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በካንቤራ/አውስትራሊያ 9ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በዓል በድምቀት ተከበረ፤ 
 
እሁድ ዲሴምበር 14/2014 በካንቤራ/አውስትራሊያ 9ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በዓል 

ኢትዮጵያውያን፣ ትውልድ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በተገኙበት በ«ህገ-መንግስታችን በደመቀ 

ኢትዮጵያዊነታችን ለህዳሴያችን» በሚል ጭብጥ በድምቀት ተከብሯል። 
 
በዚህ በዓል ላይ ክቡር አምባሳደር አረጋ ኃይሉ ተፈራ ባሰሙት ንግግር ይህ በዓል የሚከበረው ለዚህ ያደረሱንን ሰማዕታት 
በማስታወስና በዚሁ መሠረት ላይ እኛም የራሳችንን ድርሻ ለመወጣት ባለን መንፈስ ነው ብለዋል። 
 
በመቀጠልም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ነጻነት፣ እኩልነትና ዲሞክራሲያዊ አንድነት በማይናወጥ መሠረት 
ላይ እንዲቆም ላደረገውና የዚህ ዋናው ቃል ኪዳን ሰነድ የሆነው የኢ.ፌዲ.ሪ. ህገ-መንግስት የፀደቀበት 20ኛው ዓመት 
በቅድመ-ፌዴራል ኢትዮጵያ የነበሩትን የአፈናና የማግለል አምባገነናዊ አገዛዝ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲያከትም 
አድርጐ፤ ማንነትና የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት ተረጋግጦ፤ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በነጻ ፍላጐታቸውና 
በሕግ የበላይነትና በራሳቸው ፈቃድ ላይ የተመሠረተ አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመገንባት ደፋ ቀና 
በሚሉበት ወቅት ላይ መደረሱን ገልጸዋል። 
 
አምባሳደሩ ንግግራቸውን በመቀጠል፤ ባለፉት ሁለት አሥርተ ዓመታት የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 
የዲሞክራሲ መብታቸውን እየተጠቀሙ አራት መርጫዎችን አካሂደው በእነዚሁ ዓመታት ውስጥ በህገ-መንግስቱ ውስጥ 
የተጠቀሱትን ዲሞክራሲያዊ መብቶች ማለትም ሀሳብን በነጻ የመግለጽ፣ የመደራጀት መብት፣ የመዘዋወር ነጻነት፣ የዜግነት 
መብቶች፣ የሴቶች መብት፣ የህጻናት መብት፣ የመምረጥና የመመረጥ መብት፣ የንብረት መብት፣ ከሁሉም በላይ የብሔሮች፣ 
ብሔረሰቦችና ሕዝቦች መብት የመሳሰሉት እንዲከበሩ አድርገዋል፣ እራሳቸውን በራሳቸው በማስተዳደር፣ ቋንቋና ባህላቸውን 
በማበልጸግም ላይ ናቸው። በማይናወጥ መሠረት ላይ የቆመውን ፌዴራላዊ ዲሞክሲያዊ ስርዓት ለማስቀጠልም እየታገሉ 
ይገኛሉ ብለዋል። 
 
 

 
ኢኮኖሚውን በተመለከተ፤ የሀገራችንን ኢኮኖሚ ከኋላቀርነት በማላቀቅ የህብረተሰቡን የኑሮ ደረጃ ለማሻሻል የረዱ በርካታ 
የኢኮኖሚና ማህበራዊ የልማት ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና ፕሮግራሞች ሥራ ላይ በመዋላቸው ኢኮኖሚው በሁለት አሀዝ 
እያደገ እንደመጣ፤ ይህም በመሆኑ ኢትዮጵያ በዓለም በፍጥነት እያደጉ ካሉ 10 አገሮች ውስጥ፣ በአፍሪካ ከስድስቱ ፈጣን 
አገሮች ውስጥ አንዷ እንድትሆን እንዳስቻላት፣ በግብርናው፣ በኢንዱስትሪና በአገልግሎቶች ዘርፍ የታየው እድገት የአገራችን 
ሕዝቦች የኑሮ ደረጃ በከፍተኛ ሁኔታ እንደለወጠውና ድህነትን በከፍተኛ ደረጃ ለመቀነስ የሚሰራው ስራ ተጠናክሮ 
መቀጠሉን አንስተዋል። 
 
አምባሳደር አረጋ፤ መንግስት አገራችን ከድህነት ወጥታ ወደ አደጉት አገሮች ተርታ እንድትገባ ከግሉ ዘርፍ ጋር በመተባበርና 
በመቀናጀት ከፍተኛ ስራዎችን እያከናወነ ሲሆን፤ በተለይም ለግሉ ሴክተር ስራዎች መሳለጥ፣ በአጠቃላይ ለአገራዊና ቀጠናዊ 
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እድገትና ልማት የሚጠቅሙ ኢንፍራስትራክቸሮችን ማለትም የመንገድ፣ የባቡር፣ የኢነርጂ፣ የውሃ፣ የቴሌኮሙኒኬሽን 
ግንባታዎች ላይ ሰፊ ትኩረት በመስጠት ብዙ ክዋኔዎች መታየታቸውን፣ እነዚህም ለተመዘገበው ኢኮኖሚ እድገት ይህ ነው 
የማይባል አስተዋጽኦ ማድረጋቸውን ለታዳሚው ገልጸዋል። 
 
በማህበራዊ ዘርፍም ማለትም በትምህርትና ጤና ከፍተኛ ውጤቶች መመዝገባቸውን፣ የአገሪቱን የትምህርት ሽፋን ስርጭትና 
ሚዛናዊነት እንዲሁም ጥራት ለማሳደግ በተደረገው ጥረት በአጠቃላይ ትምህርትም ሆነ፣ የሁለተኛ እና የቴክኒክና ሙያ 
ትምህርትና ሥልጠና እንዲሁም የዩኒቨርሲቲ ትምህርት ለማስፋፋት መቻሉን፣ በጤና አገልግሎትም የዘርፉን ፖሊሲና 
ስትራቴጂ በማስፈጸም የህብረተሰቡን ጤንነት ለማስጠበቅ ከፍተኛ ስራ መሠራቱን፣ ይሁን እንጂ በእነዚህ የማህበራዊ 
ዘርፎች የሚታዩት የጥራት ድክመቶችን ለማስወገድ ከፍተኛ ስራ መስራት ይጠይቀናል ብለዋል። 
 
ክቡር አምባሳደሩ በመቀጠል፤ በአሁኑ ጊዜ በእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ እየተመራን የአገራችንን ኢኮኖሚ ወደ 
ኢንዱስትሪ መር ለመቀየር ትግሉ ቀጥሏል። ያለፉትን ዓመታት የፌዴራሊዝም ፍሬዎች እያጣጣምን ተጨማሪ ፍሬዎችን 
ለማስመዝገብ ጠንክረን መስራት ይጠበቅብናል። ዲሞክራሲ ይበልጥ ማበብ ይኖርበታል። የኢኮኖሚና የማህበራዊ 
ልማቶችን በማስቀጠል ድህነትን ይበልጥ መቀነስ ይጠበቅብናል። ፈጣን የኢኮኖሚ እድገታችንን በማስቀጠል ከአደጉት 
አገሮች ተርታ መቀላቀል አለብን። ለዚህም የተጀመሩ ታላላቅ ፕሮጀክቶቻችንን እንደ ህዳሴ ግድብ ያሉትን መጨረስ፣ 
ሌሎችንም መተግበር እንቀጥላለን ካሉ በኋላ በመጨረሻም፤ በውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች 
ለህዳሴው ግድብ የጀመራችሁትን ቁጠባ እንድትቀጥሉ፤ በሬሚታንስ፣ የውጭ ምንዛሪ አካውንት በመክፈት፣ 
በኢንቨስትመንት፣ በንግድ፣ በቴክኖሎጂ ዝውውር፣ ወዘተ. ከአገራችሁ ጋር ያላችሁን ትስስርና ተሳትፎ እንድታጠናክሩ፤ 
ወጣቶችም በሚሲዮናችንና በአገር ቤት የሞያ ልምምድ(internship) እንድታካሂዱ ጥሪያችንን እናቀርባለን ብለዋል። 
ህብረተሰቡም በብሔሮችና ብሔረሰቦች የባህል ዘፈኖች እየተዝናና አንድነቱን በማጣጣም በከፍተኛ አገራዊ ፍቅር በዓሉን 
አክብሯል። 
 


