11ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓሌ በቤጂንግ ኢፌዲሪ ኤምባሲ በድምቀት
ተከበረ፣ በዕሇቱ የ14ሺህ አሜሪካ ዶሊር ቦንድ ሇመግዛት ቃሌ ተገብቷሌ፣

11ኛው የኢትዮጵያ የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓሌ በቤጂንግ ኢፌዲሪ ኤምባሲ ‹‹ህገመንግስታችን ሇዴሞክራሲያዊ አንድነታችንና ሇሕዳሴያችን›› በሚሌ መሪ ቃሌ ቅዳሜ ታህሳስ 15 ቀን
2009 ዓ.ም በድምቀት ተከብሯሌ፡፡ በዓለ ሊይ በቤጂንግና አካባቢው የሚኖሩ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ
አባሊት፣ በቻይና በተሇያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ትምህርታቸውን በመከታተሌ ሊይ የሚገኙ የኢትዮጵያ
ተማሪዎች፣ የኢትዮጵያ ወዳጆች፣ እንዲሁም የኤምባሲው ሠራተኞችና ቤተሰቦች በአጠቃሊይ ከ230 በሊይ
ተሳታፊዎች ተገኝተዋሌ፡፡
በዓለ በአገራችን ሇዘመናት ተንሰራፍተው የዘሇቁትን ጨቋኝ ሥርዓቶች በማስወገድ የብሔር ብሔረሰቦችና
ህዝቦችን መብትና ነፃነት ሇማስከበር በተዯረገው እሌህ አስጨራሽ ትግሌ ተሰውተው ሇዚህ ድሌ ሊበቁን
ሰማዕታት በአንድ ዯቂቃ የህሉውና ፀልት በማስታወስ ተጀምሯሌ፡፡

በዓለ ሊይ ንግግር ያዯረጉት በቻይና የኢፌዲሪ ባሇሙለ ስሌጣን አምባሳዯር ክቡር አምባሳዯር ስዩም
መስፍን የኢትዮጵያ ፌዯዴራሌ ሥርዓት ከላልች ፌዴራሌ ሥርዓት ከሚከተለ አገራት የሚሇይበትን
መሠረታዊ ባህሪ አስረድተዋሌ፡፡ በዚህም በኢፌዲሪ ህገ-መንግሥት በአንቀጽ 52(1) ሊይ ሇፌዴራሌ
መንግሥትና ሇክሌልች በግሌፅ ያሌተሰጠ ሥሌጣን የክሌልች እንዲሆን እንዯሚዯንግግ አንስተው በላልች
ፌዴራሌ ሥርዓት እንዯዚህ አይነት ተሇይቶ ያሌተሰጠ ሥሌጣን (Residual Powers) ሇፌዴራሌ
መንግሥት እንዯሚሰጥ አብራርተዋሌ፡፡ በመሆኑም የየክሌለ መንግሥታት ብልም ህዝቦች የዋናው ስሌጣን
ባሇቤት መሆናቸውን አብራርተዋሌ፡፡
ክቡር አምባሳዯሩ ሇብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብትና እንኩሌነት ሇማረጋገጥ በተዯረገው ትግሌ
ታሪካዊውን የተማሪዎች ትግሌ አነሳስና የተከፈሇውን መስዋዕት አውስተው መነሻው የህዝብና የሀገር ፍቅር
መሆኑን ገሌፀዋሌ፡፡ በመጨረሻም “ሁሇተኛ ዜጋ አድርጓቸው የነበረውን ሥርዓት በጥሰው ድሌ የተቀዳጁ
ህዝቦች ቁሌቁሌ እየዯፋቸው ያሇውን ድህነት በዛ ሌክ ከሰበርንና ካሸነፍን ማንም የሚቀሌድብን ሰው የሇም”
ያለት ክቡር አምባሳዯሩ ሁለም ዜጋ ግዴታውን መወጣት እንዳሇበት አሳስበዋሌ፡፡

በዓለ በብሔሮችና ብሔረሰቦች ባህሊዊ አሇባበስ ያሸበረቀና በብሔር ብሔረሰቦች ሙዚቃዎች ታጅቦ
በዯመቀ ሁኔታ የተከበረ ሲሆን በዓለን አስመሌክቶ አስተያየት የሰጡ ተሳታፊዎች ኢትዮጵያ የብዙ
ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ሀገር በመሆኗ ይህ በዓሌ ህዝቦቹ ሇዘመናት የቆየውን የአብሮነት
እሴታቸውን ማስጠበቅ የሚያስችሌ አንድ የፖሇቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ሇመገንባት ወሳኝ ሚና ያሇው
መሆኑን በአጽንኦት ገሌፀዋሌ፡፡ አክሇውም ሁለም ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የየራሱን ማንነት
ሲያከብር አንድነታችን የበሇጠ እየተጠናከረ እንዯሚሄድና በሌዩነት ሊይ የተመሠረተው አንድነታችን
ውበታችንና ጥንካሬያችን ነው የሚለ መሌዕክቶችን አስተሊሌፈዋሌ፡፡

በዓለ ሊይ የተገኙት የቻይና መከሊከያ ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ አመራሮች ክቡር አምባሳዯር ስዩም መስፍን
በዩኒቨርሲቲው ተገኝተው በስሌጠና ሊይ ሇሚገኙ የተሇያዩ አገራት የመካሇከያ አባሊት በቻይና-አፍሪካ
ትብብር ዙሪያ ሊይ ሊዯረጉት ገሇፃ ምስጋና አቅርበው ሊበረከቱት አስተዋጽኦ ማስታወሻ የሚሆን ሽሌማት
አበርክተውሊቸዋሌ፡፡
የበዓለን አከባበር ምክንያት በማድረግ በህዝባችን ተሳትፎ እየተገነባ ሇሚገኘው ህዳሴ ግድብ ግንባታ
የኤምባሲው ዲፕልማቶች በ14ሺህ ቦንድ ሇመግዛት ቃሌ ገብቷሌ፡፡
ዜናውን ያዘጋጀው የቤጂንግ የኢፌዲሪ ኤምባሲ ነው፡፡

