
43ኛው የህወኃት ምስረታ በዓሌ በስዊዘርሊንድ ተከበረ 

 

ህወኃት የተመሰረተበትና የትጥቅ ትግሌ የጀመረበት 43ኛ ዓመት የምስረታ በዓሌ በስዊዘርሊንድ የተሇያዩ 

ካንቶኖች የሚኖሩ ከ300 በሊይ የሚሆኑ ኢትዮጵያዊያን እና ትውሌዯ ኢትዮጵያዊያን እና ዯጋፊዎች በተገኙበት በዯማቅ 

ሁኔታ በኒውሻቴሌ ከተማ የካቲት 3 ቀን 2009 ዓ.ም ተከብሯሌ፡፡

 

በመጀመሪያ በክብር ሇተሰዉ ሰማዕታት የህሉና ጸልት ከተዯረገ በኃሊ የክብረ በዓለ አዘጋጅ ኮሚቴ ሰብሳቢ እና 

በስዊዘርሊንድ የትግራይ ሌማት ማህበር ሰብሳቢ የእንኳን ዯህና መጣችሁ መሌዕክት ተሊሌፏሌ፡፡ በመቀጠሌ በዚሁ 

የምስረታ በዓሌ አከባበር ሊይ በክብር እንግድነት የተገኙት አቶ ዮሴፍ ካሳዬ በጄኔቫ የኢ.ፊ.ዲ.ሪ. ቋሚ መሌዕክተኛ 

ጽ/ቤት ተወካይ በዓለን አስመሌክቶ ባዯረጉት ንግግር ዘንድሮው የህወኃት የምስረታ በዓሌ የሚከበረው በክብርና በፅናት 

ያሇፉት ሰመአታት የህይወት ዋጋ ከፍሇው የመሰረቱት የፌዯራሌ ስርዓት እና አንግበው የተነሱበት አብዮታዊ ዲሞክራሲና 

ሌማታዊ መስመር አማራጭ ሇአገራችን አንድነትና ቀጣይነት የሚጫወተው ሚና ጎሌቶ የታየበት ወቅት በመሆኑ፣ ህዝባዊ 

ገድሊቸው ዛሬም ነገም፣ ምንጊዜም ከህዝብ ሌብ አይጠፋም ብሇዋሌ፡፡ አምባገነኑ የዯርግ ሥርዓት በመራራ ትግሌ 

ከተገረሰሰ በኋሊ ባሇፉት ዓመታት በአገራችን ሰሊም፣ ፍትህና ዲሞክራሲን ማስፈን፣ የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

እኩሌነት ማረጋገጥ እና ከፍተኛ የሌማት እድገት ማስመዝገብ መቻለን ገሌጸዋሌ፡፡  

 በመቀጠሌም ይህን ፈጣን የሆነ እድገት እንዯተጠበቀ ሇማስቀጠሌ፣ የአገራችንን የኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ 

ሌማት ውጥኖችን ሇማረጋገጥ፣ የህዝብን ተጠቃሚነት እና አንድ የፖሇቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ የመገንባት 

አሊማዎችን ሇማሳካት አገራችን ብዙ ርቀት መጓዝ መቻለን ተናግረዋሌ፡፡  



ድህነትን ሇመቀነስ፣ የዜጎችን ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ፣ የኢኮኖሚ እድገት ቀጣይነት ሇማረጋገጥ፣ በአሁኑ ወቅት 

የገጠሙን የኪራይ ሰብሳቢነት፣ የመሌካም አስተዳዯር ችግሮች፣ የትምክትና የጠባብነት አመሇካከትና ተግባር፣ የትምክትና 

የጠባብ ብሄርተኝነት አዯጋዎችን ሇመከሊከሌ፣ የዜጎችን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ፣ የተጀመረውን በጥሌቅ 

የመታዯስ እንቅስቃሴዎችን በተጠናከረ መንገድ ሇማስቀጠሌ የሁሊችንም ተሳትፎና ጥረት ወሳኝ እንዯሆነ ቃሌ 

የምንገባበት አጋጣሚ እንዯሆነ አስረድተዋሌ፡፡  

 በተሇይም የታሊቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ስኬት ሇአገራችን የሌማት ጉዞ ቀጣይነት የሊቀ ሚና ስሊሇው 

ይህንኑ እውን ሇማድረግ ሁለም የታሊቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ቦንድ እንድንገዛ እና ላልችንም እንዲያበረታታ 

ጥሪያቸውን አቀርበዋሌ፡፡ ይህ የምስረታ በዓሌ በተወከሌንበትና በምንኖርበት አከባቢ እንዲህ ባማረ እና በዯመቀ ሁኔታ 

እንዲከበር አስተዋጽኦ ሊበረከቱ ወገኖች በሙለ ከሌብ የመነጨ ምስጋናቸውን አቅርበዋሌ፡፡

 

በመቀጠሌም በስዊዘርሊንድና በትግራይ ተወሊጆች ተወካይ የህወኃት ማዕከሊዊ ኮሚቴ በዓለን በማስመሌከት 

ድርጅታዊ መግሇጫ አሰምተዋሌ፡፡ ተወካዩ ከ17 ዓመት የትጥቅ ትግሌ በኋሊ የትግራይ ህዝብ ከላልች ብሄር ብሄረሰቦች 

ጋር በመተባበር የዯርግን ስርዓት ማስወገድ መቻለን፣ በመሌካም አስተዳዯር በርካታ ችግሮች ቢኖሩም በተሀድሶ 

መስመር ህወኃት/ኢህአዴግ/ ከህዝብ ጋር በመሆን እየፈታቸው መሆኑን፣ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ፣ በቴክኖልጂ ዘርፎች 

በርካታ ሇውጦች እየመጡ መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡ ድርጅቱን ሇማዳከም ጽንፈኛ ሀይልች ከውጭ የጥፋት ሀይልች ጋር 

በመተባበር የፈዯራሌ ስርዓቱን ሇማፍረስና አገሪቱን ሇማተራመስ የሚያዯርጉትን ሙከራ ሇማክሸፍ እንዲሁም በህዝቡ 

የተነሱ ጥያቄዎችን በአግባቡ ሇመፍታት እየሰራ መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡ 



በመቀጠሌም በስዊዘርሊንድ በሚገኙ የኢህአዴግ እና አጋር ድርጅት እንዲሁም ኤርትራ ተቋዋሚ ድርጅቶች 

በተወካዮቻቸው በኩሌ የአጋርነት መግሇጫዎች ቀርበዋሌ፡፡ ህወኃት በያዘው የጠራ መስመርና በተዯራጀ የዲሞክራሲዊ 

ንቅናቄ ሊይ በመመስረት ሇኢትዮጵያ ህዝቦች ነጻነትና እኩሌነት እና አዲሲቷን ኢትዮጵያን ሇመገንባት ከላልች 

የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በመተባበር የሰሊም፣ ሌማት እና ዲሞክራሲ ድልች ሇማሳካት የመሪነት ሚና መጫወቱን 

አውስተው፣ ሇትግራይ ተወሊጆችና ሇመሊው የህወኃት አባሊት እንኳን አዯረሳችሁ መሌዕክት አስተሊሌፈዋሌ፡፡ ይሄው 

የሰሊም፣ ሌማትና ዲሞክራሲ ትግሊቸው እና ድጋፋቸው ተጠናክሮ እንዯሚቀጥሌ ገሌጸዋሌ፡፡ የትምክህትና የጠባብ 

ብኄርተኝነት አመሇካከት አንግበው የፌዴራሌ ስርዓቱን ሇማፍረስ የሚንቀሳቀሱ ጽንፈኛ ሀይልችን ከህወሓት ጎን 

በመሆን እንዯሚታገሎቸው አረጋግጠዋሌ፡፡  
 

በመጨረሻም በዓለን ያዯመቁት ባህሊዊ ምግብ፣ ጨረታና አዝናኝና አስዯሳችና የትግሌ ጉዞውን የሚዘክሩ 

የሙዚቃ ዝግጅቶች የቀረቡ ሲሆን ክብረ በዓለ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋሌ፡፡ 

 

 

 

 


