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በካናዳ ቶሮንቶ እና አካባቢው ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ 
ኢትዮጵያዊያን 9ኛውን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን 

በደመቀ ሁኔታ አከበሩ፣ 
  
ትግራይ ኦንላይን December 16, 2014 

 
በካናዳ ቶሮንቶ እና አካባቢው 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 ታህሳስ 4 
ቀን 2007 ዓ.ም በዝግጅቱ ለተገኙ ተሳታፊዎች መግለጫዎችን በመስጠት እና በልዩ ልዩ ዝግጅቶች 
በደመቀ ሁኔታ አክብረዋል፡፡ በዚህ በዓል ላይ በርካታ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ 
ኢትዮጵያዊያን እንዲሁም ተጋባዥ እንግዶች ተሳታፊ ሆነዋል፡፡ 
 

በእለቱ በዝግጅቱ የተገኙት 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 9ኛውን የኢትዮጵያ ብሔር 
ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ከሌሎች 
አመታት አከባበር ለየት የሚያደርገው 
የኢፌዲሪ ህገ መንግስት የፀደቀበት 
20ኛው አመት መሆኑ፣አገሪቱ 
በቀጣይነት የቀድሞ ስሟን በማደስ 
በህዳሴ ጉዞ ላይ ያለችበት ወቅት መሆኑ 

እና የሁሉም የአገራችን ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች አሻራ ያረፈበት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ 
ግድብ ግንባታ በሚካሄድበት በቤንሻንጉል ጉምዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በዓሉ የሚከበር መሆኑን 
ገልፀው ህዳር 29 ቀን 1987 ዓ.ም የአገራችን ህገ-መንግስት የፀደቀበት እና የኢትዮጵያ ብሔር 
ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤት የሆኑበት ታሪካዊ ቀን መሆኑን፣ መላው የኢትዮጵያ 
ብሔር፣ብሔረሰቦችና ህዝቦች አሁን ለተጎናፀፍናቸው የሰላም፣የልማት እና የዲሞክራሲ ድሎች መሰረት 
ለሆነው የኢፌዲሪ ህገ-መንግስት እውን መሆን ከፍተኛ ትግል አድርገው በድል አድራጊነት በመወጣት 
ህገ-መንግስታችንም የኢትዮጵያ ብሔር፣ብሔረሰቦችና ህዝቦች አንድ የፖለቲካ እና የኢኮኖሚ 
ማህበረሰብ ለመገንባት ለምናደርገው ጉዞ እና ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ጉልህ ሚና 
በመጫወት ላይ  እንደሚገኝ አብራርተዋል፡፡ 
 
 በተጨማሪም ፌዴራላዊ ስርዓታችን በጽኑ መሰረት ላይ የተገነባ በመሆኑ  ብዝህነታችን 
በአግባቡ በማስተናገድ የአንድነታችን ልዩ መገለጫ መሆኑን ባለፉት 20 አመታት በተግባር 
እንዳረጋገጥን ገልፀው ከአገራችን አልፈን ከጎረቤት አገሮች ጋር በሰላምና መረጋጋት በጋራ እንድንሰራ 
ምቹ ሁኔታን በመፍጠር ለሌሎች አፍሪካ አገሮች ጭምር በምሳሌነት የሚጠቀስ ስርዓት በመሆኑ ይህ 
ስርዓት ቀጣይነት እንዲኖረው እና የጀመርነው የህዳሴ ጉዞ የበለጠ እያበበ እንዲሄድ ለማድረግ 
ሁላችንም ተባብረን በጋራ መስራት ይገባናል ብለዋል፡፡ በእለቱ በተጋባዥ እንግድነት የተገኙት በካናዳ 

የፓርላማ አባል የሆኑት  Hon.  Joe Daniel በዚህ ዝግጅት በመጋበዛቸው የተሰማቸውን ደስታ 
መግለፅ  
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9ኛው የኢትዮጵያ ብሔር፣ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን እንዲሁም ህገ-መንግስቱ ለፀደቀበት 20ኛው 
አመት እንኳን በሰላም አደረሳችሁ በማለት የተወለዱት ታንዛኒያ ዳሬሰላም እንደሆነና በትውልድ 
ህንዳዊ መሆናቸውን ጠቅሰው ኢትዮጵያና ህንድ በርካታ የሚያመሳስሏቸው ነገሮች እንዳሏቸው 
ለአብነትም በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች፣ቋንቋና ባህል ያላቸው አገሮች   መሆናቸውን ጠቅሰዋል፡፡ 
በተጨማሪም በካናዳ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ያላቸውን አኩሪ ባህልና 
ቋንቋ ጠብቀው ለሚቀጥለው ትውልድ ማስተላለፍ እንደሚገባቸው፣ ከትውልድ አገራቸው ጋር 
ያላቸውን ትስስር ይበልጥ በማጠናከር ትውልድ አገራቸውን በማስተዋወቅ እና ኢንቨስተሮችን ወደ 
አገራቸው በመሳብ ተሳታፊ መሆን እንደሚገባቸው፣ እውቀታቸውን እና ክህሎታቸውን በማሳደግ 
በሚኖሩበት አገር የበለጠ ተወዳዳሪ እና ተጠቃሚ መሆን እንደሚገባቸው ገልፀዋል፡፡ 
  
በቶሮንቶ የኢትዮጵያ ሶማሊ ኮሚኒቲ ተወካይ አቶ ኡመር አሊ ባደረጉት ንግግር በዚህ ታሪካዊ እለት 
በቶሮንቶ እና አካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያንን በመወከል ንግግር 
እንዲያደርጉ በመጋበዛቸው የተሰማቸውን ደስታ ገልፀው ለ9ኛው የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና 
ህዝቦች ቀን እንዲሁም 
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ህገ-መንግስታችን ለፀደቀበት 20ኛው አመት እንኳን በሰላም አደረሳችሁ በማለት ኢትዮጵያ የረጅም 
አመታት ታሪክ ያላት አገር እንደሆነችና ታላቅ አገርም እንደነበረች ሆኖም ግን የባለፉት ስርዓቶች 
የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በአግባቡ ማስተናገድ ተስኗቸው ለድህነት፣ ርሃብና ጦርነት 
በመዳረግ አገሪቷ እያሽቆለቆለች የኋሊት እንድትጓዝ አድርገዋት እንደነበር በማስታወስ ባለፉት 20 
አመታት ግን የነበረው አምባገነንና አስከፊ ስርዓት ተገርስሶ ሁሉም የአገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦችና 
ህዝቦች ህገ መንግስቱ ባረጋገጠላቸው እውቅና መሰረት ራሳቸውን በራሳቸው በማስተዳደር ወደ 
እድገትና ብልጥግና እያመሩ ይገኛሉ ብለዋል፡፡  
 
 በቶሮንቶ ካናዳ ነዋሪ የሆነችው ትውልደ ኢትዮጵያዊት ወጣት ሃና ጎደፋ በዚህ ዝግጅት ላይ 
ተገኝታ ንግግር እንድታደርግ በመጋበዟ የተሰማትን ደስታ ገልፃ ለ9ኛው የኢትዮጵያ 
ብሔር፣ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን እንዲሁም ህገ-መንግስታችን ለፀደቀበት 20ኛው አመት እንኳን 
በሰላም አደረሳችሁ በማለት ኢትዮጵያን ከልጅነቷ ጀምራ እንደምታውቃት፣በእርግጥም ኢትዮጵያ 
የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች፣ቋንቋና ባህል አገር  
 

 
 
መሆኗን እንደተረዳች፣ በአለም አቀፍ ደረጃ ሰላምን ለማረጋገጥ መስዋዕትነትን የከፈሉ ጀግኖች እና ስመ 
ጥር የሆኑ አትሌቶች መፍለቂያ እንደሆነች በመጥቀስ ለስራ ጉዳይ  ወደ ተለያዩ የአለማችን ክፍሎች 
በተዘዋወረችባቸው አካባቢዎች ስለ አገራችን ያለው ገፅታ እየተሻሻለ መምጣቱን እንደተገነዘበች 
ገልፃለች፡፡ በተጨማሪም የባለፉት አመታት ተሞክሮ እንደሚያሳየን አገራችን በልማትና በለውጥ ጎዳና 
ላይ የምትገኝ በመሆኑ ህገ መንግስታችን ያረጋገጠልንን  እኩል የመልማትና የማደግ መብት ተጠቅመን 
እንዲሁም በህገ መንግስታችን የገባነውን ቃል ጠብቀን ለልማትና ሰላም እጅ ለእጅ ተያይዘን በጋራ 
መስራት ይገባናል ብላለች፡፡ 
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በእለቱ የተገኙ የዝግጅቱ ተሳታፊዎች በተዘጋጀው የእራት ግብዣ፣ በግጥም፣በሙዚቃ እና በልዩ ልዩ 
ዝግጅቶች ሲዝናኑ አምሽተዋል፡፡ ይህን በዓል  በቶሮንቶ ከተማ ነዋሪ የሆኑ ትውልድ ኢትዮጵያዊያን 
ስፖንስር በማድረግ ደማቅና የተሳካ እንዲሆን አስተዋፅኦ አድርገዋል፡፡   

 

 


