
በስዊዘርላንድ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልድ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች 

 9ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን አከበሩ 

 

 

በስዊዘርላንድ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እ.ኤ.አ. ዲሴምበር 13 ቀን 

2014 የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን “በሕገ-መንግስታችን የደመቀ ኢትዮጵያዊነታችን 

ለህዳሴያችን በሚል መሪ ቃል” በደማቅ ሁኔታ አከበሩ፡፡ በጄኔቫ ከተማ በተከበረው በዚህ ህዝባዊ 

በዓል ከ150 በላይ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ተገኝተዋል፡፡ 

 



የሚሲዮኑ ተ/ጉዳይ ፈጻሚ አቶ አዛናው ታደሰ በዓሉን በተመለከተ ባስተላለፉት መልዕክት 

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በመብታቸው እየተገለገሉና ዘላቂ ጥቅሞቻቸውን እያስከበሩ በፈጣን 

ልማትና በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ አቅጣጫ ላይ የተያያዙት ፈጣን የዕድገት ጉዞ የህዳር 29 ድል 

ተጨባጭ ፍሬ ነው በማለት ገልጸዋል፡፡ በአገራችን እየተከናወኑ የሚገኙ ተግባራትና እየተገኙ ያሉ 

ውጤቶችን ለማስቀጠል የአገራችንና የህዝባችንን እውነተኛ አጋር በመሆን የልማትና የዲሞክራሲ 

ግንባታ ተሳትፎአችንን እናጠናክር በማለት ጥሪያቸውን አቅርበዋል፡፡ 

 

 

 

በዓሉን በተመለከተ ከቀረበው መልዕክት በተጨማሪ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ 

ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት ለኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ያለው ፋይዳ፣ ሕገ 

መንግሥቱ ለወጣቶች ያስገኘው ፋይዳ እና የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ለአገራችን ያለው 

ጠቀሜታ እና ለአህጉራዊ ኢኮኖሚያዊ ትስስር ያለው እንድምታ የሚሉ ጽሑፎች ቀርበዋል፡፡  

 

አቶ ይበልጣል አማረ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ-መንግሥት ለዜጎች 

ፖለቲካዊ ድሎችን በማጎናጸፍ የመንግስትን ቅርጽ እና የፖለቲካ ፍልስፍናን ሙሉ በሙሉ በመለወጥ 

የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብቶች እውቅና እንዲያገኙ ከማድረጉም ባሻገር የሰብዓዊና 

የዲሞክራሲ መብቶች እንዲከበሩ ያደረገ፣ በፌዴራል ስርዓታችን ለአብሮነታችንና ለአንድነታችን 

አስተማማኝ ዋስትና የሰጠ ነው በማለት አብራርተዋል፡፡ 

 



 
 

ህገ መንግስቱ ለወጣቶች ያስገኘው ፋይዳ በተመለከተ ማብራሪያ የሰጡት ወጣት ስሂን አባይ 

በበኩላቸው በአገራችን ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የወጣቶች ጉዳይ የሚከታተል በፌዴራልና በክልሎች 

አስከታችኛው የመንግስታዊ መዋቅር መዘርጋቱን፣ የወጣቶች ፖሊሲ እንደየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ 

የወጣቶችን ችግር ሊፈቱ የሚችሉ ፓኬጆች ተቀርጸው ተግባራዊ በማድረግ ፍሬአቸውን በማጣጣም 

ላይ እንደሚገኙ፣ በአጠቃላይ ሕገ-መንግሥቱ ለወጣቶች ያስገኘው ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና 

ማህበራዊ ፋይዳዎችን በዝርዝር አስረድተዋል፡፡ 

 



የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች አሻራ ያረፈበት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 

በተመለከተ ጽሁፍ ያቀረቡት ዶ/ር ደገሙ ሽርታጋ የህዳሴው ግድብ አጠቃላይ መረጃ፣ የግንባታ ሂደት 

እና የሚገኝበት ደረጃ ከመግለጽ በተጨማሪ የግድቡ መሠራት ለዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ስኬት 

ስለሚኖረው አስተዋጽዖ፣ ከስራ እድል ፈጠራ፣ ከቴክኖሎጂ፣ ዕውቀት እና ክህሎት ሽግግር፣ 

ለአካባቢው ህብረተሰብ ጤና፣ መንገድ፣ ትምህርት እና ውሃ አቅርቦት ከሚኖረው ጠቀሜታ፣ ከአየር 

ብክለት የፀዳ የኢኮኖሚ ዕድገት እውን ከማድረግ አንጻር፣ ከአገር ገጽታ ግንባታ፣ ለጎረቤት አገሮች 

ኢኮኖሚያዊ ትስስር ከሚኖረው እንደምታ፣ ከውጭ ምንዛሪ ግኝት አንጻር ዝርዝር ማብራሪያ 

ሰጥተዋል፡፡ 

 
 

በተጨማሪም የሶማሊ ብሔራዊ ክልል ህዝቦች ባሕላዊ የዕደ ጥበብ ውጤቶችና ባሕላዊ 

ምግቦች በሶማሊ ኮሚኒቲ አማካኝነት ተዘጋጅተው የቀረቡ ሲሆን፣ ዝርዝር ማብራሪያም 

ተሰጥቶባቸዋል፡፡  



 

የሐረሪ ኮሚኒቲ ተወካይ አቶ ዑመር መሐመድ በበኩላቸው በዓሉን በተመለከተ በሐረሪ 

ብሔረሰብ ዘንድ ልዩ ትርጉም እንዳለው አስረድተዋል፡፡ "የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ 

ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት ያረጋገጠልን ድል ምን ያህል መስዋዕት ተከፍሎበት እንደተገኘ እኛ የሐረሪ  

ብሔረሰብ በደንብ እናውቃለን፣ ከመንግሥትና ከአገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ጋር እኩል 

ተጠቃሚዎች የሆንበት፣ በአፍ መፍቻ ቋንቋችን እንድንናገር፣ በቋንቋችን እንድንዳኝ ባህላችን 

እንድናሳድግ፣ ታሪካችን እንድንከባከብ ላደረገን ስርዓት ዘብ እንቆማለን" በማለት አብራርተዋል፡፡ 

 



 

በመጨረሻም ለበዓሉ የተዘጋጀው የሻማ ማብራትና የኬክ ቆረሳ ሥነ-ሥርዓት ተካሂዷል፡፡ 

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ባንዲራ ያረፈበት የትግራይ አምባሻ አዘጋጅተው ያቀረቡት ወ/ሮ ፍሬወይኒ አባይ 

በኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ስም አቅርበዋል፡፡ በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ብሔሮች 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች የተሳሰሩበት ምስል የሚያሳይ ኬክ ተቆርሷል፡፡ በሻማ ማብራቱና በኬክ ቆረሳው 

የሁሉም ክልሎች ተወካዮች ተሳትፈዋል፡፡ ህዝቡ በኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሙዚቃ 

ተዝናንቷል፡፡ 

 


