
 

 

11ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በካንቤራ የኢፌዲሪ  ኤምባሲ እና 

በሜልበር ከተማ  ተከበረ፡፡ 

 

11ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን ታህሳስ 2  ቀን 2009 ዓ.ም ከካንቤራ 

ከተማ፣ ከስድኒና ከሜልበርንና ከሌሎች ከተሞች ከመጡ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን  

ጋር በደማቀ ሁኔታ ተከብሯል፡፡  

  

“ሕገ መንግስታችን ለዴሞክራሲያዊ አንድነታችንና ለሕዳሴያችን” በሚል መሪ ቃል በተከበረው 

በዓል ላይ ክብርት አምባሳደር ትርፉ ኪ/ማሪያም የመክፈቻ ንግግር ያደረጉ ሲሆን፣ የዘንድሮው በዓል 

መሪ ቃል በውስጡ ዴሞክራሲያዊ አንድነት እና ህዳሴ የሚሉ አቢይ መልዕክቶችን ይዟል ያሉት 

አምባሳደሯ ዴሞክራሲያዊ አንድነት ሲባል የአንድ ሀገር ዜጎች ወይም የተለያየ ፍላጎት ያላቸው 

ቡድኖች ልዩነታቸውን በዴሞክራሲያዊ አግባብ አቻችለው የሚፈጥሩት ህብረት ነው ብለዋል። 

 

 



 የአንዱ ፍላጎት በሌላው ላይ በሃይል ሳይጫን ሁሉም ለሌላው ፍላጎት፣ ጥቅምና መብት እውቅና 

ሰጥተው በጋራ የሚፈጥሩት አብሮነት ሲሆን በአስገዳጅ ሁኔታዎች ከሚፈጠር የግዛት አንድነት 

በእጅጉ የተለየ መሆኑን ጠቅሰው በአገራችን በንጉሳዊ ሆነ በደርግ አገዘዝ ጊዜ የነበረው ሁኔታ ግን 

ብዝሃነት ያላቸው ሕዝቦች ብዝሃነታቸውን ያስተናገዱበት አግባብ ሲታይ ከእወነታ ውጭ ነበር 

ብለዋል፡፡ አንደኛው በሌላው ላይ የበላይ ለመሆን፤ ብሎም አንዱን በአንዱ የማዋዋጥ ፍላጎት 

የተንፀባረቀበት ታሪክ ማሳለፋችንን ገልጸው ብዝሃነት ባለበት ሀገር የመቻቻልና መፈቃቀድ ፖለቲካዊ 

ባህል መገንባት የግድ ቢሆንም ያለፉት ስርዓቶች የተከተሉት ስልት ግን አንድነትን በሃይል የመፍጠር 

ስለነበር ብሄር ብሄረሰቦች የራሳቸውን ቋንቋ፣ ባህል ወይም አምነት የሚጠቀሙበትና የሚያሳድጉበት 

እድል እንዳልነበረ ጠቁመዋል፡፡ 

  

 

ይህ ሁኔታ በ20ኛው ክፍለ ዘመን ማገባደጃ ላይ የመበታተን ቋፍ ላይ አድርሶን እንደነበረና  

ኢትዮጵያውያን በላያቸው ላይ በግድ የተጫኑ ስርዓቶች ለመጣል ያደረጉት እልህ አስጨራሽ ትግል 

ፍሬ አፍርቶ የአዲሲቷን ኢትዮጵያ መሰረት መጣላቸውን ጠቁመው አዲሲቷ ኢትዮጵያ እውን 

ስትሆን ጥቅማቸውን፣ መብታቸውንና ነፃነታቸውን በጋራና በተደጋጋፊነት ለማሳደግ ሁሉም ብሔር 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመገንባት ቆርጠው በመነሳት 

ከዘመናት የዴሞክራሲ እጦት በኋላ የአላማዎቻቸውና የእምነቶቻቸው ማሰሪያ የሆናቸውን ህገ 

መንግስትም አፅድቀዋል ብለዋል፡፡ 



 

 

ህገ መንግስቱ የጋራ ጉዳያቸውን በሚመለከት በፌዴራል መንግስት እንዲተዳደሩና በየአካባቢያቸው 

ደግሞ ራሳቸውን የሚያስተዳድሩበትን ነፃነት በማቀዳጀት ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር፣ 

ብሔረሰብና ሕዝብ በቋንቋው የመናገር፣ የመፃፍ፣ ቋንቋውን የማሳደግ እና ባህሉን የመግለፅ፣ 

የማዳበርና የማስፋፋት እንዲሁም ታሪኩን የመንከባከብ መብት አለው ብለዋል፡፡ ማንኛውም 

የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰብና ሕዝብ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን እስከመገንጠል ያለው መብቱ 

በማናቸውም መልኩ ያለገደብ የተጠበቀ መሆኑን በአንቀጥ 39 በመደንገግ ስር ነቀል በሆነ ሁኔታ 

የቀድሞውን አሃዳዊ ስርዓት በፌዴራላዊ ስርዓት፤ የቀድሞውን የሃይል አንድነት በዴሞክራሲያዊ 

የሕዝቦች አንድነት መተካቱን አምሳደሯ ገልፀው ይህ የጋራ ልማትና ተጠቃሚነት የአገራችንን ሕዝቦች 

ዴሞክራሲያዊ አንድነት እያጠናከረ ለበለጠ ልማት እያነሳሳቸው ያለ የእድገት ሞተር ነው ማለት 

ይቻላል ብለዋል። 

 



 

 

ሆኖም ዴሞክራሲያዊ አንድነትን መፍጠር በራሱ የመጨረሻ ግባቸው አይደለም ያሉት አምባሳደር 

ትርፉ ይልቁንም ዴሞክራሲያዊ አንድነታቸውን 

አፅንተው በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ ዲሞክራሲያዊ ስርአትና መልካም አስተዳር የሰፈነባት፣ ማህበ

ራዊ ፍትሕ የነገሰባት፣ከድህነት ተላቃ መካከለኛ ገቢ ያላት ኢትዮጵያን እውን የማድረግ ራዕይ 

አንግበው የኢትዮጵያን ሕዳሴ ማረጋገጥን የጋራ ፕሮጀክታቸው አድርገው በመረባረብ ላይ 

መሆናቸውን ገልፀዋል፡፡ 

 

በዚህ ረገድ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያወያንም ለሀገራቸው ህዳሴ 

በሚችሉት መጠን አስተዋጽኦ ማድረግ እንደለባቸው አሰስበው ንግግርቸውን አጠናቀዋል። ከዚህ 

በኃላም የመወያያ ጽሑፍ በፓዎር ፖይት ቀርቦ ውይይት ተደረጎበታል። በመጨረሻም የሻማ ሥነ 

ሥርዓት የዳቦ ቆረሳና የመስተንግዶ ዝግጅትች ተከሄደው በዓሉ በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል። 



 

 

በተመሳሳይ መልኩም የዘንድሮው የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በሜልበርን ከተማ በሶማሌ 

ዳያሰፖ አባላት አጋጅነት የትግራይ፣ የሐረሪና የአፋር የኮሙኒቲ ተወካዮች በተገኙበት ታህሳስ 01 ቀን 

2009 ዓ/ም “ሕገ መንግስታችን ለዴሞክራሲያዊ አንድነታችንና ለሕዳሴያችን” በሚል መሪ ቃል 

በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል።  



 

 


