
41ኛው  የህ.ወ.ሓ.ት ልደት በዓል  በለንደን በድምቀት ተከብረ 

ህ.ወ.ሓ.ት የተመሰረተበትን 41ኛው የልደት በዓል  የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ኤምባሲ ዲፕሎማቶች እና ሰራተኞች   ፣ በታላቋ 

ብሪታንያ የሚገኙ የድርጅቱ አባላት እና ደጋፊዎች ፣ የተለያዩ የኮሚዩኒቲ ኣባላት  እንዲሁም በርካታ  ተጋባዥ 

እንግዶች በተገኙበት ቅዳሜ የካቲት 19 2008 ዓ.ም በለንደን በድምቀት ተከብራል፡፡ በዓሉ የተጀመረው  በመራሩ 

የትጥቅ ትግል  ለህዝብ መብት እና እኩልነት የህይወት ዋጋ ለከፈሉ  ሰማእታት የህሊና ፀሎት በማድረግ እና 

የድርጅቱ መዝሙር በህብረት በመዘመር ነበር ፡፡  ቀጥሎም የህ.ወ.ሓ.ት ማእከላዊ ኮሚቴ  በዓሉን በማስመልክት 

ያወጣው ድርጅታዊ መግለጫ በንባብ ቀርባል፡፡  

በበዓሉ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት በታላቋ ብሪታንያ የኢ.ፊ.ዲ.ሪ ኤምባሲ ተጠባባቂ ጉዳይ ፈፃሚ አቶ ፈቃዱ 

በየነ ባሰሙት ንግግር እንደገለፁጽ  በኢትዮጰያ ህዝቦች ለዘመናት ያነሱት የነበረውን  የብሄር እኩልነት ፣ የፍትህ ፣ 

የዴሞክራሲ እና የልማት ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ በወቅቱ ተቀጣጥሎ የነበረውን የህዝብ ብሶት ዘለቄታዊ እና 

መሰረታዊ መፍትሄ እንዲያገኝ የሚያሰችለው ብቸኛው መንገድ የትጥቅ ትግል መሆኑ ያመኑ ጥቂት የህዝብ ልጆች 

የዓላማ ፅናት  እና ቀና ዓላማ በማንገብ  የጀመሩት የትጥቅ ትግል በሂደት ሰፊው የኢትዮጰያ ብሄር ብሄረሰቦች እና 

ህዝቦች በጎኑ በማሰለፍ በአፍሪካ ደረጃ  ግዙፍ ወታደራዊ አቅም የነበረውን አምባገነናዊ ፋሺሽት ስርዓት 

በማስወገድ በሀገራችንን ውስጥ ዘላቂ ሰላም ፣ ዋስትና ያለው ዴሞክራሲ እንዲሰፍን ፣ ህዝቦች የራሳቸው እድል 

በራሳቸው የሚወሱንበት መብት እንዲጎናፀፉ ፣ የኢትዮጰያ ብሄር ብሄረሰቦች እና ህዝቦች በፈቃደኝነት ላይ 

የተመሰረተ አንድ የኤኮኖሚ እና ፓለቲካ ማህበረሰብ በጋራ የሚገነቡበት የጋራ ቃል ኪዳን የሆነው ህገ-መንግስት  

ፀድቆ ተግባራዊ እንዲሆን ያበረከተው ሚና ምንግዜም በታሪክ እንደሚወሳ ተናግረዋል፡፡  

አቶ ፈቃዱ አያይዘው ህ.ወ.ሓ.ት/ ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ  ከተሃድሶ ማግስት ባከናወናቸው ዘርፈ ብዙ የፓለቲካ ፣ የኤኮኖሚ 

፣ ማህበራዊ እና ዲፐልማሲያዊ ዘርፈ ብዙ ውጤታማ ስራዎች ምክንያት የአገራችን ሰላም እና ደህንነት 

በአስተማማኝ ምእራፍ ላይ እንዲደርስ ከማድረጉ በተጨማሪ ለአከባቢው ሰላም እና መረጋገት ከፍተኛ ሚና 

የምትጫወት ፣ በልማት በኩልም ባለፉት አስራ ሁለት ዓመታት በተከታታይ ባለ ሁለት አሃዝ የኤኮኖሚ እድገት 

በማስመዝግብ በሚልዮን የሚቆጠር ዜጎች ከድህንነት ወለል ማንሳት መቻሉ ፣ ዜጎች  በቅድምያ ተጠቃሚ 

የሚያደርግ  ፓሊሲ እና ስትራቴጂ ተቀርፆ ተግባራዊ በማድረግ የሚሊንየም የልማት ግቦች ጨምሮ በርካታ ግቦች 

ማሳካት መቻሉ ፣ አገራችንን ወደ ላቀ የኤኮኖሚ ደረጃ ከፍ ማደረግ የሚያስችሉ ዘርፈ ብዙ የልማት ፕሮጀክት 

እየተከናወኑ የሚገኙባት ፣ በአለምአቀፉ ማህበረሰብ ዘንድም ከግዜ ወደ ግዜ ተሰሚነትዎ እና ተደማጭነትዎ 

በመጨመር የአፍሪካ ህዳሴ ተምሳሌት የሆነች አገር መሆኑዋ ተናግረዋል፡፡ ይህም ሊሆን የቻለው በህ.ወ.ሓ.ት / 

ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ የሚመራ መንግስት በየምእራፉ እና በየመድረኩ የሚያጋጡሙትን ተግደረቶችን እና ፈተናዎች 

ህዝቡን በንቃት በማሳተፍ  እና ፈተናዎቹ በብቃት በመፍታት ከእያንዳንዱ ምእራፍ ልምድ እና ትምህርት 

በመውሰድ ወደ ላቀ ምእራፍ እየተሻጋገረ የመጣ ጠንካራ ድርጅታዊ ባህል ያለው መሆኑ ገልፀዋል፡፡   



አቶ ፈቃዱ በመጨረሻም በታላቋ ብሪታንያ የሚገኙ ኢትዮጵያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውን አንድነታቸው 

በማጠናከር በተለይም በቅርብ ግዜ የትምክህት እና የጠባብንት ሃይሎች በአገራችን ያለውን የልማት ግስጋሴ 

በመግታት ፌዴራላዊ እና ሕገመንግስታዊ ስርዓቱ ለመናድ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በንቃት እንዲከታተል ፣ 

ዳያስፓራው በአገራንን ባለው ሰፊ እና ምቹ የኢንቨስትመንት እድል በመሳተፍ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ጥሪ 

አስተላልፈዋል፡፡ 

 



 

 

በበዓሉ የብ.አ.ዴ.ን ፣ የኦ.ህ.ዴ.ድ ፣ የኢትዮጵያ ሶማሌ ዳያስፓራ ፎረም ፣ የኤርትራ ተቃዋሚ ድርጅት  ተወካዮች  

በዓሉን በማስመልከት የእንኳን አደረሳችሁ እና የድጋፍ ንግግር ያሰሙ ሲሆን በፕሮግራሙ መጨረሻም የተለያዩ 

ጣዕመ ዜማዎች ቀርበው ታዳሚው  አዝናንቷል፡፡ 

 



 


