
በብራሰልስ የኢፊዲሪ ኤምባሲ 11ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል በቤኔሉክስ ሀገራት 

ከሚገኙ የዲያስፖራ አባላት ጋር በመሆን በድምቀት ተከበረ፣ 

 

11ኛው የኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል በቤኔሉክስ ሀገራት ነዋሪ ከሆኑ በርካታ 

ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን የዲያስፖራ አባላት በተገኙበት በተለያዩ ዝግጅቶች 

በብራሰልስ የኢፊዲሪ ኤምባሲ ውስጥ በድምቀት ተከበረ፡፡ በበዓሉ ʺዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝትና 

የሕብረ-ብሔራዊነት ግንባታ ሂደት በኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓትʺ እንዲሁም በአውሮፓ 

የሚንቀሳቀሱትን የሀገራችን ብሔራዊ ጥቅም በመጉዳት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ሀገራችን 

ለመበታተን እየተንቀሳቀሱ የሚገኙ ፅንፈኛ የዲያስፖራ አባላትን በመከላከል ረገድ በቤኔሉክስ ሀገራት 

ከሚገኙ የዲያስፖራ አባላት ምን ይጠበቃል በሚሉ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ፅሁፍ ቀርቦ ውይይት 

ተደርጎበታል፡፡  

 

በውይይቱ ወቅት ፅሁፉን ያቀረቡት አቶ ዮሀንስ አብርሀ በብራሰልስ የኢፊዲሪ ኤምባሲ የፖለቲካ እና 

ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ሚኒስትር ካውንስለር በሀገራችን እየተገነባ ያለው የፌደራል ስርዓት በእድሜ 

ጨቅላ ቢሆንም ሀገራችንን ከብተና በመታደግ በእድገት ጎዳና እንድትራመድ ያደረገ እና ሁሉንም 

የአገራችን ማንነቶች ያካተተ መሆኑን ይህም በህገ-መንግስታችን በግልጽ መቀመጡን ገልጸዋል፡፡ አቶ 

ዮሀንስ አብርሀ እንዳሉት ሀገራችን ከከፋ ድህነትና ኋላቀርነት እንዲሁም በረዥም የእርስ በርስ ጦርነት 

ያለፈችና ወደ ከፋ የማሽቆልቆል ሂደት የወረደችበት እንዲሁም ቀውስ በበዛበት በምስራቅ አፍሪካ 

ክልል ሆና ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት በአፃራዊ ሰላምና በለውጥ ጎዳና  እንድትራመድ ያስቻላት 

ተግባራዊ እየሆነ ያለውን ህገ-መንግስታዊ ህብረ-ብሔራዊ የፌደራል ስርዓት ነው ብለዋል፡፡ ይህ ህብረ 

ብሔራዊ ፌዴራል ስርዓት ተጠናክሮ እንዲቀጥልና ጠንካራና የተከበረች ኢትዮጵያ ለመፍጠርም 



የዴሞክራሲያዊ ብሔረተኝነት አስተሳሰብ የበላይነት እንዲያገኝ ያላሰለሰ ጥረት መደረግ 

እንደሚገባውም ተሰምሮበታል፡፡ 

 

 

በዓለማችን በርካታ ብሔር ብሔረሰብ ያላቸው ሀገራት የፌደራል ስርዓት በመከተል የኢኮኖሚ ልማትና 

እድገት ማስመዝገብ የቻሉ ሲሆን፣ ኢትዮጵያ የበርካታ ብሔር ብሔርሰቦችና ህዝቦች ሀገራት ናት፣ 

ስለሆነም ይህም ብዝሀነት እንደ ውበት በመውሰድ በዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት መርህ መሰረት 

የሀገራችን ህዳሴ ማፋጠን የህገ መንግስቱ ምሰሶዎች ናቸው ብለዋል፡፡ አይያዘውም ሀገራችን 

የጀመረችውን የህዳሴ ጉዞ በማፋጠንና ድህነትን በመዋጋት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን በመገንባት 

የዲያስፖራ አካላት በተለይም ፅንፈኛውን ዲያስፖራ ሀይል በመዋጋት እና በሀራችን ቢዝነስና 

ኢንቨስትመንት ተሳታፊና ተጠቃሚ በመሆን የሀገራችንን ህዳሴ ወደ ፊት ለማራመድ የራሳቸውን ሚና 

እንዲወጡ ጥሪ ተደርጓል፡፡  



 

 

እንደ ሌሎች የፌደራል ስርኣት የሚከሉ ሀገራት ሁሉ የሀገራችን የፌደራል ስርዓት ፈተናዎችን በማለፍ 

ላይ የሚገኝ እና ብዝሀነት ለሰፈነባት ሀገራችን ብቸኛው አማራጭ ነው ብለዋል፡፡ ይሁን እንጂ ባለፈው 

አንድ ዓመት በሀገራችን እየተገነባ ላለው ስርዓት በተለይም ህገ-ወጥ ጥቅምን ለማግኘት በሚደረግ 

ትግል የኪራይ ሰብሳቢነትና ጥገኝነት ምንጭ የሆኑት የትምክህትና የጠባብነት አመለካከቶች እንዲሁም 

ሀይማኖትን ሽፋን በማድረግ እየተካሄዱ ያሉ የአክራሪነት ድርጊቶች እና የዲሞክራሲ ተቋማት 

አለመጠናከር ዋና ዋና እንከኖች ናቸው ሲሉ አብራርተዋል፡፡ ስለሆነም የዲያስፖራ አባላት በተለይም 

በተደራጀ መንገድ የአክራሪ የሆነውን ሀይል በመዋጋትና በሀገራችን ህልውና ላይ የተቃጣ ማናቸውንም 

ድርጊት በመዋጋት፣ የሀገራችን መልካም ገጽታ በመገንባት እና በኢንቨስትመንትና ቢዝነስ በመሳተፍ 

ተጠቃሚና ተሳታፊ እንዲሆኑ አሳስበዋል፡፡  

 



የዲያስፖራ አባላት በበኩላቸው በሀገራችን እየተገነባ ያለው የፌደራል ስርዓት ብዝሀነትን ያገናዘበ እና 

ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በእኩልነት ተሳታፊና ተጠቃሚ የሆኑበት ሲሆን፣ ነገር ግን 

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይም በመልካም አስተዳደር ረገድ ችግሮች እንዲሁም በዲሞክራሲያዊ 

ብሔርተኝትን ባለማስፋፋት ረገድ በተለይም በህገ-መንግስት አስተምህሮ ላይ መተኮር ያለበት መሆኑን 

አሳስበዋል፡፡ በቤኔሉክስ ሀገራት የሚኖሩ የዲያስፖራ አባላቱ አያይዘውም በሀገራቸው ህልውና ላይ 

የተቃጣ ማናቸውንም የጠባብነት ይሁን የትምክህት አደጋ ለመመከት መቼም ከመንግስት ጎን 

መሆናቸውን በመግለፅ፣ በዕለቱ ጨረታና ቦንድ ግዢ በመሳተፍ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 

ግንባታ የሚውል 7800 ዩሮ የተሰበሰበ መሆኑን ለመግለፅ እንወዳለን፡፡ 

 

 

   


