
11ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል በቤጂንግ ኢፌዲሪ ኤምባሲ በድምቀት 

ተከበረ፣ በዕለቱ የ14ሺህ አሜሪካ ዶላር ቦንድ ለመግዛት ቃል ተገብቷል፣ 

11ኛው የኢትዮጵያ የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል በቤጂንግ ኢፌዲሪ ኤምባሲ ‹‹ህገ-

መንግስታችን ለዴሞክራሲያዊ አንድነታችንና ለሕዳሴያችን›› በሚል መሪ ቃል ቅዳሜ ታህሳስ 15 ቀን 2009 

ዓ.ም በድምቀት ተከብሯል፡፡ በዓሉ ላይ በቤጂንግና አካባቢው የሚኖሩ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላት፣ በቻይና 

በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ የሚገኙ የኢትዮጵያ ተማሪዎች፣ የኢትዮጵያ 

ወዳጆች፣ እንዲሁም የኤምባሲው ሠራተኞችና ቤተሰቦች በአጠቃላይ ከ230 በላይ ተሳታፊዎች ተገኝተዋል፡፡  

 

በዓሉ በአገራችን ለዘመናት ተንሰራፍተው የዘለቁትን ጨቋኝ ሥርዓቶች በማስወገድ የብሔር ብሔረሰቦችና 

ህዝቦችን መብትና ነፃነት ለማስከበር በተደረገው እልህ አስጨራሽ ትግል ተሰውተው ለዚህ ድል ላበቁን 

ሰማዕታት በአንድ ደቂቃ የህሊውና ፀሎት በማስታወስ ተጀምሯል፡፡  



 

በዓሉ ላይ ንግግር ያደረጉት በቻይና የኢፌዲሪ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ክቡር አምባሳደር ስዩም መስፍን 

የኢትዮጵያ ፌደዴራል ሥርዓት ከሌሎች ፌዴራል ሥርዓት ከሚከተሉ አገራት የሚለይበትን መሠረታዊ ባህሪ 

አስረድተዋል፡፡ በዚህም በኢፌዲሪ ህገ-መንግሥት በአንቀጽ 52(1) ላይ ለፌዴራል መንግሥትና ለክልሎች 

በግልፅ ያልተሰጠ ሥልጣን የክልሎች እንዲሆን እንደሚደንግግ አንስተው በሌሎች ፌዴራል ሥርዓት 

እንደዚህ አይነት ተለይቶ ያልተሰጠ ሥልጣን (Residual Powers) ለፌዴራል መንግሥት እንደሚሰጥ 

አብራርተዋል፡፡ በመሆኑም የየክልሉ መንግሥታት ብሎም ህዝቦች የዋናው ስልጣን ባለቤት መሆናቸውን 

አብራርተዋል፡፡ 

ክቡር አምባሳደሩ ለብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብትና እንኩልነት ለማረጋገጥ በተደረገው ትግል 

ታሪካዊውን የተማሪዎች ትግል አነሳስና የተከፈለውን መስዋዕት አውስተው መነሻው የህዝብና የሀገር ፍቅር 

መሆኑን ገልፀዋል፡፡ በመጨረሻም “ሁለተኛ ዜጋ አድርጓቸው የነበረውን ሥርዓት በጥሰው ድል የተቀዳጁ 

ህዝቦች ቁልቁል እየደፋቸው ያለውን ድህነት በዛ ልክ ከሰበርንና ካሸነፍን ማንም የሚቀልድብን ሰው የለም” 

ያሉት ክቡር አምባሳደሩ ሁሉም ዜጋ ግዴታውን መወጣት እንዳለበት አሳስበዋል፡፡  



 

በዓሉ በብሔሮችና ብሔረሰቦች ባህላዊ አለባበስ ያሸበረቀና በብሔር ብሔረሰቦች ሙዚቃዎች ታጅቦ በደመቀ 

ሁኔታ የተከበረ ሲሆን በዓሉን አስመልክቶ አስተያየት የሰጡ ተሳታፊዎች ኢትዮጵያ የብዙ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች ሀገር በመሆኗ ይህ በዓል ህዝቦቹ ለዘመናት የቆየውን የአብሮነት እሴታቸውን ማስጠበቅ 

የሚያስችል አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመገንባት ወሳኝ ሚና ያለው መሆኑን በአጽንኦት 

ገልፀዋል፡፡ አክለውም ሁሉም ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የየራሱን ማንነት ሲያከብር አንድነታችን 

የበለጠ እየተጠናከረ እንደሚሄድና በልዩነት ላይ የተመሠረተው አንድነታችን ውበታችንና ጥንካሬያችን ነው 

የሚሉ መልዕክቶችን አስተላልፈዋል፡፡  



 

በዓሉ ላይ የተገኙት የቻይና መከላከያ ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ አመራሮች ክቡር አምባሳደር ስዩም መስፍን 

በዩኒቨርሲቲው ተገኝተው በስልጠና ላይ ለሚገኙ የተለያዩ አገራት የመካለከያ አባላት በቻይና-አፍሪካ 

ትብብር ዙሪያ ላይ ላደረጉት ገለፃ ምስጋና አቅርበው ላበረከቱት አስተዋጽኦ ማስታወሻ የሚሆን ሽልማት 

አበርክተውላቸዋል፡፡  

የበዓሉን አከባበር ምክንያት በማድረግ በህዝባችን ተሳትፎ እየተገነባ ለሚገኘው ህዳሴ ግድብ ግንባታ 

የኤምባሲው ዲፕሎማቶች በ14ሺህ ቦንድ ለመግዛት ቃል ገብቷል፡፡  

ዜናውን ያዘጋጀው የቤጂንግ የኢፌዲሪ ኤምባሲ ነው፡፡ 

 

 

 


