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በካናዳ ኦታዋ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን 9ኛውን የኢትዮጵያ 

ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በደመቀ ሁኔታ አከበሩ፣ 

  

 በካናዳ ኦታዋ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልድ ኢትዮጵያዊያን 9ኛውን የኢትዮጵያ 

ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን እንዲሁም ህገ-መንግስታችን የፀደቀበትን 20ኛው አመት        

"በህገ-መንግስታችን የደመቀው ኢትዮጵያዊነታችን ለህዳሲያችን" በሚል መሪ ቃል ቅዳሜ ህዳር 27 ቀን 

2007 ዓ.ም በደመቀ ሁኔታ አክብረዋል፡፡ በዚህ በዓል ላይ ከሴቶች፣ ከወጣቶች፣ ከምሁራን እና 

ከሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጡ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን 

ተሳታፊ ሆነዋል፡፡ 

  

 ክብርት አምባሳደር ብርቱካን አያኖ በካናዳ የኢፌዲሪ ኤምባሲ ልዩ መልዕክተኛ እና ባለ ሙሉ 

ስልጣን አምባሳደር ለዝግጅቱ ተሳታፊዎች የእንኳን ደህና መጣችሁ መልዕክት እና እለቱን 

አስመልክተው ንግግር አድርገዋል፡፡  በንግግራቸው ወቅት የአገራችን ህገ መንግስት የኢትዮጵያ ብሔር፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች አንድ 

የፖለቲካ እና ኢኮኖሚ ማህበረሰብ 

ለመመስረት ለምናደርገው ጉዞ እና 

ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን 

ለማረጋገጥ  ጉልህ ሚና 

በመጫወት ላይ ያለ መሆኑን፣ 

9ኛው የኢትዮጵያ ብሔር፣ 

ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ቀን 

እንዲሁም ህገ-መንግስታችን 

የፀደቀበት 20ኛው አመት 

በቤንሻንጉል ብሔራዊ ክልላዊ 

መንግስት ዋና ከተማ አሶሳ በልዩ 

ልዩ ዝግጅቶች በደመቀ ሁኔታ 

እየተከበረ መሆኑን፣ በዓሉ 

በሚከበርበት ወቅትም የአገራችን 

ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

ያለፉትን የ20 አመታት የጋራ 
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የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ የመገንባት ሂደት የሚገመግሙበት እና በቀጣይም ተጠናክረው 

የሚቀጥሉባቸውን አቅጣጫዎች በጋራ ተወያይተው የሚቀይሱበት መሆኑን፣ የዚህን ዓመት የብሔር 

ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ቀን ከሌሎች አመታት አከባበር ለየት የሚያደርገው የኢፌዲሪ ህገ መንግስት 

የፀደቀበት 20ኛው አመት መሆኑ፣ አገሪቱ በቀጣይነት የቀደመ ስሟን በማደስ ላይ ያለችበት ወቅት 

መሆኑ እና የሁሉም የአገራችን ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች አሻራ ያረፈበት የታላቁ የኢትዮጵያ 

ህዳሴ ግድብ ግንባታ በሚካሄድበት ክልል በዓሉ የሚከበር በመሆኑ ነው ብለዋል፡፡  

  

 በተጨማሪም ፌዴራላዊ ስርዓታችን በጽኑ መሰረት ላይ የተገነባ በመሆኑ በዝህነታችን በአግባቡ 

ያስተናገደ፣ የአንድነታችን ልዩ መገለጫ መሆኑን ባለፉት 20 አመታት በተግባር ያረጋገጠ፣ ከአገራችን 

አልፈን ከጎረቤት አገሮች ጋር በሰላምና መረጋጋት በጋራ እንድንሰራ ምቹ ሁኔታን የፈጠረ፣ ለሌሎች 

አፍሪካ አገሮች ጭምር በምሳሌነት የሚጠቀስ ስርዓት መሆኑን በመግለጽ ይህ ስርዓት ቀጣይነት 

እንዲኖረው እና የበለጠ እያበበ እንዲሄድ ለማድረግ ሁላችንም ተባብረን በጋራ መስራት  ይገባናል 

ብለዋል፡፡ 

  

 በኦታዋ የኢትዮጵያ 

ሱማሌ ኮሚኒቲ ተወካይ አቶ 

እስማኤል ሊዲየ ባደረጉት 

ንግግር ለ9ኛው የኢትዮጵያ 

ብሔር፣ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

ቀን እንዲሁም ህገ-

መንግስታችን ለፀደቀበት 

20ኛው አመት እንኳን 

በሰላም አደረሳችሁ በማለት 

በእድሜ ዘመናቸው ሶስት 

መንግስታትን እንደሚያውቁ ገልፀው በንጉሱ ዘመን ከነበረው የቤተሰብ አገዛዝ እና በደርግ ዘመን 

ከነበረው ጨቋኝ ወታደራዊ ስርዓት ተላቀን ራሳችንን በራሳችን የምናስተዳድርበት፣ ሁላችንም ተሳታፊ 

የሆነበት ፌዴራላዊ ስርዓት መመስረት ችለናል፡፡ ይህ ስርዓት የበለጠ እየተጠናከረ እንዲሄድ ለማድረግ 

የኢትዮጵያ ሶማሊ ኮሚኒቲ የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ እንደሚገኝ እና ወደፊትም ድጋፉን አጠናክሮ 

እንደሚቀጥል ያላቸውን ሙሉ እምነት ገልፀዋል፡፡ 
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በኦታዋ የሐረሪ 

ኮሚኒቲ ተወካይ 

አቶ ዙቤር 

አብዱራህማን 

ባደረጉት ንግግር 

ለ9ኛው የኢትዮጵያ 

ብሔር፣ብሔረሰቦች

ና ህዝቦች ቀን 

እንዲሁም ህገ-

መንግስታችን ለፀደቀበት 20ኛው አመት እንኳን በሰላም አደረሳችሁ በማለት የፌዴራል ስርዓቱ የበለጠ 

ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማድረግ የሐረሪ ኮሚኒቲ የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ እንደሚገኝ እና ወደፊትም 

ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ያላቸውን እምነት ገልፀዋል፡፡ 

 

 በኦታዋ 

የትግራይ ኮሚኒቲ 

ተወካይ አቶ ሚካኤል 

ፀጋየ ባደረጉት ንግግር 

ለ9ኛው የኢትዮጵያ 

ብሔር፣ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች ቀን እንዲሁም 

ህገ-መንግስታችን 

ለፀደቀበት 20ኛው 

አመት እንኳን በሰላም 

አደረሳችሁ በማለት የተሰማቸውን ደስታ ገልፀው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች የዘመናት 

ጥያቄ እንዲመለስ ያላቋረጠ ትግል መካሄዱን በማስታወስ ይህን አላማ ዳር ለማድረስ ለተሰው የትግሉ 

ሰማዕታት ክብርና ሞገስ ይገባቸዋል ብለዋል፡፡ በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ ከ80 የማያንሱ ብሔር 

ብሔረሰቦች በመቻቻልና በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ አንድነታቸውን በማጠናከር ድህነትን ታሪክ 

በማድረግ  አገራችንን ወደ ነበረችበት የስልጣኔ ደረጃ ለመመለስ ዳር እስከ ዳር ሆ ብለው ተነስተዋል፡፡ 

ስለሆነም በድህነት ላይ በሚደረገው ዘመቻ ሁላችንም የበኩላችንን ድርሻ መወጣት ይገባናል ብለዋል፡፡ 
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በኦታዋ የኢትዮ-

ካኔዲያን ካውንስል 

ሊቀመንበር የሆኑት 

አቶ አሻግሬ ጌታሁን 

ለ9ኛው የኢትዮጵያ 

ብሔር፣ብሔረሰቦች

ና ህዝቦች ቀን 

እንዲሁም ህገ-

መንግስታችን 

ለፀደቀበት 20ኛው 

አመት እንኳን በሰላም አደረሳችሁ በማለት ባለፉት ስርዓቶች የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች 

በእኩልነት የማያስተናግድ ስርዓት እነደነበር ገልጸው የገዥ መደቦችን ለማስደሰት ሲባል ቤተሰቦቻቸው 

ያወጡላቸውን ስም ጭምር በትምህርት ቤት እንዲቀየር የሚደረግበት አስከፊ ስርዓት እንደነበር 

አስታውሰው በአሁኑ ወቅት ግን የኢትዮጵያ ብሄር ብሔረሰቦች ራሳቸውን በራሳቸው 

የሚያስተዳድሩበት፣ ቋንቋቸውና ባህላቸው የተከበረበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ብለዋል፡፡ የአገራችን 

የህዳሴ ጉዞ ሊረጋገጥ የሚችለው የብሔር ብሔረሰቦች ማንነት ሲረጋገጥ እና እኩል ተሳታፊ የሚሆኑበት 

ሁኔታ ሲመቻች መሆኑን በመግለጽ በአሁኑ ወቅት እየታየ ያለው የልማት እንቅስቃሴ የዚሁ ውጤት 

ነው ብለዋል፡፡ በተጨማሪም የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ስርዓት ለአገራችን የህዳሴ ጉዞ መሰረት ከመሆኑም 

በላይ ለሌሎች አገሮችም ጭምር በምሳሌነት የሚጠቀስ መሆኑን አብራርተዋል፡፡     
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አምሽተዋል፡፡ በቶሮንቶ ከተማም ዲሴምበር 13 ቀን 2014 በደመቀ ሁኔታ ለማክበር የከተማው 

ነዋሪዎች ከፍተኛ ዝግጅት በማድረግ ላይ ይገኛሉ፡፡ 
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