
በስዊዘርላንድ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን 10ኛውን ብሔር፣ ብሔረሰቦችና 

ሕዝቦች አከበሩ 

 

በስዊዘርላንድ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን እ.ኤ.አ ዲሴምበር 5 ቀን 2015 ዓ.ም 10ኛውን 

ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን ``ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ለላቀ እድገትና ትራንስፎርሜሽን`` በሚል መሪ ቃል 

በደማቅ ሁኔታ አከበሩ:: በጄኔቭ ከተማ በተከበረው ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን ከ150 በላይ ኢትዮጵያዊያንና 

ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ተገኝተዋል::  

የኢፌዲሪ ቋሚ መልዕክተኛ ጽ/ቤት ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ክቡር አምባሳደር ነጋሽ ክብረት በዓሉን አስመልክቶ 

ባስተላለፉት መልዕክት ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በጋራ መክረውና ፈቅደው ህዳር 29 ቀን 1987 ዓ.ም ባፀደቁት 

ሕገ-መንግሥት የተነጠቁትን የዘመናት የሠላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ ጥያቄዎቻቸውን እጦት በመመለስ፤ የአገራቸው 

ሉዓላዊ የሥልጣን ባለቤት ለመሆን የበቁበት ቀን ብቻ ሳይሆን አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመገንባት 

መሠረት የተጣለበት ዕለት መሆኑን ጠቅሰዋል። 

በአስተማማኝ ሠላም ውስጥ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነታቸውን በየደረጃው በማስፋት አዲሲቷን ኢትዮጵያ ለመገንባት 

ወደር የማይገኝለት ተሳትፎ አድርገዋል ያሉት አንባሳደር ነጋሽ በተለይም ላለፉት 12 ዓመታት በጥረታቸው ባስገኙት 

ልማታዊ ስኬቶች ባለ ሁለት አኃዝ ዕድገት በማስመዝገብ አንገት ከሚያስደፋው የድህነትና የተመፅዋችነት ታሪክ ደረጃ 

በደረጃ እየተላቀቁ መጥተዋል፤ በዓለም አቀፍ ደረጃ የፈጣን ዕድገት ተምሣሌት መሆን መቻላቸውን ገልጸዋል። 

እንዳለፉት አራት ዴሞክራሲያዊ የምርጫ ጊዜያት ሁሉ ባለፈው ዓመት ለአምስተኛ ጊዜ ዴሞክራሲያዊና ሠላማዊ እና 

ተዓማኒ የምርጫ ሂደት አካሄደዋል:: ለሕገ-መንግሥቱ ታማኝ ለሆነውና በጠራ ፖለቲካል-ኢኮኖሚ መስመሩ የአገሪቱን 

ሁለንተናዊ ዕድገት ማፋጠን ለሚችለው የፖለቲካ ድርጅት ይሁንታቸውን በመስጠት አገራዊ ራዕያቸውን ገቢራዊ 

ለማድረግ ጉዟቸውን ቀጥለዋል፤ ይህም ራሳቸው የፈጠሩት ፌዴራላዊ ሥርዓት ውጤታማና ለአገራችን ፍቱን መድኃኒት 

መሆኑን እንዲያረጋግጡ አስችሏቸዋል በማለት አምባሳደሩ ገልጸዋል። 

 



 

የመጀመሪያው አምስት ዓመት የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በሕዝቦች ቀጥታና የውክልና ተሳትፎ ተዘጋጅቶ በበሳል 

ፖለቲካዊ አመራር፣ በንቁ ሕዝባዊ ተሳትፎ ታጅቦ ዛሬ በምጣኔ ሀብት ዕድገት፣ በማህበራዊ ልማት፣ በመልካም 

አስተዳደር እና በዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ውጤታማ ተግባራት በማከናወን በስኬት ተጠናቅቋል ያሉት ክቡር 

አምባሳደር፤ በሕዝቦች ዘንድ ከፍተኛ የልማት መነሳሳትና የባለቤትነት ስሜት ብሎም የ"ይቻላል" አስተሳሰብን 

ከመጫሩም በላይ በዓለም ዓቀፉ ማኅበረሰብ ዘንድ ጭምር ሙሉ እውቅናና ተቀባይነት ያገኘና የኢትዮጵያን ገፅታም 

ከመሠረቱ የቀየረ ለመሆን ችሏል በማለጥ ጠቅሰዋል፡፡  

በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችን ላይ አሁንም ልዩ ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ የተመዘገበውን ፈጣንና 

ፍትሃዊ ዕድገት ይበልጥ አጠናክሮ በማስቀጠል፤ ድህነትንና ሥራ አጥነትን መቀነስ፣ የመልካም አስተዳደር ማነቆዎችን 

መበጣጠስ፣ የኪራይ ሰብሳቢነት ምሽግ የሆኑትን ጠባብነትን፣ ትምክህተኝነትንና አክራሪነትን ማዳከም መሆኑን 

በማስታወስ፤ ለዚህም እውን መሆን እንደቀድሞው ሁሉ በስዊዘርላንድና በተወከልንባቸው አገሮች የሚኖሩ 

ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ለስኬታማነቱ የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ አምባሳደሩ ጥሪያቸውን 

አቅርበዋል፡፡  

 



 

በዓሉን አስመልክቶ በስዊዘርላንድ የሚኖሩ የብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተወካዮች መልዕክቶቻቸውን አስተላልፈዋል:: 

የሐረሪ ኮሚኒቲ ተወካይ፣ አቶ መሀመድ ዑመር፣ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ባጸደቁት ሕገ መንግስት የራሳቸውን 

እድል በራሳቸው ለመወሰን ከመቻላቸውም ባሻገር የስልጣን ባለቤት ለመሆን በቅተዋል፤ ይህም አንድ የፖለቲካና 

የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለማረጋገጥ ምቹ መደላድል ፈጥሮላቸዋል ብለዋል:: የመጀመሪያውን የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን 

እቅድ ስኬታማ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የበኩላችንን ተሳትፎ እንዳደረግን ሁሉ፤ አሁንም እኛ ሐረሪዎች ከሌሎች ብሔር፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር በመሆን ለሁለተኛውን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ተፈጻሚነት እንረባረባለን፤ በህዳሴ 

ጉዞአችን እኩል ተሳታፊነት በመሆን ፍትሃዊ ተጠቃሚነታችንን ለማረጋገጥ በጋራ እንሰራለን በማለት ገልጸዋል::  

 



 

የሶማሊ ኮሚኒቲ ተወካይ አቶ አብዱልናሲር በበኩላቸው ሕገ መንግስታችን ያስገኘልን ዲሞክሲያዊ መብትና እኩልነት 

ተጠቅመን የላቀ እድገትና ትራንስፎርማሽን ለማስመዝገብ ከመንግስታችን ጎን በመሰለፍ የበኩላችንን ድርሻ እንወጣለን፤ 

የጋራ ቤታችን የሆነችው ኢትዮጵያን ለመገንባት ተሳትፎአችን እንደሚጠናከር እናረጋግጣለን በማለት ገልጸዋል::   

አቶ ሞላ በለጠ የአማራ ኮሚኒቲ ተወካይ ሕገ መንግስታችን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የዘመናት ሰላም፣ የልማትና 

የዲሞክራሲ ጥያቄዎቻቸውን በመመለስ የስልጣን ባለቤት ለመሆን ያበቃቸው ከመሆኑም በተጨማሪ ብሔር 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች የራሳቸውን ቋንቋና ባህል ማዳበር መቻላቸውን አስረድተዋል:: 

 



የኦሮሚያ ኮሚኒቲ ተወካይ አቶ ኢብራሂም ሲራጅ በበኩላቸው ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በራሳቸው የፈጠሩት 

የፌደራል ስርዓት ውጤታማ መሆኑን፤ ይህም ስርዓት የበለጠ ውጤታማ እንዲሆን የማያቋርጥ ትግል የሚጠይቅ 

በመሆኑ ሁል ጊዜ ዝግጁ ሆኖ መገኘት ይጠበቅብናል:: ዲሞክራሲ አንድነታችን ለማጠናከር እጅ ለእጅ ተያይዘን በጋራ 

እንሰራለን በማለት ገልጸዋል::   

 

የትግራይ ኮሚኒቲ ተወካይ ወ/ሮ ኢስራኤል በላይ የአገራችን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የዲሞክራሲ ጥያቄያቸውን 

በማያዳግም ሁኔታ ለማረጋገጥ በተደራጀ አኳሃን እልህ አስጨራሽና ፈታኝ ትግል በማድረግ በላያቸው ላይ የነበረውን 

የጭቆናና የአፈና ቀንበር አሽቀንጥረው በመጣል ህዳር 29 ቀን 2015 ዓ.ም ባጸደቁት ሕገ መንግስት እየተመሩ 

የዲሞክራሲ ባህላቸውን አዳብረዋል:: በህዝቦች መፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት ችለዋል 

ብለዋል::

 



በመቀጠልም የኢፌዲሪ ቋሚ መልዕክተኛ አምባሳደርና የሁሉም ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ተወካዮች የተሳተፉበት 

የሻማ ማብራት እና የዳቦ ቆረሳ ስነ ስርዓት ተኳሂዷል::   

 

በዓሉን አስመልክቶ በቀረበው መልዕክቶች በተጨማሪ ሕገ መንግስታችንና አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ 

መገንበት እንዲሁም የዳየስፖራ ንቅናቄ መሪ እቅድ ሰነድ ዙሪያ ገለጻ እና ውይይት ተካሄዷል:: የዳያስፖራ ክፍል ኃላፊ 

አቶ አንዋር ሙክታር ሕገ መንግስታችን በፍቃደኝነትና በስምምነት ላይ የተመሠረተ አንድ የፖሊቲካና ኢኮኖሚ 

ማህበረሰብ ለመገንባት ዋስትና የሰጠ መሆኑን በዝርዝር አብራርተዋል:: አገራችን ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን 

በማክበርና በማስከበር ከፍተኛና ታሪካዊ የሆነ እምርታ በማስመዝገብ ላይ መሆናንም አስረድተዋል:: ፈጣን፣ ተከታታይ 

እና ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ዕድገት፣ ማህበራዊ ልማት በማስመስዝገብና ትላልቅና ሰፋፊ የመሠረተ ልማት ስራዎችን 

በመካሄድ ላይ መሆናን ይህም አንድ ፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመገንባት ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወት 

ገልጻዋል::  

በተለይም አገራችን በ2010 የኤሌክትሪክ ተደራሽነት መቶ ፐርሰንት ለማድረስ በእቅድ በመያዝ እየተንቀሳቀሰች መሆኑን፤ 

ይህንንም ለማሳካት 6000 ሜጋ ዋት የማመንጨት አቅም ኖሮት በመንግስታችንና በህዝባችን የራስ አቅም እየተገነባ 

ያለው የህዳሴ ግድብም ወደ 47% መጠናቀቁን፣ አገራችን ኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ሀይል የማመንጨት አቅሟን 

እያጠናከረች ያለችው ከራሷ ፍላጎት አልፋ የአካባቢ አገራትንም ፍላጎት ለማሟላትና የቀጠናውን ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት 

ለማጠናከር ነው ብለዋል፡፡  

በሌላ በኩል በዳያስፖራ ንቅናቄ መሪ እቅድ ሰነድ ላይ ማብራሪያ ቀርቧል:: በተለይም የዳያስፖራ ንቅናቄ ለአገራችንን 

የህዳሴ ጉዞ  ያለው ፋይዳና አስፈላጊነት በዝርዝር አስረድተዋል:: የንቅናቄ እቅድ ለማውጣትና ተግባራዊ ለማድረግ 

የሚያስችል ሁሉን አቀፍ አደረጃጃት መፍጠር አስፈላጊነት ላይ ሰፊ ውይይት ተካሂዷል:: የህዳሴ ምክር ቤቶችና 

የኮሚኒቲ ማህበራት አመራሮችን ያካተተ የጋራ የቅንጅት መድረክ ለመመስረት ከመግባባት ላይ ተደርሷል::  



 

በተጨማሪ የሶማሊ ባህላዊ ምግብ በሶማሊ ኮሚኒቲ ተዘጋጅቶ የቀረበ ሲሆን፣ በኮሚኒቲው የሴቶች ሊቀመንበር ወ/ሮ 

አርዶ ዝርዝር ማብራሪያ ተሰጥቶበታል::  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


