
 

በስዊዘርላንድ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን 12ኛውን ብሔር፣ ብሔረሰቦችና 

ሕዝቦች ቀን አከበሩ 

በስዊዘርላንድ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን እ.ኤ.አ ዲሴምበር 9 ቀን 2017 ዓ.ም 12ኛውን 

ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን ``በህገመንግስታችን የደመቀ ኅብረብሔራዊነታችን ለህዳሴያችን`` በሚል መሪ ቃል 

በደማቅ ሁኔታ አከበሩ:: በበዓሉ ላይ ከ100 በላይ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ተገኝተዋል::  

የኢፌዲሪ ቋሚ መልዕክተኛ ጽ/ቤት ምክትል ሚሲዮን መሪ አቶ ዮሴፍ ካሳዬ በዓሉን አስመልክቶ ባስተላለፉት መልዕክት 

ህዳር 29 ቀን 1987 ዓ.ም ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በጋራ መክረውና ፈቅደው ባፀደቁት ሕገ-መንግሥት ሠላም፣ 

ልማትና የዴሞክራሲ ጥያቄ እጦት የመለሱበት፤ የአገራቸው ሉዓላዊ የሥልጣን ባለቤት ለመሆን የበቁበት ቀን ብቻ 

ሳይሆን አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመገንባት መሠረት የተጣለበት ዕለት መሆኑን ገልጸዋል። 

ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በአስተማማኝ ሠላም ውስጥ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነታቸውን በየደረጃው ለማረጋገጥ 

ላለፉት ዓመታት በጥረታቸው ባስገኙት ልማታዊ ስኬቶች ባለ ሁለት አኃዝ ዕድገት በማስመዝገብ አንገት ከሚያስደፋው 

የድህነትና የተመፅዋችነት ታሪክ ደረጃ በደረጃ እየተላቀቁ መጥተዋል ብለዋል፡፡  

በምጣኔ ሀብት ዕድገት፣ በማህበራዊ ልማት፣ በመልካም አስተዳደር እና በዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ እና በፈጣን 

ዕድገት በዓለም አቀፍ ደረጃ ሙሉ እውቅናና ተቀባይነት ያገኘና የኢትዮጵያን ገፅታም ከመሠረቱ የቀየረ ተምሣሌት መሆን 

መቻላቸውን አቶ ዮሴፍ ካሳዬ ገልጸዋል።  

አሁንም የተመዘገበውን ፈጣንና ፍትሃዊ ዕድገት ይበልጥ አጠናክሮ ማስቀጠል፤ ድህነትንና ሥራ አጥነትን መቀነስ፣ 

የወጣቱን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ፣ የመልካም አስተዳደር ማነቆዎችን መበጣጠስ፣ የኪራይ ሰብሳቢነት ምሽግ የሆኑትና 

የህዝቦችን አንድነትና እኩልነት ለመናድ የሚንቀሳቀሱ የጠባብ፣ ትምክህትና አክራሪ ሀይሎችን ማዳከም፣ ዲሞክራሲያዊ 

ብሄርተኝነትና አንድነት ማጠናከርና ግጭቶችን ማስወገድ በቀጣይ ልዩ ትኩረት የተሰጣቸው ጉዳዮች መሆኑን ምክትል 

ሚሲዮኑ ተናግረዋል፡፡ ለዚህም እውን መሆን እንደቀድሞው ሁሉ በስዊዘርላንድና በተወከልንባቸው አገሮች የሚኖሩ 

ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ለስኬታማነቱ የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል፡፡  

በዓሉን አስመልክቶ ሕብረብሄራዊነት፣ ፌደራሊዝም፣ ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነትና አንድነት ዙሪያ ገለጻ እና ውይይት 

ተካሄዷል:: የዳያስፖራ ኃላፊ አቶ አንዋር ሙክታር ሕገ መንግስታችን በፍቃደኝነትና በስምምነት ላይ የተመሠረተ አንድ 

የፖሊቲካና ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመገንባት ዋስትና የሰጠ መሆኑን ጠቅሰው፣ ለኢኮኖሚው ውህደት የሚረዱ ትላልቅና 

ሰፋፊ የመሠረተ ልማት ስራዎችንና ፕሮጀክቶችን በማካሄድ ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡ በተለይም በአሁኑ ወቅት 

የፌደራል ስርዓቱን ለመናድ የሚፈልጉ ሀይሎች፣ ግጭቶችን ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱ ሀይሎች፣ ከአንድነታችን ይልቅ 

ልዩነታችን ላይ በማቶከር እርስ በርሳችን በጥርጣሬ እንድንተያይ ለማድረግ የሚሰሩ ሀይሎች፣በግለሰቦች መካከል 

የሚነሱ ግጭቶችን የብሄር መልክ በማላበስ የግጭቶች ምንጭ የፌደራል ስርዓቱ በማስመሰል የሚያቀርቡ የጥፋት 

ሄሎችና ሴራዎቻቸውን በተደራጀ መልኩ ማክሸፍ፣ ማውገዝ፣ በጋራ ለመታገል የሚያስችል ሁሉን አቀፍ አደረጃጃትና 

የቅንጅት መድረክ መፍጠር አስፈላጊ መሆኑን በሰፊው አብራርተዋል፡፡ 

በተጨማሪ በዓሉን አስመልክቶ በስዊዘርላንድ የሚኖሩ የብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተወካዮች መልዕክቶቻቸውን 

አስተላለፉ ሲሆን ዕለቱ የኢትዮጵያ ሰላም፣ ብዝሃነት፣ አንድነት ማሳያ መሆኑን ገልጸዋል::  

የአፋር ባህላዊ ምግብ በኮሚኒቲ ተዘጋጅቶ የቀረበ ሲሆን፣ በኮሚኒቲው የሴቶች ሊቀመንበር ዝርዝር ማብራሪያ 

ተሰጥቶበታል:: በመጨረሻም የሁሉም ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ተወካዮች የተሳተፉበት የሻማ ማብራት እና የዳቦ 

ቆረሳ ስነ ስርዓት ተኳሂዷል::                                                              



 

 

 


