
ከትላንት ወደ ልዩ ቀን- ወደ ልዩ ዕለት- ወደ ህዳሴ… 

ሠይፈ ደርቤ

በአፈና ጣይ ነዲድ ስቃይ እግር ተወርች ብሄር ታስሮ

በሰማይ ቅብ ስርወ መንግስት በመንፈስ ቃል ተጠፍሮ...

ህዝብ ሲሰጥ ሰው ሲመለክ 

አገር ሲዳር በቅብዓ መልክ፣

በንጉስ ፊት በረገዳ

እጅ ነስተን አፄ ሜዳ፣

የዋልንበት የኖርንበት

ተጨቁነን ከፍ ያልንበት

በንጉስ ልብ ያደርንበት

ከፈጣሪ የዋልንበት፣

"ደጉ ዘመን" ያ ጭቆና

ቢናፍቀን ትላንትና...

ይኸው ጣፍን ለን-ጉሳችን 

ድሮ ያለ እየመሰለን ለጠሃዩ መንግስታችን...

«ትናንት ብሶት፣ ትላንት ሞት 

ትናንት እጦት፣ ትላንት ግዞት

ብንጋራም ከሰው ተርታ

ባንሰማም አቤቱታ፣



ይሻል ነበር የአጤው ዘመን

       የኖርንበት ድንዛዜ፣ የተወጋነው ሰመመን!...»

ከድንዛዜው ቅጥር አምባ የመንግስቱ ተረት ተረት 

የጠርሙስ ደም እየደፋን ካደባባይ የዋልንበት፣

ጠጅ ጠጥተን ጮማ ቆርጠን 

እምነት ጠርበን ብሄር ቀብረን

“ከፍ ብለን የኖርንበት” የቅርባችን ትላንትና

በትምክህት የዋጀንበት የጠባብነት ጎዳና 

ሳይርቅብን ሳያመልጠን የትዝታችን ወዘና

ሳይጠልቅብን ጠሃያችን የአጤያችን ስጦት ብኩርና

ግጥም ጣፍን የትላንቱን በትናንትናው ብራና

እኩልነት ቢያቃጥለን ህዳሴ ወ-ብሄር ጎዳና!!

ይህ ግጥም ትላንት ነው። ትላንት ረጅሙ ዘመን ነው። ትላንት የዛሬውን ልዩ ቀን 

እንድናመጣ ዋጋ ያስከፈለን መከራ ነው። በረጅም ዘመን ታሪካችን ብዙ ነገዎችን በተስፋ 

ኖርን። በትላንት ተመስጠን እሱኑ እያጣጣምን ረጅም ዓመታትም በድህነትና በጉስቁልና 

ዘልቀናል። 

እናም ‘ያኔ እንዲህ ነበርን፣ አባቶቻችን ይህን ሰርተው አልፈዋል፣ ባለታሪኮችም ነን’ 

ብለን፣ (የእናቶቻችን ታሪክ ረስተን) ኢትዮጵያ የአንድ ብሄር መኖሪያ፣ የአንድም ሀይማኖት 

መናሀሪያ እስክትመስል ድረስ አንዳችን በሌላችን ታሪክ ውስጥ ያለ እምነታችን ተሰንቅረን 

በፍርሃት ረጅም ዓመታትም አሳለፍን።



በውስጣችን የነበረው አለመተማመን ልዩነታችንን አስፍቶት ስለ ኢትዮጵያ ብዝሃ ብሄር

መኖሪያነት ማውሳት አደጋ ያለው እስኪመሰለን ድረስ በድብብቆሽ የኖርንበት ዘመን 

በኢትዮጵያ ብሄሮችና ከእነሱው አብራክ በወጡ የፀረ ጭቆና ታጋዮች እልህ አስጨራሽ ትግል 

አከተመ።

ልዩነታችን ውበታችን፣ ውበታችን አንድነታችን መሆኑንም በእምነት ተቀበልን፤ 

የተሻለች ኢትዮጵያን በዴሞክራሲያዊ አንድነት በተሳሰሩ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦችም 

ገነባን። የእምነታችን ማሰሪያ በሆነው የቃል ኪዳን ሰነዳችን (ህገመንግስታችን) ከድህነት 

የወጣ ህዝብና ሀገር ለመመስረት ባስቀመጥነው የጋራ ውል ረጅምና የማያቋርጥ ታሪክ 

ለመስራት በጋራ ተነሳስተን ታሪክ ያደረገንን ድህነት በተራው ታሪክ ለማድረግ ወሰንን። በዚሁ

መሰረትም ባካሄድነው ታላቅ የልማት ርብርብ እድገታችንን አስጠበቅን። በዚሁ ሳንረካም ወደ 

ህዳሴ ለማምራት በሚያስችለን ታላቅ የልማት አብዮት ተጠመድን። 

ይህንኑም የኢትዮጵያ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ብለን ጠራነው፤ እቅዱንም 

በተግባር ጀመርነው፣ ወገብ ያጎብጣል ብለን ሳንፈራው ጀምረን፣ ወገባችንም ሳይጎብጥ በእቅዱ

የከፍተኛና መደበኛ የእድገት አማራጭ ውስጥ ሆነን መጪው ዘመን የኢትዮጵያ ብሩህ ዘመን 

መሆኑን በጋራና በተባበረ ክንድ አወጅን፤ ትልቅ ነበርን፣ ትልቅ እንሆናለን የሚለው የቁጭት 

መፈክራችን በነበር ሳይታጠር በተግባር የሀገራችን ልጆች መሆናችንን ባወጅንበት ታላቁ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የጋራ ተሳትፎ ተጠናከረ። 

አሁን ብዙ ብሄር አንድ ህዝብ የሆንንበት፣ ብዝሃነታችን ህብረት እንጂ መነጠልና 

ጥፋት ሆኖ የማይታይበት የብዙ ብሄር እናት በሆነችው ኢትዮጵያችን መሪ ህገመንግስታችንን 

እንደ አቅጣጫ አመላካች ይዘን እስከዘለቅን ድረስ አብሮነታችን እንጂ መነጠላችን 

የማይታሰብበት ህዝብና ሀገር ባለቤትም ሆነናል። 



ለ 9 ኛ ጊዜ በምናከብረው የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓልም ከዚህ

እውነታ መጠናከር ጎን ለጎን ትውውቃችንን፣ አብሮነታችንንና ህብረታችንን ዳግም በማደስ 

የልማት ክንዳችንን በጋራ እናነሳለን። ወደ ህዳሴያችን የምናደርገው የጋራ ጉዞም በጋራ 

ህጋችንና የቃል ኪዳን ሰነዳችን የበላይነት ደምቆ “ከነበርን ወደ ነን” የምንሸጋገርበትን ልዩ 

ዕለት ህልው እናደርጋለን።

በብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል 75 ቱ የሀገራችን ብሄረሰቦች በአንዲት ስፍራ 

በልዩ ልዩ ባህላቸው፣ ጭፈራቸው፣ አለባበሳቸውና አጋጊያጣቸው የኢትዮጵያን ህብር ውበት 

ያሳያሉ፤ ልዩ ልዩ ሆነው አንድ እና የአንድ ሀገር ህዝቦች መሆናቸውን ያመላክታሉ። 

በእኩልነት ተከባብረውና ተፈቃቅረው መኖራቸውንም ያረጋግጣሉ። ህዝብ ከህዝብ ጋር 

ተጣልቶና አንዱ የበላይ፣ ሌላው የበታች ሆኖ እንዳልኖረ በዚህ ዕለት ይመሰክራሉ። 

በብዙሃኑ ህዝብ ስም ሲነግዱና አንዱ የበላይ ሌላው የበታች ሆኖ እንደኖረ አስመስለው፣

መጥፎ ስዕልም አኑረው ያለፉ ስርዓቶች በዚህች ዕለት ይጋለጣሉ። አንዱ ብሄር ያለ ሌላው 

መኖር እንደማይችል፣ መኖርም እንዳልቻለ በተጨባጭ ይነግራሉ፤ ኢትዮጵያዊነት በአሸዋ 

ላይ የተገነባ ማንነት አለመሆኑን፣ የብሄር እኩልነትን ረስቶና ማንነትን ተቃውሞ 

ኢትዮጵያዊነትን መቀበል እንደማይቻል ራሳቸው አስረጂ ይሆናሉ።

አሁን ሀገራችን የደረሰችበት እድገት፣ ያረጋገጠችው ሰላምና በአካባቢው ሀገራት ያላት 

ተቀባይነትና ተፅዕኖ ፈጣሪነት ያለ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች እኩልነትና እኩል 

ተጠቃሚነት እንዳልመጣም ያስረዳሉ። የኢትዮጵያ ብሄሮች በህገመንግስታዊ በዓላቸው 

ራሳቸውን በማስተዋወቅ በእኩል የሚያሳዩአቸው ባህላዊ ክንውኖች፣ ያለ ዴሞክራሲና 

ዴሞክራሲያዊ አንድነት ልማት እንዳልመጣ፣ እድገትም እንደማይቀጥል ነጋሪ ናቸው።



የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች በዓል በርካታ ብሄሮችና ብሄረሰቦችን ለያዙ ክልሎች፣ 

በክልሎቹም ውስጥ ህዝቦች ነባሩን ልማት በማጠናከርና አዲስ የልማት ጅምር እንዲያብብ 

በማድረግ በኩልም የላቀ ሚና አለው። በዓሉ ከጭፈራና ሆታ በዘለለ፣ ከትውውቅም ባለፈ 

ትላንት የት ነበርን ዛሬ የት ደረስን ብሎ የልማት ክንውንን ለመፈተሽ ያስችላል። መንገድ 

ያልነበራቸው አካባቢዎች የመንገድ አገልግሎት አግኝተው፣ መብራት ያልነበራቸው 

በኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ ሆነውና አድገው፣ የጤና ተቋማትና ትምህርት ቤቶች ተደራሽ 

ያልነበረባቸው ስፍራዎች ፍላጎቶቻቸው ተሟልቶላቸው ለእነሱ ህገመንግስቱ የፀደቀበት ዕለትና

ህገመንግስቱ ምን ማለት እንደሆነ ይበልጥ እንዲረዱ ያስችላቸዋል።

የኢትዮጵያ እድገትና ልማት የአንድ አካባቢና ክልል ብቻ ሳይሆን የሁሉም ክልሎችና 

ብሄረሰቦች ተሳትፎና ተጠቃሚነትን ያገናዘበ በመሆኑ በህገ መንግስቱ የተረጋገጠውን የእኩል 

ተጠቃሚነት መርህ ምን ያህል እንደተገበርነው ለመገምገምም ያስችለናል። ኢትዮጵያ 

ከብሄረሰቦች እስር ቤትነት ተላቅቃ በእነሱው ተሳትፎ የልማት ማዕድነቷን ባረጋገጠችባቸው 

ሁሉም ክልሎች ደተሰራና ምን ደረጃ ላይ እንደተደረሰ የምንመለከትበት ልዩ በዓልም ነው 

የብሄረሰቦችና ህዝቦች ቀን።

መንግስት ከፍትሃዊ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ በላይ ሁሉም ክልል የልማት እና እድገት 

መዳረሻ እንዲሆን ከቀረፃቸው እቅዶች የሁሉም አውራና የሜጋ ፕሮጀክቶች መፍለቂያ በሆነው

የ 5 ዓመቱ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ እያንዳንዱ ክልል በልማትም በስራ 

መፍጠሪያነትም፣ በገቢ አቅም መጠናከርም የተሻለ ተጠቃሚ እንዲሆን የሚያስችል እድል 

እንዲፈጠር አድርጓል። የሁሉም አካባቢዎችና ክልሎች መልማት እንዲሁም የልማቱ ትስስር 

መጠናከርና ተመጋጋቢ በሆነ መልኩ ማደግ በሀገራችን አንድ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ማህበረሰብ 

ለመፍጠር የሚደረገውን ጥረት ከወዲሁ እንዲጠናከር አድርጓል።



በሜጋ ፕሮጀክቶች የአተገባበር አቅጣጫ በስኳር ልማት፣ በባቡር መስመር ግንባታ፣ 

በማዳበሪያ ፋብሪካ እንቅስቃሴና የብረታብረት አቅርቦት ስራ፣ ደረጃውን በጠበቀ ፈጣን 

መንገድ ምስረታ፣ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ወዘተ… እየተከናወኑ ያሉና 

የተጠናቀቁ ከፍተኛ ስራዎች በህገመንግስቱ የተቀመጡ የብሄሮችና ብሄረሰቦች መብቶች 

በተጨባጭ ወደ ስራ መቀየራቸውን የሚያመላክቱ ናቸው።

በትምህርት፣ ጤና እና ሌሎች ማህበራዊ ልማቶች ረገድ የተከናወኑ ስራዎች የዜጎችን 

አቅም በመገንባትና ጤናቸው የተጠበቀ እንዲሆን በማድረግ የእያንዳንዱ ዜጋ አቅም 

ለልማትና እድገት እንዲውል ያስቻለ ምርጥ ተሞክሮም ነው።

በብሄረሰቦች ቀን በዓል ዜጎች ከየአቅጣጫው በመንቀሳቀስ የተገነቡና የለሙ 

አካባቢዎችን ብቻ ሳይሆን ያልተሰሩና መጠናከር ያለባቸውንም ስራዎች ከአስፈፃሚው አካል 

ጋር በመሆን የሚመለከቱ በመሆኑ የመንግስት የማስፈፀም አቅም በየጊዜው ምን ያህል 

እየጎለበተ መምጣቱን እንዲያስተውሉ እድል ይሰጣል፤ ሌላኛውን የሀገራቸውን ክፍል በባህል፣

በቋንቋ፣ በልማትና በኪናዊ ውበትና ፈጠራዎች እንዲያውቁ፣ ኢትዮጵያዊነት የዚህ ሁሉ 

ድምር ውጤት መሆኑንም እንዲረዱ ያግዛቸዋል።

ልዩነትን ለግጭት መሰረት አድርገው በማየት፣ የእርስ በእርስ ልዩነት ጥፋትን እንጂ 

ህብረትን አያውጅም በሚል የሀይል አንድነትን የሚያቀነቅኑ ሀይሎች የኢትዮጵያዊነት 

ትርጉም ላቅ ያለና ማንነቱም በአሸዋ ላይ የተገነባ እንዳልሆነ እንዲረዱ ያስችላል። አብሮ 

ለመኖር መተዋወቅና መከባበር፣ በልማትም መተሳሰር ወሳኝ መሆኑን በመረዳት በጋራ 

የሚያለሙበት፣ የጋራ ጠላታቸውን ድህነት አሽቀንጥረው ለመጣል የሚያስችላቸውን ሰላም 

የሚያጠናክሩበት እድልም በዚሁ ዕለት ይጠናከራል።



ለዚህ ሁሉ መሰረት የሆናቸውን፣ በረጅም ጊዜ ትግልና መስዋዕትነት የተጎናፀፉትን 

ድል በዘላቂነትና በጋራ ቃል ኪዳን ለማጠናከር ያስቻላቸውን ህገመንግስት ምንነትና ትርጉም 

በመረዳት ዴሞክራሲያዊ አንድነታቸውን እንዲያጎለብቱም ያደርጋቸዋል።

አንዳቸው ያለ ሌላኛቸው ሰላም፣ ልማትና እድገት መኖር እንደማይችሉ ተገንዝበው 

በሀገራቸው የልማትና እድገት እንዲሁም የዴሞክራሲ መጎልበት ዙሪያ በጋራ እንዲሰሩ፣ 

በሀገራቸው ሁለንተናዊ ልማትም እንዲተባበሩና ተሳስረው እንዲሰሩም ዕለቱ ልዩ የትውውቅና 

የግንኙነት መጠናከር ለመፍጠር አስተዋፅኦው የጎላ ነው። በዓሉ በህገመንግስታዊ አስተምህሮ 

ስርፀት ልዩነትን እንደብሄር ብቻ ሳይሆን ህገመንግስቱ ባረጋገጠው የዴሞክራሲ መብት 

ሀሳቦችን በማፍለቅ በሀሳብ ፍጭትና ክርክር አንድ የተሻለች ኢትዮጵያን ለመገንባት 

በሚደረገው ጥረት ሁነኛ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ያንፃቸዋል።

የብሄረሰቦች ቀን መከበር ሌላው ፋይዳም ዜጎች ለራሳቸውና ለሀገራቸው እድገት 

ለመስራት፣ የህዝብ ጥቅምን በማስጠበቅና ለውጭ ሀይሎች ፍላጎት ላለመገዛት መሰረት በሆነው

የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች የቃል ኪዳን ሰነድ (ህገመንግስቱ) መሰረት ነፃ፣ ሰላማዊና 

ዴሞክራሲያዊ ምርጫዎችን እንዲያደርጉ፣ ህገመንግስቱን በአመፅና በግርግር ለመናድ ጥረት 

የሚያደርጉ ህገወጦችንም እንዲታገሉ መሰረት ይሆናቸዋል። 

የብሄረሰቦች በዓል ኢትዮጵያውያን በዛሬ ስራዎቻቸው የትላንቱን እልህ አስጨራሽ 

ትግልና የሰማዕታቱን ዓላማ እንዳሳኩት ሁሉ ለነገው ባለ ተራ ትውልድ የተሻለች ኢትዮጵያን 

ለማስረከብ ታላላቅ የልማት ስራዎችን አጠናቅቀውና ያለፈውን ጀግና ትውልድ ታሪክ 

ደግመው አሻራዎቻቸውን ለማኖር በጋራ የሚወስኑበት ልዩ የቃል ኪዳን ቀንም ነው። 

በአባቶቹና በእናቶቹ ያለፈ ስልጣኔ ዛሬውን “ትላንት እንዲህ ነበርኩ” እያለ የኖረው የዛሬው 

ትውልድ ከዚህ የነበር ታሪኩ በቁጭትና በስራ ወጥቶ ሀገሩን ለእድገት፣ ራሱን ለእኩል 



ተጠቃሚነትና እኩልነት እንዳበቃው ሁሉ ቀጣዩም ባለተራ ይህን እንዲያጎለብት ትምህርት 

ሰጥቶ እንዲያልፍ ያስችላል።

በህገመንግስታችን በገባነው የጋራ ቃል ኪዳን መሰረት የኢትዮጵያን መፃኢ እድል 

ብሩህ ለማድረግ ከፍተኛ ርብርብ ያደረጉ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ 

ኢትዮጵያውያን የዘመናችን ጀግኖች በመሆናቸው ሊወደሱ የሚገባቸው ናቸው። በተለይ 

በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ያሳዩት ከፍተኛ ተሳትፎና ተጋድሎ ኢትዮጵያዊነት

የትም ሆኖ የማይፋቅና ከልብ ውስጥ የማይጠፋ የአብሮነት ትሩፋት መሆኑን እንድንረዳ 

ያደርገናል። 

ይህ ሀቅና እውነታ በየትውልድ ቅየዎቻቸውና በአጠቃላይ ሀገራችን ክልሎች ገዝፎ 

እንዲታይ በዓሉ ከፍተኛ የባህል፣ የልማትና የኢንቨስትመንት ትውውቅ ለመፍጠር ልዩ ፋይዳ

ያለውም ነው። በያዝነው ወር መጨረሻ በምናከብረው የማንነታችን ዕለት በዴሞክራሲያዊ 

አንድነትና በመፈቃቀድ በገነባነው ስርዓት ትላንትን አሻግረን ስናይ፣ የዛሬያችንን 

ለማጠናከርና የነገ ህልማችንን እውን ለማድረግ መሆኑን እናስብ። ያለፈው ሲወቀስ 

እንዳይደገም እንጂ ለበቀል እንዳልሆነም ከገነባነው አዲስ ስርዓት ባህሪ በጥሞና እንማር።     

      


