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የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላት፣  

ተማሪዎችና የኤምባሲያችን ባልደረቦች እንዲሁም ቤተሰቦች፣ 

ውድ የበአላችን ተሳታፊዎች፣ 

በመጀመሪያ በሀገራችን የሰላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ ጉዞ የተጀመረበትን 
23ኛ ዓመት መታሰቢያ የግንቦት 20 በአል በጋራ ለማክበር እዚህ 
በመገኘታችሁ በኤምባሲያችንና በእራሴም ስም ከልብ የመነጨ ምሥጋና 
አቀርባለሁ፡፡ 

የዛሬው ዕለት ያለፍንበትን መንገድ ወደኋላ ተመልሰን ለመቃኘትና 
እርምጃችንን ከወቅታዊ ሁኔታዎች ጋር እያስተካከልን ወደፊት ለመጓዝ ዕድል 
የሚሰጠን በመሆኑ ታላቅ ሥፍራ የምንሰጠው ነው፡፡  ዛሬ በሀገራችን ሰፍኖ 
የሚገኘው ሰላም፣ በአስደናቂ ፍጥነት እየተካሄደ ያለው ልማት፣ እንዲሁም 
ልዩነቶቻችንን አቻችለን ወደፊት ለመራመድ ያበቃን ዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ 
ሥርዓት የእልህ አስጨራሽ ትግል ውጤቶች መሆናቸውንም ቆም ብለን 
ለማስታወስ እድል የሚሰጠን በመሆኑ ዕለቱ በሀገራችን ታሪክ ልዩ ቦታ 
አለው፡፡ በዚህ እልህ አስጨራሽ ትግል ውስጥ ውድ ህይወታቸውን የከፈሉ 
ሰማእታትም ትውልድ ሲዘክራቸው ይኖራል፡፡ 

የተከበራችሁ የበዓላችን ተሳታፊዎች፣ 

ሀገራችን የተያያዘችውን የሰላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ ጉዞ ፅኑ መሠረት 
ያለው  ለማድረግ እየተካሄደ ያለው  የፈጣን ልማትና የተቋም ግንባታ ሂደት 
ዛሬ ወሳኝ ምዕራፍ ላይ መድረሱን በዓሉን ስናከብር ልናሰምርበት የሚገባ 
ጉዳይ ነው፡፡  በዚህ ረገድ ባለፉት 23 ዓመታት የተጓዝነውን ርቀትና 
ያገኘነውን ልምድ በመቀመር በቀጣይ ጉዟችን ሀገራችንን መካከለኛ ገቢ 
ካላቸው ሀገሮች ተርታ እንደምናሰልፍ ያለጥርጥር መናገር ይቻላል፡፡ 

በአሁኑ ወቅት ሀገራችን የውስጥ ሰላሟን በአስተማማኝነት ከማረጋገጥ አልፋ 
የአፍሪካ ቀንድ  የሰላምና መረጋጋት ዋልታ የሆነችበት ሁኔታ መፈጠሩ የዛሬ 
23 ዓመት የጀመርነው የለውጥና የተሀድሶ ጉዞ ውጤት ነው፡፡ 

ዛሬ ዓለም በግልጽ እንደሚመለከተው ሀገራችን የልማትና የተስፋ ሀገር 
ሆናለች፡፡ በሀገራችን የፖለቲካ፣ የኤኮኖሚና ማህበራዊ ህይወት መዋቅራዊ 
ሽግግር ለማምጣት ታስቦ ከአራት አመታት በፊት የተቀረፀው የእድገትና 
ትራንስፎርሜሽን እቅድ - GTP የያዛቸው ትላልቅ ግቦች በመልካም ሁኔታ 
እየተፈፀሙ ያሉበት ደረጃ ላይ እንገኛለን፡፡ የኤሌክትሪክ ሀይል ማመንጫ 
ኘሮጀክቶች፣ የባቡር ሀዲድ ግንባታዎች፣ የስኳር ኘሮጀክቶች፣ የመንገድ 



ግንባታዎች፣ የቴሌኮምና ሌሎች በርካታ መሠረታዊ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ 
ግዙፍ ሥራዎች በአግባቡ በመከናወን ላይ ይገኛሉ፡፡  በተጨማሪም ሀገራችን 
የምዕተ ዓመቱን የልማት ግቦች (MDGs) ያሳካሉ ተብለው ከሚጠበቁ ጥቂት 
የዓለም ሀገራት ውስጥ በግንባር ቀደምትነት ትጠቀሳለች፡፡ 

ዛሬ ግንቦት 20ን ለ23ኛ ጊዜ ስናከብር በአሁኑ ወቅት ስለሀገራችን በዓለም 
የሚዲያ አውታሮች የሚነገረው ዜና ስለእድገታችን ፍጥነት፣ በሀገራችን 
ስላለው የኢንቨስትመንት እድል፣ ሀገራችን ለአፍሪካ ቀንድና ለመላው አፍሪካ 
ልማት፣ ሰላምና መረጋጋገት፣ ስለምታበረክተው አስተዋጽኦ ወዘተ. መሆኑን 
ስንመለከት የደረሰበትን ደረጃ ከቀደመው ጋር ለማመዛዘን ጥሩ እድል 
የሚሰጠን ይመስለኛል፡፡  ይህም ይበልጥ እንድንሠራና የሀገራችንን እድገት 
በአስተማማኝ መሠረት ላይ ለመገንባት የድርሻችንን እንድናበረክት 
እንደሚያበረታታን አምናለሁ፡፡ 

የተከበራችሁ የበዓሉ ተሳታፊዎች 

የሀገራችን የህዳሴ ጉዞ ቀጣይነትን ለማረጋገጥ ልዩ ትርጉም ካላቸው ትላልቅ 
ኘሮጀክቶች መካከል በሀገራችን ህዝብ አቅም እየተገነባ የሚገኘው የታላቁ 
ህዳሴ ግድባችን አንዱ ነው፡፡  ይህ ግድብ ኤሌክትሪክ በማመንጨት 
ከሚሰጠው የልማት ጠቀሜታ በተጨማሪ እንደ ህዝብ በራስ የመተማመን 
ስሜታችንን ያጐለበተና ልዩ የመነሳሳት ስሜት የፈጠረ መሆኑ በግልፅ 
የሚታይ ሆኗል፡፡ 

የሀገራችን ህዝብ በእራሱ አቅምና አንጡራ ሀብት ለመፈፀም ከሶስት ዓመት 
በፊት የጀመረው ታላቁ  የህዳሴ ግድብ ዛሬ በተያዘለት ዕቅድ መሠረት 
ግንባታው 33% ደርሶ ስናይ በውስጣችን የተፈጠረውን የይቻላል ስሜት 
በተግባር እየተረጋገጠ ለመምጣቱ ጉልህ ማሳያ ነው፡፡  የኢትዮጵያ ህዝብ 
በዚህ ጉዳይ ላይ የፈጠረው ሀገራዊ መግባባት እጅግ የሚደነቅ ከመሆኑም 
በላይ መፃኢ እድላችን ብሩህ መሆኑን ያረጋገጠ ሆኗል፡፡  እኛ 
ኢትዮጵያዊያን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ አመለካከቶች የምንይዘውን 
ያህል እንደ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ባሉ ቁልፍ የጋራ ጉዳዮች ላይ ደግሞ በጋራ 
ተባብሮ የመሥራት ሥር የሰደደ ባህል ያለን ታላቅ ህዝብ መሆናችንን 
ለዓለም ያስመሰከርንበት ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም፡፡ 

ስለሆነም ይህንን ታሪካዊ ግድብ በጋራ እንደጀመርነው ቀሪውን ሥራ በጋራ 
ለመጨረስ ያልተቋረጠ ድጋፍ ከእኛ የሚጠበቅ መሆኑን ለአፍታም መዘንጋት 
አያስፈልግም፡፡  በዚህ ረገድ በቻይና የምንገኘው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላት 
እስከአሁን ላደረግነው ድጋፍ በኤምባሲውና በእራሴ ስም ከፍተኛ ምስጋና 
ለማቅረብ እፈልጋለሁ፡፡  ከዚሁ ጋር ተያይዞ በቀጣይነት ከምናገኛት ገቢ 



የአቅማችንን ያህል የህዳሴ ቦንድ በመግዛትም ሆነ ስጦታ በማበርከት 
ኘሮጀክቱ ከፍፃሜ እስኪደርስ ድረስ ድጋፋችንን መስጠት የሀገራችን ወቅታዊ 
ጥሪ ለመግለፅ እወዳለሁ፡፡  በመሆኑም የዛሬውን የግንቦት 20 በዓል 23ኛ 
ዓመት ስናከብር ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ድጋፋችንን አጠናክረን ለመቀጠል 
ቃል በመግባት እንዲሆን በአክብሮት እጠይቃለሁ፡፡ 

በመጨረሻም ያለንበት ሀገር ህዝባዊት ሪፑብሊክ ቻይና የሀገራችን፣ 
የህዝባችንና የመንግስታችን ታላቅ ወዳጅና ስትራቴጂያዊ የልማት አጋር 
መሆንዋን በመገንዘብ በተለይ ኢንቨስተሮች ወደ ሀገራችን ሄደው ኢንቨስት 
እንዲያደርጉ፣ ቴክኖሎጂ እንዲያሸጋግሩ፣ እንዲሁም የሀገራችን ምርቶች 
በቻይና ገበያ ሠፊ እድል እንዲያገኙና የቻይና ቱሪስቶች ሀገራችንን 
እንዲጐበኙ ለመቀስቀስ የዳያስፖራው አባላትና ተማሪዎች ከሚሲዮናችን ጋር 
በቅንጅት እንድንንቀሳቀስ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አቀርባለሁ፡፡ 

አመሰግናለሁ፡፡  


