 ዝዀኑ ተዓደምቲ ኣብ ዝተረኸብሉ ቀዳም 7 ለካቲት 

2007 ዓ.ም ብድምቀት ተኸቢሩ፡፡ 

 

እቲ በዓል ዝተፈላለዩ ምድላዋት አካቲቱ ዝተኸበረ እንትኾን ፈለማ ምእንተ ህዝቢ መስዋእቲ ንዝኾኑ ሰማእታት ናይ 

ሕልና ፀሎት ን ዝክሪን ብምግባር ዝተጀመረ እንትኾን ብናይቲ በዓል ናይ ክብሪ ጋሻ አብ ዓባይ ብሪጣንያን በዓል 

ሙሉእ ስልጣን አምባሳደር ብርሃነ ከበደ ሽምዓ ብምብራህ ፣ ተወከልቲ ማህበር ደቂ አንስትዮን ብሄር ብህረሰብ 

ዝተዳለወ ሕምባሻ ብሙቑራስ እቲ በዓል ብዕሊ ብምጅማር መልእኽቲ እንዃዕ አብፀሐና ዘቅረቡ እንትኾኑ ህ.ወ.ሓ.ት 

ምስ ዴሞክራሲያዊያን ውድባት ብምዃን ብዝኸፈሎ መሪር መስዋእቲ ዜጋታት በማዕርነታዊ ሓድነት ዝነብሩላ ንታ ናይ 

ሎሚ ኢትዮጵያ እምኒ ኩርናዕ ዘንበረት ታሪኻዊት መዓልቲ ብምኻና ብምሕባር ኣብ መላእ ኢትዮጰያ ሰላም 

ዴሞክራሲን ልምዓትን ንክዓስል ፈለማይ ፋና ቓልሲ ዝኾለዐት ለካቲት 11 ንምብዓልን ንምክባር ካብ ቀረብን ርሑቕን 

ንዝመፁን ንዝተዓደሙን እንዃዕ ደሐን መፃእኹም ኢሎም ፡፡ ብተመሳሳሊ ተወከልቲ አሓት ውድባት ብአዴን ፣ኦህዴድ 



፣ዴኢህዴን ፣ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ሶማሌ ፣ ተወከልቲ ባይቶ ኤረትራ ፣ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ተሳትፎ ዝነበሮም 

ወፃእተኛታት ዘረባ አስሚዖም እዮም ፡፡  

 

ዝጀመረዎ እንትኸውን ነባራት ተጋደልቲ ድማ ብዝተፈላለየ አርእስቲን ዛዕባታትን ንተሳተፍቲ ፓናል አቅሪቦም እዮም  

፡፡ መንቀሊን ሕሉፍ ተሞክሮታት ብረታዊ ተጋድሎ ህ.ወ.ሓ.ት ተሳትፎ ሕዝብን ብዝብል ብአይተ ፍስሃ ዘሪሁን ስፍሕ 

ዝበለ መብርሂ ዝቐረበ እንትኸውን ኣብ መግለፂኦም ድማ ህ.ወ.ሓ.ት ዝፀረየን ህዝቢ ዘማእኸለን መስመር ስለዝነበሮ 

አብቲ እዋን አንፃር ደርጊ ይቃለሱ ዝነበሩ ውድባት ቀስ ብቀስ እናተዳኸሙን እናላህመሙን እንትጠፍኡ ህ.ወ.ሓ.ት ግና 

እናተሓደሰ ፣ እናዓበየን እናተዓወተን አብዚ ሐዚ ዘለዎ ብርኪ በፂሑ ብምባል ብዘይካ ተሳትፎ ህዝቢን ትግራይ 

ህዝብታት ኢትዮጵያያን  እዚ ሐዚ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም፣ ዴሞክራሲን ልምዓትን ምርግጋፅ ከምዘይካአል ብምግላፅ ግደ 

ህ.ወ.ሓ.ት ን ህዝቢ ትግራይ ድማ ወሳኒን ብታሪክ ፍሉይ ቦታ ዝሐዘ ምዃኑ አረዲኦም ፡፡ 

ብምቅፃል ወ/ሮ ሃደራ ገ/ስላሴ “ደቂ አንስትዮ  ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ” ብዝብል ኣብ ዝገበርኦ ዘረባ ደቂ አናስትዮ ዝነበረን 

ድርብርብ ማህበራዊ ፣ ኤኮኖሚያዊ ን ፓለቲካዊን አድልዎን ፅዕንቶን ዝነበረ ድሑር አተሓሳስባ ከይዓገተን ልክዕ ከም 

እቶም ወየንቲ አሓት ብሕራነን ጀግንነትን ብምቅላስ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ማዕርነተን ብተግባር ዘመስከራሉን 

ዘረጋገፃሉን ቃልሲ ምንባሩ ብምዝንታው ሐዚ እውን ሃገርና ሒዛቶ ኣብ ዘላ ሃይሃይታ ልምዓት ከምቲ ሕሉፍ 

ተሳትፎአን ብምድፋንዕ ተረባሕቲ ኾይነን ሃገረንን ህዝበንን ከገልግላ ከምዝግበአን አዘኻኺረን ፡፡ 



ብውሑዳትን ዉፍያት መናእሰይ ትግራይ ተወሊዑ እንሆ አባዚ ብርኺ እዚ በፂሑ ዘሎ ቃልሲ ፣ ቀያሕትን ፀለምትን 

መናእሰያት ንእስነቶም በይዛ ህዝብን ሃገርን መስዋእቲ ብምዃን ዝተረኸበ እዩ፡፡ ስለዝኾነ እዚ ሓዱሽ ትውልዲን 

መንእሰይ ድማ ቅያን አሰርን አያታቱ ተረኪቡ ታሪኹ መንነቱን ክብሩን ፈሊጡን ዓቂቡ ዓለም ምስ በፂሓቶ ዘላ ብርኪ 

ዕብየት ባዐሉ ብሳይንሳዊ ምዕቡልን  ብሉፃት አተሓሳስባታት ፣ ብትምህርቲን ብስራሕ ባዕሉ እናዕበየን እናቐየረን ሃገራዊ 

አተሓሳስባ ብምምዕባል ብግድኡ ዝማዕበለት ትግራይን ኢትዮጵያ ን መፃኢ ትውልዲ ከመሓላልፍ ዓብይ ሓላፍነት 

አለዎ ኢሎም ዘተሓሳሰቡ ድማ ተሳትፎ መናእሰይ አብ ብረታዊ ቃልሲ ብዝብል ዘረባ ዘስመዑ አይተ አለምሰገድ 

ተ/ሃይማኖት እዮም፡፡  

ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ነዊሕን መሪርን ብረታዊ ቃልሲ ብሞራል ፣ ንዋትን ፣ ገንዘብን ድጋፍ ብምግባርን ናብ ገድሊ ሜዳ 

ብምውፋር መስዋእቲ ብምኻን ርኡይ ግደ ደገፍቲ ማሕበራት ተጋሩ አብ ወፃኢ ብሓፈሻ ማሕበር ተጋሩ ኤሮፓ (ማተኤ) 

ብምግላፅ ግደ ማሕበረሰብ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ቀሊል ዘይበሃል ድጋፍ ገይሮም እዮም ዝበሉ ድማ 

መመያየጢ እቲ ፓናልን “ተሳትፎ ማሕበራት ሓፋሽ ኣብ ደገ ” ብዝብል ዘረባ ዘስምዑ ዶ/ር ፍስሃ አለማዮህ እዮም፡፡  

ብተመሳሳሊ ሎሚ እውን ነበርቲን ተወለድቲ ኢትዮጵያውያን ኣብ ልምዓት ብምስታፍ ፣ ጠቐምቲ ፍልጠትን 

ተሞክሮታትን ፣ ቴክኖሎጂን ተሳትፎ ኢንቨስተመንት ብምግባርን መበቆል ዓዶም ኣብ ምፍላጥ ኣብ ወፃኢ  ዝነብር 

ህዝቢ ተሳትፍኡ አበርቲዑ ክቅፅል ከምዝግባእ ሓቢሮም፡፡ 

 



ካብዚ ብተወሳኺ ብምክንያት እቲ በዓል ኮሙዪኒቲ ኢትዮጵያ ዝተሳተፍሉ ውድድራት አትሌሊቲክስን ግጥማት ኩዕሶ 

እግሪን ዝተገበረ እንትኾን ፣ እቲ በዓል ደሚቑ ንክኽበር ዝተፈላለየ ድጋፍን ሓገዝን ንዝገበሩ አካላት ምስክር ወረቐት 

ዝተውሃበ እንትኸውን ካብ መናእሰይ ለንደን ድማ ንስውኣትን ተጋደልቲን መልእኽቲ ምስጋና ዝሐዘለ ምስክር ወረቐት 

ተበርኪቱ ፡፡ አባ መወዳእታ ካብ ሃፈር ብዝመፁ ውሩያት ከየንቲ (አርቲስት ሙሉ ገ/ዋህድ ፣ አርቲስት ማህሌት 

ገ/ጊዮርጊስን አርቲስት ሰለሞን ባይረ ) ዝተፈላለዩ ጣዕመ ዜማታት ቀሪቡ እቲ በዓል ብዓወት ተዛዚሙ፡፡  

 


