አገራችን ኢትዮዽያ ቀስ በቀስ ጥንታዊው ክብርና ሞገሷ እየተመሇሰ ይገኛሌ።
9ኛው የኢትዮጵያ ብሔር፣ብሔረሰቦች እና ህዝቦች በአሌ በኩዌት የኢፌዱሪ ኤማባሲ ተከበረ። ዘንዴሮ ሇ9ኛ ጊዜ ህዲር 29
ቀን 2007 ዓ᎐ም በአገር ዯረጃ “በሕገ መንግሥታችን

የዯመቀ ኢትዮዽያዊነታችን

ሇህዲሴያችን” በሚሌ መሪ ቃሌ

የሚከበረውን የኢትዮጵያ ብሔር፣ብሔረሰቦች እና ህዝቦች በአሌ በኩዌት የኢፌዱሪ ኤማባሲ በኩዌት ከሚኖሩ
ኢትዮጵያውያንና ትውሌዴ ኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን የሃይማኖን መሪዎች ፣ የአገር ሽማግላዎች ፣ የሌማት ማህበራት
እና የተሇያዩ የህብረተሰብ ክፍልች በተገኙበት በኩዌት በታሊቅ ዴምቀት ተከብሯሌ።
ዘንዴሮ

የሚከበረውን

የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በሀገራችን ረጅም የፖሇቲካ፣ ማህበራዊና

ኢኮኖሚያዊ ታሪክ ውስጥ አዱስ ምዕራፍ የከፈተው የመጀመሪያው ፌዳራሊዊና ዳሞክራሲያዊ ህገ መንግስታችን የፀዯቀበት፣
የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብሔራዊ ማንነታቸው፣ ሰብዓዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶቻቸው ዘሊቂ የሆነ
ሕጋዊ ዋስትና ያገኘበትና የአዱሲቷ ኢትዮጵያችን ሁሇንተናዊ ግንባታ አስተማማኝ የማዕዘን ዴንጋይ የተጣሇበት ሌዩ
የመታሰቢያ እና

ታሪካዊ ቀን መሆኑ በኩዌት የኢፌዱሪ መንግስት ባሇ ሙለ ስሌጣን አምባሳዯር ክቡር ድ∕ር መሀመዴ

ጉዯታ ገሌፀዋሌ፡፡

ክቡር አምባሳዯር ድ∕ር መሀመዴ ጉዯታ እንዯገሇፁት ይህንን ቀን በሌዩ ሁኔታ የሚከበረው በአገራችን ሇዘመናት ሰፍኖ
በነበረው ብሔራዊ ጭቆና ምክንያት ኢትዮጵያ የብዙ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ሀገርነቷን በማይቀበለ ሥርዓቶች
ውስጥ ሌጆቿንና ታሪኳን ሸሽጋ ሇማኖር ተገዲ ከቆየችበት ሁኔታ ወጥታ እያንዲንደ ብሔር ብሔረሰብ የእኔ የሚሇውንና
የሚኮራበትን ባህሌ፣ ታሪክና ቋንቋ በአዯባባይ ገሌጦ ሇማውጣት፣ ሇማሳዯግና ሇቀጣዩ ትውሌዴ በውርስ ሇማሰተሊሇፍ
የሚያስችሇው ሕገ መንግስታዊ ሥርዓት ዕውን የሆነበት ዕሇት በመሆኑ ነው ብሇዋሌ።

ክቡር አምባሳዯር ድ∕ር መሀመዴ ጉዯታ በንግግራቸው እንዲለት ሕገ መንግስታችን ያሇፉት ስርዓቶች የፈጠሩትን የተዛባ
አመሇካከት እና ግንኙነት በማረም የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች እስር ቤት ሆና ሇኖረችው ሀገራችን ሁሇንተናዊ
ዕዴገትን፣ ሇህዝቦቿ አስተማማኝ ሰሊምና አንዴነትን የፈጠረና ትክክሇኛ የዕዴገትና የሌማት አቅጣጫ ይዘን በአዱስ የታሪክ
ምዕራፍ ሊይ እንዴንጓዝ ያዯረገ የቃሌኪዲን ሰነዴ ነው ብሇዋሌ ።

ዛሬ የተሇያዩ እምነትነቶች፣ ሃይማኖቶች፣ ባህሌና ቋንቋ ያሊቸው የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሌዩነትን እንዯ
ውበት፣ አንዴነትን እንዯ ጥንካሬ በመቀበሌ ማንነታቸው፣ ታሪካቸው፣ ቅርስና ባህሊቸው በአዯባባይ ዯምቆ የሀገር ኩራትና
ዴምቀት እንዱሆን በማዴረጋቸው ሇሀገራችን ህዲሴና መሌካም ገጽታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማበርከት ሊይ እንዯሚገኙና
እነዚህ ታሪካዊ፣ ባህሊዊና መንፈሳዊ የጋራ እሴቶቻችን ሇሀገራችን ተጨማሪ ክብርና ሞገስ ከማሊበስ አሌፈው ሇህዲሴያችን
ስኬት የማይተካ ሚና በመጫወት ሊይ እንዯሚገኙ ክቡር አምባሳዯር ድ∕ር መሀመዴ ጉዯታ ገሌፀዋሌ፡፡

ክቡር አምባሳዯር ድ∕ር መሀመዴ ጉዯታ አያይዘውም አገራችንን በአጭር ጊዜ ውስጥ ከዴህነትና ከኋሊቀርነት በማሊቀቅ
መካከሇኛ ገቢ ካሊቸው ሀገራት ተርታ ሇማሰሇፍ የሚያስችለ ዘርፈ ብዙ ውጤቶች/ትሩፋቶች እየተመዘገቡ እንዯሚገኙ እና
ኢትዮጵያ ሊሇፉት 11 ተከታታይ ዓመታት ዓሇምን ባስዯመመ መሌኩ ባሇ ሁሇት አኃዝ የኢኮኖሚ ዕዴገት አስመዝግባሇች
ብሎሌ። እንዱሁመ የማይናወጥ ሰሊምና ዯህንነትን በማስፈን ሂዯት ሌማታችንና ዳሞክራሲያዊ ሥርዓታችንን ከማስጠበቅ
አሌፎ የጎረቤቶቻችንና የክሌሊችንን ሰሊምና ዯህንነት ሇማስፈን ያስቻሇንን ብቁና አስተማማኝ የመከሊከያ ሰራዊትና የጸጥታ
ኃይሌ ሇመገንባት ችሇናሌ ብሇዋሌ።
ክቡር አምባሳዯር ድ∕ር መሀመዴ ጉዯታ በንግግራቸው እንዲለት እኛ ኢትዮጵያውያነ በዴህነታችን ምክንያት ሇዘመናት
ሳይዯፈር በኖረው የዓባይ ወንዝ ሊይ በኢትዮዽያ ሕዝብ ታሪክ ሌዩ ገዴሌ የሚመዘገብበትን ታሊቁን የኢትዮዽያ ሕዲሴ
ግዴብ የሚያህሌ ግዙፍ ፕሮጀክት በራሳችን አቅም ሇመገንባት የሚያስችሌ ዯረጃና መግባባት ሊይ ዯርሰን ሇስኬቱ በመረባረብ
ሊይ እንገኛሇን በሇዋሌ።
የኢትዮጵያን የሕዲሴ ጉዞ በአስተማማኝ ሁኔታ ሇማሳካት የሚያስችለ ከ10 በሊይ የስኳር ፋብሪካ ፕሮጀክቶች፣ የአዱስ
አበባን ቀሊሌ የባቡር ሏዱዴ ጨምሮ በመሊ ሀገሪቱ ከ2395 ኪል ሜትር በሊይ የሆነ የባቡር ሏዱዴ ፕሮጀክት፣ መሊ
የአገሪቱን ክሌልች የሚያገናኙና ክሌሊዊ የኢኮኖሚ ውህዯትን በሚፈጥር መሌኩ ከጎረቤት አገሮች ጋር የሚያገናኙ
የአስፓሌት እንዱሁም የአርሶ አዯሩንና የመሊ ሕዝባችንን ኢኮኖሚያዊና ማሕበራዊ ህይወት ሇማሻሻሌ የሚያስችለ ዞንን
ከዞንና ወረዲን ከወረዲ የሚያገናኙ የክረምት ከበጋ የጠጠር መንገድች ፕሮጀክቶች፣ በፈጣን ሁኔታ እያዯገ ሇመጣው
የአገራችን ኢኮኖሚያዊና ማሕበራዊ ሌማትና እዴገት አስተማማኝ የኃይሌ አቅርቦት እንዱኖር የሚያስችለ በርካታ የኃይዴሮ
ፓዎር፣ የነፋስ፣ የሶሊርና የጂኦ ተርማሌ የኃይሌ ማመንጫ ፕሮጀክቶች፣ ወዘተ የሚካሄደባት አገር ሆነናሌ ያለት ክቡር
አምባሳዯር

ድ∕ር መሀመዴ ጉዯታ በአሁኑ ጊዜ በእርሻ፣ በአግሮ ፕሮሰሲንግ፣ በማምረቻና ኢንደስትሪ በተሇይም

በጨርቃጨርቅ፣ በቆዲና የቆዲ ውጤቶች፣ ወዘተ ከየትኛውም የዓሇም አካባቢ ወዯ አገራችን እየጎረፈ ያሇው የኢንቨስትመን
ፍሰት የአገራችንን ገጽታ እየሇወጠው ይገኛሌ። በመሆኑም አገራችን አመቺና ሳቢ የኢንቨስትመንት መዲረሻ ሆናሇች ብሇዋሌ።

ክቡር አምባሳዯር ድ∕ር መሀመዴ ጉዯታ አያይዘውም አገራችን በዴህነት ቅነሳ፣ የአንዯኛ ዯረጃ ትምህርትን በማዲረስ፣ በጤና
ዘርፍ የሕጻናትን ሞት በመቀነስ፣ ኤች አይቪ ኤዴስ፣ ወባንና ላልች በሽታዎችን በመከሊከሌ ረገዴ የምዕተ ዓመቱን የሌማት
ግቦች በአስተማማኝ ሁኔታ ከሚያሳኩ አገራት በመጀመርያው ረዴፍ የምትሰሇፍ መሆንዋ የዓሇም የምግብ ዴርጅት ሮም ሊይ
ባዘጋጀው ፕሮግራም ማረጋገጡንና በእርሻው ዘርፍ በተመዘገበው ውጤት አገራችን ሇዘመናት ስትታወቅበት ከነበረው
የምግብ እህሌ ተመጽዋችነት ተሊቃ ዛሬ በምግብ እህሌ እራሷን የቻሇች አገረ ሆናሇች ብሎሌ። በተመሳሳይ ሁኔታ አገራችን
በተሇያዩ ዓሇም አቀፍና አህጉራዊ መዴረኮች እያዯረገች ያሇችው ተሳትፎና በመጫወት ሊይ ያሇችው ዱፕልማሲያዊ ሚና
አገራዊ ተሰሚነታችን ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየጨመረ እንዱሄዴ አዴርጎታሌ። ዛሬ በየመዴረኩ በሚዯረጉ ስብሰባዎችና ውይይቶች
በርካታ አገሮች በተሇይም የአፍሪካ አገሮች የኢትዮዽያን ሌምዴና ተሞክሮ ሇመቅሰም ከፍተኛ ፍሊጎት እያሳዩ መሆናቸው
ተናግረዋሌ።
የእነዚህን ሁለ ዴምር ውጤት ስንመሇከት አገራችን ኢትዮዽያ ቀስ በቀስ ጥንታዊው ክብርና ሞገሷ እየተመሇሰ፣ እኛም
ሕዝቦቿ ከዴህነትና ከእርስ በርስ ጦርነት ተምሳላትነት ተሊቀን ገጽታችን ተቀይሮ በሌበሙለነት አንገታችንን ቀና ሌባችንን
ዘና አዴርገን የምንንቀሳቀስበት ወቅት ሊይ እየዯረስን መሆናችንን አመሊካች ነውም ብሇዋሌ።
እዚህ ሊይ ሌንገነዘበው የሚገባው ጉዲይ እንዲለት ክቡር አምባሳዯር ድ∕ር መሀመዴ ጉዯታ ዓሇም ስሇ ኢትዮዽያ ያሇውን
ገጽታ የቀየረው፣ የረሀብ፣ የጦርነትና የጉስቁሌና መሌኳ እየተፋቀ ኢትዮዽያ የፈጣን እዴገትና ዴህነትን ማሸነፍ የጀመረች
ሀገር ያስባሊት የኢትዮዽያን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ማንነት፣ ሰብዓዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶች ባስከበረው
የቃሌኪዲን ሰነዲችን/በሕገመንግስታችን በመመራት ምሌዓተ ሕዝቡና መንግስት እጅና ጓንት ሆነው የጋራ ጠሊታቸው
ዴህነትን በግሌጽ ሇይተው በመረባረባቸው ነው ብሇዋሌ።
በመጨረሻ ክቡር አምባሳዯር ድ∕ር መሀመዴ ጉዯታ ባስተሊሇፉት መሌዕክት በኩዌት የምንኖሩ ኢትዮዽያውያንና ትውሌዯ
ኢትዮዽያውያን የዘንዴሮን ህዲር 29 "የኢትዮጵያን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን" በዓሌ ሲያከብሩ

ሕገ

መንግስታችን ፀዴቆ ስራ ሊይ ከዋሇበት ጊዜ ጀምሮ የተመዘገቡ የሰሊም፣ የሌማት፣ የዳሞክራሲና የመሌካም አስተዲዯር
ተሩፋቶችን/ውጤቶችን ጠብቀንና ይበሌጥ አጠናክረን የኢትዮጵያን ህዲሴ ወዯ ሊቀ ዯረጃ ሇማዴረስ ዲግም ቃሌ በመግባት
ሲሆን ቃሊቸውንም በተግባር ከማረጋገጥ አኳያ በአገር ቤቱና በዱፕሉማሲያችን ጭምር ዴህነትን ከአገራችን ሇማስወገዴ
በአገር ቤት እየተዯረጉ ያለ ጥረቶችን ማገዝ እንዯሚጠበቅባቸው እና መሊ ሕዝባችንን በአንዴነት በማስተባበርና በማንቀሳቀስ
የአገራዊ ኩራታችንና ክብራችን ምንጭ የሆነው ታሊቁ የኢትዮዽያ ሕዲሴ ግዴብ ግንባታ እስኪጠናቀቅ ዴረስ የተጀመረውን
ዴጋፍ ተጠናክሮ አንዱቀጥሌ እና የአገራችንን መሌካም ገጽታ ሇመገንባት በጋራ እንዱረባረቡ ጥሪ አቅርበዋሌ።

