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በአውስትራሊያ/ሜልቦርንና ሲድኒ ከተሞች የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ 

ኢትዮጵያውያን 9ኛውን የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በዓል በደመቀ ሁኔታ አከበሩ፤ 

 

በአውስትራሊያ ክፍለ-አህጉር በሜልቦርንና በሲድኒ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን 

በራሳቸው ተነሳሽነት 20ኛውን የህገ-መንግስትና 9ኛውን የብሔር፣ ብሔረሰቦች ቀን የደቡብ ሱዳን፣ 

የሶማሊያና የፑንትላንድ ወዳጆቻችን በተገኙበትና የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተወካዮች በተገኙበት በደማቅ ሁኔታ 

አክብረዋል።  

 

በሜልቦርን ከተማ በተከበረው ደማቅ በዓል ላይ የተገኙት በአውስትራሊያና ኒውዚላንድ ባለሙሉ ስልጣን 

አምባሳደር ክቡር አምባሳደር አረጋ ኃይሉ ተፈራ ባሰሙት ንግግር ህዳር 29 የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ነጻነት ቀን መሆኑን ተገንዝባችሁ፣ የነጻነታችሁና የዲሞክራሲያዊ አንድነታችሁ 

የተረጋገጠበት ዕለተ መሆኑን አምናችሁ፣ ህገ-መንግስቱ የፀደቀበትን 20ኛ ዓመትና 9ኛውን የብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በዓል በህገ-መንግስታችን የደመቀ ኢትዮጵያዊነታችን ለህዳሴያችን በሚል ጭብጥ 

ለማክበር የሜልቦርን ከተማ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ከመላ ቤተሰባችሁ ጋር በዓሉን 

በደመቀ ሁኔታ ለማክበር በመገኘታችሁ እናመሰግናለን በማለት ንግግራቸውን ጀምረዋል። 

 

 

ክቡር አምባሳደር አረጋ ኃይሉ ተፈራም በመቀጠል ከአስከፊው የአፈናና የማግለል፣ የአምባገነናዊ አገዛዝ 

ተገላግለን፣ ማንነታችንና የራሳችን ዕድል በራሳችን የመወሰን መብት ተጐናጽፈን፣ ራሳችንን በራሳችን 

እያስተዳደርን፣ ቋንቋችንና ባህላችን እያበለጸግን፣ የሀይማኖት እኩልነት መብትን እያጣጣምን፣ የዲሞክራሲ 

ባህላችን እያበበና ኢኮኖሚያችን በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ በማይናወጥ መሠረት ላይ የቆመ አንድ የፖለቲካና 

የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመገንባት በምንጣጣርበት ወቅት፤ እንደገና አንድ መንግስት፣ አንድ ቋንቋ፣ አንድ 

ሀይማኖት በሚል ፈሊጥ ወደ አምባገነናዊ መንግስት ካልመለስናችሁ የሚሉትን የጽንፈኝነትና የሽብርተኝነት 

አስተሳሰብ የተጠናወታቸውን ኃይላትን ተቋቁማችሁ ጊዜያችሁንና ገንዘባችሁን ሰውታችሁ ይህንን በዓል 

በኢትዮጵያዊ አንድነት መንፈስ ማዘጋጀታችሁን መቀጠላችሁ የዓላማ ጽናታችሁ መገለጫ በመሆኑ 

አክብሮታችን ከፍ ያለ ነው ብለዋል። በዚህ ወቅትም ይኸው እንዲሳካ የአውስትራሊያ መንግስት የፖሊስና 

ደህንነት ኃይላት ለሰጡት ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። 
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አምባሳደር አረጋ በማስከተል በአገራችን የዲሞክራሲና የሰብዓዊ መብቶች መከበራቸውን፣ ኢኮኖሚያችን 

በሁለት አሀዝ እያደገ አገራችን በዓለም ውስጥ በፈጣን ሁኔታ ከሚያድጉት 10 አገሮች ውስጥ አንዷ 

መሆንዋን፣ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በአፍሪካ 4ኛው ታላቅ ኢኮኖሚ መሆኑን፣ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት 

አስተማማኝ በመሆኑ በዓለምአቀፉ የቦንድ ገበያ ውስጥ መግባት መቻሉን፣ ይህም አገራችን በዓለምአቀፉ 

ንግድ ውስጥ ዋና ተዋኝ እየሆነች እንዳለች ቦንድ ገዥዎቹ የአሜሪካ፣ የእንግሊዝ፣ ሌሎች የአውሮፓ አገሮች 

ያረጋገጡት እንደሆነ፣ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ማዕከልነቷ እየተጠናከረ 

መሄዱን፣ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ምርጥና ትርፋማ አየር መንገድ እንዲሁም ብቸኛውና ትልቁ አፍሪካዊ 

የመርከብ ድርጅት ያላት አገር እንደሆነች፣ ኢትዮጵያ በአፍሪካ 1ኛ የቡና፣ 2ኛዋ የአበባ ላኪ አገር መሆኗን፣ 

ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ትልቁ ባንክ ያላት አገርና ከጥቂት ዓመታት በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያ በአፍሪካ 

1ኛ በዓለም 8ኛ የሚሆነው ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንዲሁም የ4,744 ኪ.ሜ. የባቡር መስመሮችን 

እንደምታስመርቅ፣ የኢኮኖሚ እድገትና ልማት እምርታው እንደሚቀጥል ገልጸዋል። 

በመቀጠልም ኢትዮጵያ ለራሷና ለአካባቢዋ የሰላም ዋስትና እንደሆነች፣ የዓለምን ሰላም ለማስከበር 

በምታደርገው ጥረት በዓለም 4ኛው ትልቅ የሰላም አስከባሪ ኃይል እንዳላት፣ ባለፈው ሳምንት የተባበሩት 

መንግስታት የምግብና የግብርና ድርጅት ባካሄደው 150ኛው ጉባኤ ላይ የብሔራዊ ምግብ ዋስትናን 

ያረጋገጠች አገር በሚል ለኢትዮጵያ እውቅና እንደሰጣት፣ እነዚህ እና ሌሎች በተለያዩ ዘርፎች የተመዘገቡ 

ብዛት ያላቸው የአገራችን ኢትዮጵያ ስኬቶች ዝርዝር ረጅም እንደሆነ፣ ይህ ሁሉ ግን ከግንቦት 20 ድልና 

ከህዳር 29 ህገ-መንግስታችን የሚመነጩ ፍሬዎች እንደሆኑ፣ ምክንያቱም ግንቦት 20 ባይኖር ህዳር 29 

አይኖርም። ህዳር 29 ከሌለ ደግሞ የህገ-መንግስት ፍሬዎቻችን አይኖሩም ነበር። ለዚህ ሁሉ የአገር ዝና 

እንኳን አበቃን፣ የአመራራችንና የሕዝባችን ያለመታከት መታገልና መስራት ውጤት ስለሆነ ሁላችንም በዚሁ 

ውጤት ልንኮራ ይገባናል ካሉ በኋላ፣ እነዚህን ድሎች ቀጣይ ለማድረግ ቀጣዩ ምርጫም ውድ ህይወትና 

መስዋዕትነት የተከፈለባቸውን ህገ-መንግስታዊ መብቶቻችንን በማያስነጥቅ መንገድ ነጻ፣ ፍትሀዊ፣ 

ዲሞክራሲያዊና ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ እውነተኛ ተወዳዳሪ ፓርቲዎችና እያንዳንዳችን ዜጐች 

መንቀሳቀስ ይጠበቅብናል ብለዋል። 
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አምባሳደር አረጋ ንግግራቸውን በመቀጠል፣ ሕዝባዊ ድሎቻችን የማያስደስታቸው ኃይላት በአገራችን ላይ 

የሽብር ዘመቻ ከከፈቱ የሰነባበተ ቢሆንም አሁንም በየትኛውም ቦታ ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት 

ጋር በመተባበር ጸንተን ለመታገል መንቀሳቀስ ይኖርብናል። ይህንንም ተግባራዊ ለማድረግ በጾታ፣ በሞያ፣ 

በብሔርና በኢትዮጵያዊ አንድነት ላይ በተመሠረተ በሕጋዊ መንገድ መደራጀት አስፈላጊ እንደሆነ 

ጠቅሰዋል። 
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በመቀጠልም በበሳል አመራርና በሕዝቦች ቆራጥ ተሳትፎ በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ፣ በዲፕሎማሲና 

በሰላም ማስከበር እያስገኘናቸው ያሉት ድሎች ተጠናክረው መቀጠል ይኖርባቸዋል። በእድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የጀመርናቸው ታላላቅ የኢንፍራስትራክቸርና ሌሎች ፕሮጀክቶቻችን በስኬት 

እንዲጠናቀቁ መረባረብ የግድ ይለናል። ፈጣን የኢኮኖሚ እድገታችን እንዲቀጥል፣ ዲሞክራሲና የሰብዓዊ 

መብቶች መከበር እንዲጠናከር፣ በሀገራችን ድህነት በጣም ተቀንሶ የበለጸጉት አገሮች ተርታ ለመግባት 

የጀመርነው ጉዞ በሽብርተኞች መቃብር ላይ እንዲሳካ ትግላችን ይበልጥ ጐልብቶ መቀጠል ይኖርበታል። 

ይህም የአገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ዲሞክራሲያዊ አንድነታቸውን ያንፀባረቁበት ስምንት ጊዜ 

የተከበረውና በቅርቡም በቤኒሻንጉል ጉሙዝና በሁሉም ክልሎች በተከበረው 9ኛው በዓላችንና ዛሬም እዚህ 

እያከበርን ባለው በዓል እየተረጋገጠ ያለ ነው ብለዋል። 

በመሆኑም፤ በውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች የሽብርተኞች ውዥንብርና ጥቃት 

ሳይበግራችሁ የበለጸገች ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን ለመገንባት በሚደረገው የትግል ጉዞ ውስጥ 

ተሳትፏችሁን ቀጥሉ፤ የጀመራችሁትን የህዳሴ ግድብ ቁጠባ አጠናክራችሁ ሂዱበት፤ በሬሚታንስ፣ በውጭ 

ምንዛሪ አካውንት፣ በኢንቨስትመንት፣ በንግድ፣ በቴክኖሎጂ ዝውውር፣ በቅርቡ በሚጀመረው በዳያስፖራ 

ቤቶች ግንባታ ፕሮግራም ተሳተፉ፤ በዩኒቨርሲቲ የምትገኙ ወጣቶችም በአገራችሁ ኢንተርንሺፕ ፕሮግራም 

ተሳተፉ፣ ሁላችሁም በውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ሕዝቦች መብቶቻችሁን ሳትሰነጥቁ፣ ዲሞክራሲያዊ አንድነታችሁን ለመሸርሸር የሚፈልጉ ኃይላትን ታገሉ፤ 

የምትኖሩበትን አገር ሕግ እያከበራችሁ፣ ከሽብርተኞች ርቃችሁ ኑሯችሁን በሰላም ግፉ፣ መንግስታችን 

በዳያስፖራ ፖሊሲ ያስቀመጣቸውን ጥቅሞች ለመጠቀም ተንቀሳቀሱ በማለት ጥሪያቸውን ያስተላለፉ ሲሆን፣ 

በካንቤራ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲም የጀመረውን አገልግሎት አጠናክሮ እንደሚቀጥልና ከህብረተሰቡ 

ጋር ተባብሮ እንደሚሠራ፣ ከጐናችሁም እንደቆመ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ ብለዋል። 
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 ይኸው ተመሳሳይ መልዕክት በሲድኒ ከተማ በተከበረው ደማቅ በዓል ላይ በኮ/ል ነጋሽ ለገሰ ተስፋይ በዓሉን 

ላዘጋጁትና ለማክበር ለተገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን አቅርበዋል።  በዚሁ ከተማ ያሉ 

ፀረ-ሰላም ኃይላት ይህንኑ በዓል ለማስቆም በተለያዩ ዌብሳይቶች አዋጃቸውን የለፈፉ ቢሆንም ቆራጦቹ 

የሲድኒ ከተማ አገር-ወዳድ ዜጐቻችንና ወዳጆቻችን በዓሉ በሰላም እንዲከበር አኩሪ ሚና ለመጫወት 

ችለዋል። 

 

 

የቀድሞው የፑንትላንድ ፕሬዚደንትም ሜልቦርን በተከበረው በዓል ላይ በመገኘት ኢትዮጵያ በአካባቢው 

ሰላምና ፀጥታ ጉዳዮች ላይ እያደረገች ያለችውን አስተዋጽኦ በዝርዝር አቅርበዋል፣ ለኢትዮጵያ መንግስትና 

ሕዝብም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። 

 

ከተለያዩ ብሔሮችና ብሔረሰቦች የተውጣጡት የበዓሉ አዘጋጆችና ተወካዮችም ይህንን በዓል ማክበራቸውን 

እንደሚቀጥሉ፣ ዲሞክራሲያዊ አንድነታቸውን እንደሚያጠናክሩ፣ ለአገራቸው የፖለቲካና የኢኮኖሚ ብልጽግና 
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የበኩላቸውን ድርሻ እንደሚያበረክቱ፣ በተለይም ለህዳሴ ግድብ የአቅማቸውን ሁሉ እንደሚያደርጉ ቃል 

ገብተዋል። የተለያዩ የብሔሮችና ብሔረሰቦች ሙዚቃዎችና ዘፈኖች ቀርበው፣ ህብረተሰቡ በዓሉን በደስታና 

በጭፈራ አሳልፏል። 

 


