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በሜልበርን/አውስትራሊያ 40ኛው የት.ወ.ሐ.ት. በዓል በድምቀት ተከበረ 

 

ቅዳሜ ፌብርዋሪ 28/2015 በሜልበርን የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች፣ የትወሐት አባላትና ደጋፊዎች 
40ኛውን የድርጅቱ የተመሠረተበትን በዓል በደመቀ ሁኔታ አክብረዋል። በዚሁ በዓልም ላይ የትግራይ፣ 
የኦሮሚያ፣ የአማራ፣ የሶማሌ፣ የሐራሪና የአፋር ኮሙኒቲ አባላትና መሪዎች እንዲሁም በአውስትራሊያ 
የአትዮጵያ ኤምባሲ ተወካዮች ተገኝተዋል። የበዓሉ የክብር እንግዳ ክቡር አምባሳደር አረጋ እና የኮሙኒቲ 
መሪዎች እንዲሁም የኤርትራ ተቃዋሚ ቡድኖች ተወካይ የድጋፍ ንግግር አድርገዋል። 
 

 

 
በዚሁ ዕለት የተገኙት ተወካዮች እንኳን ለ40ኛው የት.ወ.ሐ.ት. በዓል አደረሳችሁ/አደረሰን በማለት፤ 1966 
ዓ.ም. የካቲት ፈንድቶ የነበረው የአገራችን ሕዝቦች ከዳር እስከ ዳር ያነቃነቀው አብዮት የሚመራው 
ዲሞክራሲያዊ ድርጅት እንዳጣ፣ አብዮቱ በወታደራዊ ደርግ እጅ እንደገባ፣ ደርግ ያውጃቸው የነበሩት 
አዋጆች ኢ-ዲሞክራሲያዊ መሆናቸውን፣ ለአብዮቱ ምክንያት የሆኑትን የዲሞክራሲ፣ የብሔር ብሔረሰቦች 
ጥያቄ፣ የጾታና አጠቃላይ የተሟሉ መብቶች አለመመለሳቸውን ያረጋገጡት ጥቂት የትግራይ ጀግና ልጆች 
ከአንድ ዓመት በኋላ በ1967 ዓ.ም. የካቲት የመሠረቱት ህወሐት፣ በከፍተኛ መስዋዕትነት የትግራይን 
መሬት ነጻ አድርጐ፣ ሌሎች ዲሞክራሲያዊ ድርጅቶች ጋር ግንባር ፈጥሮ ከ17 ዓመታት ትግል በኋላ 
60,000 የድርጅቱን አባላት መስዋዕትነት ከፍሎ፣ ከ100 ሺህ በላይ አባላት ጉዳት ደርሶባቸው፣ የብአዴን 
የኦህዴድና የደህዲድንና የአጋር ድርጅቶች መስዋዕትነት ተጨምሮበት ግንቦት 20/1983 የኢትዮጵያ 
ሕዝቦች የደርግን አረመኔያዊ አገዛዝ አሽቀንጥረው ለመጣል መቻላቸውን ገልጸዋል። 
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እንዲሁም ግንቦት 20/1983 ደርግ የወደቀበት ቀንና በየዓመቱ የምናከብረው ቀን ሲሆን፤ ግንቦት 20 ደግሞ 
ከላይ የጠቀስናቸው ስንናፍቃቸው የነበሩትን የሰብዓዊ መብቶችና የዲሞክራሲያዊ መብቶች 
የተጐናጸፍንበትን የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በነጻ ፍላጐታቸውና በመፈቃቀድ አንድ 
የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመገንባት ቆርጠው መነሳታቸውን ያፀደቁበትንና ያወጁበትን ህዳር 
29/1987 ህገመንግስታችንን አስገኝቶልናል ብለዋል። 
 
በመቀጠልም የህዳር 29/1987 የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ህገመንግስትም ከነሐሴ 15/1987 ጀምሮ ትግበራ ላይ ውሎ 
የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ስልጣን ባለቤቶች መሆናቸውን፤ የአገሪቱ 
ህገመንግስት የሀገሪቱ የበላይ ህግ መሆኑን፣ መንግስትና ሀይማኖት መለያየታቸውን፣ ማንኛውም ሰው 
በህይወት የመኖር መብት እንዳለው፣ የተሟሉ ዲሞክራሲያዊ መብቶች(የመሰብሰብ፣ የመደራጀት፣ 
የመጻፍ፣ ወዘተ.) እንዲረጋገጡ አድርጓል። የሴቶች፣ የህጻናት፣ የንብረትና የልማት መብቶች፣ ወዘተ. 
መረጋገጣቸውንም ጠቅሰዋል። 
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በማከልም፤ ከሁሉም በላይ አንገብጋቢ የነበረው የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብት ተረጋግጦ፤ ዛሬ 
ብሔር ብሔረሰቦች በቋንቋቸው ይናገራሉ፣ ባህላቸውን ያበለጽጋሉ፣ ታሪካቸውን ይንከባከባሉ። ከዚያም 
አልፈው ራሳቸውን የማስተዳደር ሙሉ መብት አግኝተው በሰፈሩበት መልክዓምድር ክልላዊ መንግስት 
አቋቁመው ራሳቸውን ያስተዳድራሉ። በእድገትና ልማት በዓለም ውራ የነበረችው አገራችን በኢፌዲሪ ህገ-
መንግስት እየተመራች፣ በስኬታማ ፖሊሲዎቿና ስትራተጂዎቿ ዛሬ በዓለም ላይ ፈጣን ልማት 
ከሚያስመዘግቡት አገሮች ተርታ መሰለፍ መቻሏን መረጃዎችን በማጣቀስ ገልጸዋል። 
 
ተወካዮቹ፤ ጠላቶቻችን የፈለጉትን ቢሉም አንገታችንን ቀና አድርገን የምንሄድ ሕዝቦች ሆነናል። የአገራችን 
ህዝቦች መብት ተከብሮ፣ በላባቸው የሚያድሩበትና የሚሻሻሉበት ሁኔታ ተፈጥሯል። አገራችን ከፍተኛ 
የለውጥ ጐዳና ላይ ትገኛለች። ዓለም ከፍተኛ ትኩረት የሰጣት አገር ሆናለች። 3ኛዋ የዲፕሎማሲ 
ማዕከልም ለመሆን በቅታለች። በዚህም እንኮራለን ብለዋል። 
 

 

 

ኢትዮጵያ በዚሁ እየቀጠለች፤ ከጥቂት ዓመታት በኋላ ራዕየˆˆˆˆ የተሳካ አገር ትሆናለች። ለዚህም ትልቁ 
ስራ የሚሰራው እዚያው አገራችን ሆኖ ሳለ፤ በውጭ የምንገኝ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን 
ከአገራችን ጋር በዳያስፖራ ፖሊሲው መሠረት ከአገራችን ጋር እንተሳሰር። ሁላችንም በአገራችን ግዙፍ 
ፕሮጀክቶች ውስጥ ተሳትፎ እናድርግ። በተለይም በአፍሪካ 1ኛ በዓለም 8ኛ ለሚሆነው ለህዳሴ ግድብ 
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እንቆጥብ፣ ሁላችንም ቦንዱን በእጃችን በማስገባት አሻራችንን እናስቀምጥ። የዲሞክራሲ፣ የመልካም 
አስተዳደርና ልማት ትግላችንን እንቀጥል። የካቲት 11 ፣ ኢህአዴግን ፣ ኢህአዴግ ፣ ግንቦት 20ን ፣ ግንቦት 
20 ፣ የህዳር 27 ህገመንግስታችንን፣ ህገመንግስታችን ዲሞክራሲና ልማትን ወልደዋል። ሁሉንም 
እናከብራለን፣ እናስከብራለን። ስለዚህም እንጠብቃቸው። ለአገራችን በጋራ እንቁም፣ ኢትዮጵያችን 
ለዘለዓለም ትኑር በማለት ንግግር አሰምተዋል። 
 

 

በዚሁ ዕለት በሜልበርን የታወቀው የኢትዮጵያውያን የሙዚቃ ባንድም የተለያዩ የብሔሮችና ብሔረሰቦች 
ዘፈኖችን እያሰማ፤ ከአንድ ሺህ አምስት መቶ በላይ የሚሆን ታዳሚ በፍቅርና በወዳጅነት፣ በታላቅ ሀገራዊ 
ስሜት ሲዝናና አምሽቷል። 
 
በተመሳሳይ ከዚሁ ዕለት ቀደም ብሎ በፐርዝ/አውስትራሊያና በኦክላንድ/ኒውዚላንድ በዓሉ በድምቀት 
ተከብሯል። 


