
24ኛው የግንቦት 20 የድሌ በዓሌ በኩዌት በድምቀት ተከበረ 

በሀገራችን የሰሊም፣ የሌማትና የዴሞክራሲ ጉዞ የተጀመረበትን 24ኛ ዓመት  የግንቦት 20 የድሌ በዓሌ 

"ከብተና ስጋት ወዯ ሌማት ተምሳሉትነት የተሸጋገረች አገር – ኢትዮዽያ" በሚሌ መሪ ቃሌ    በኩዌት የኢፌዲሪ ኤምባሲ  

በኩዌት ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን የሃይማኖት መሪዎች ፣ የአገር ሽማግላዎች ፣ 

የሌማት ማህበራት እና የተሇያዩ የህብረተሰብ ክፍልች በተገኙበት  በታሊቅ ድምቀት ተከብሯሌ።   

 

በኩዌት የኢፌዲሪ መንግስት ባሇ ሙለ ስሌጣን አምባሳዯር ክቡር ዶ∕ር መሏመድ ጉዯታ በዓለን አስመሌክተው 

ባዯረጉት ንግግር እንዯገሇፁት ዘንድሮ  ሇ24ኛ ግዜ የሚከበረው የግንቦት 20 የድሌ በዓሌ የዘመናት የብሄራዊ ጭቆናና 

የድህነት አጥር ተዯርምሶ ኢትዮጵያ በፌዯራሊዊ ስርአት በመቻቻሌና በመከባበር ሊይ የተመሰረተ ጠንካራ የህዝቦች አንድነት 

ያሊት፣ ሰሊሟ የተረጋገጠ፣ የማያቋርጥ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ባሇቤት ሃገር መሆኗና ሇላልች ሃገሮች አብነት ሇመሆን 

እንድትበቃ ያስቻሇ ቀን ነው ብሇዋሌ። አምባሳዯር መሏመድ እንዳለት በግንቦት 20 ድሌ ዋዜማ ሊይ  የድለ ዋና 

ባሇድርሻዎች ከነበሩት ታጋዮች በስተቀር ብዙዎች ሃገሪቱ ተበታትና ትጠፋሇች ብሇው አሟርተው እንዯነበር ፣  ዳሩ ግን 

ግንቦት 20 በኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ሊይ ተጭኖ የነበረው ብሄራዊ ጭቆና የተሻረበት፣ በአመሇካከትና 

በዴሞክራሲ ነፃነት ሊይ የነበረው ክሌከሊና ገዯብ የተቆራረጠበት፣ የድህነትና የኋሊቀርነት ቀንበር መሰባበር የጀመረበትን 

ዘመን ያበሰረ ዕሇት በመሆኑ ነው ሃገሪቱ ከብተና ስጋት ተሊቃ ዓሇምን ወዯ አስዯመመ የሌማት ተምሳሉትነት እንድትሸጋገር  

አስችሎታሌ ብሇዋሌ። 

 

 



ክቡር አምባሳዯር  መሏመድ  በንግግራቸው  እንዯገሇፁት ዛሬ ሊይ ሆኖ  የየትኛውም ብሄር፣ ብሄረሰብና ህዝብ 

አባሌ ማንነቱ ከላልች በታች ሆኖ አይሰማውም። በማንነቱ አይሸማቀቅም። በቋንቋውና በባህለ አያፍርም። በብሄራዊ 

ማንነቱና በኢትዮጵያዊነቱ የሚኮራ ምለዕ የዜግነት ስሜት የሚሰማው ሇመሆን በቅቷሌ። ይህ የዛሬ ሃያ አራት አመት 

በተገኘው የግንቦት 20 ድሌ ህዝቦች የተቀዳጁት  ውጤት ነው ሲለ ገሇፀዋሌ። በግንቦት 20 ስሌጣን ጥቂቶች ከሰማይ 

ተሰጥቶናሌ ብሇው የሚይዙት አሇያም አንድ ጉሌበተኛ ቡድን ይገባኛሌ ብል በአምባገነንነት የሚይዘው መሆኑ እንዳከተመ 

ገሌፀው  በሕዝቦች የጋራ ይሁንታ በጸዯቀው የኢፌዲሪ ሕገ መንግስት መሰረት ሕዝብ ብቸኛ የስሌጣን ምንጭና ባሇቤት 

በመሆኑ የኢትዮጵያ ለዓሊዊ የስሌጣን ባሇቤቶች የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች መሆናቸው ተረጋግጧሌ 

ብሇዋሌ። 

 

ክቡር አምባሳዯር  መሏመድ ጉዯታ በንግግራቸው እንዯገሇፁት በአሁኑ ወቅት ሀገራችን የውስጥ ሰሊሟን 

በአስተማማኝነት ከማረጋገጥ አሌፋ የአፍሪካ ቀንድ የሰሊምና መረጋጋት ዋሌታ የሆነችበት ሁኔታ መፈጠሩ የዛሬ 24 ዓመት 

የተጀመረው የሇውጥና የተሀድሶ ጉዞ ምን ያህሌ ውጤታማ እንዯሆነ ዓይነተኛ ማረጋገጫ መሆኑ፣ ዛሬ ዓሇም በግሌጽ 

እንዯሚመሇከተው ሀገራችን የሌማትና የተስፋ ሀገር መሆኗ፣ በሀገራችን የፖሇቲካ፣ የኤኮኖሚና ማህበራዊ ህይወት 

መዋቅራዊ ሽግግር ሇማምጣት ታስቦ ከአምስት አመታት በፊት የተቀረፀው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ - GTP 

የያዛቸው ትሊሌቅ ግቦች በመሌካም ሁኔታ እየተፈፀሙ ያለበት ዯረጃ ሊይ እንገኛሇን ብሇዋሌ፡፡  ላልች ፕሮጀክቶችን 

ጨምሮ የታሊቁን የኢትዮዽያ ሕዳሴ ግድብና የጊቤ ሶስት የኤላክትሪክ ሀይሌ ማመንጫ ኘሮጀክቶች፣ የአዲስ አበባ ቀሊሌ 

ባቡርን ጨምሮ በመሊ አገሪቱ የተጀመሩትን የባቡር ሀዲድ ግንባታዎች፣ ከ11 በሊይ የስኳር ኘሮጀክቶች፣ የአገር ውስጥና 

አገራችንን ከጎረቤቶታችን የሚያገናኙ የመንገድ ግንባታዎች፣ የግብርና ምርታማነትን በማሳዯግ የአርሶአዯሮቻችንን ሕይወት 

ሇመሇወጥ ከፍተኛ ሚያ ያሊቸው የማዳበርያ ፋብሪካዎች፣ የቴላኮምና ላልች በርካታ መሠረታዊ ሇውጥ ሉያመጡ 

የሚችለ ግዙፍ ሥራዎች በአግባቡ በመከናወን ሊይ እንዯሚገኙና  ሀገራችን የምዕተ ዓመቱን የሌማት ግቦች (MDGs) 

ያሳካለ ተብሇው ከሚጠበቁ ጥቂት የዓሇም ሀገራት ውስጥ በግንባር ቀዯምትነት እንድምትጠቀስ ገሌፀዋሌ፡፡ 

ክቡር አምባሳዯር  መሏመድ ጉዯታ ንግግራቸውን ቀጥሇው ባስተሊሇፉት መሌእክት  እንዯገሇፁት በአገር ውስጥም ሆነ 

በውጭ የሚኖረው የኢትዮዽያ ህዝብ በእራሱ አቅምና አንጡራ ሀብት ሇመፈፀም ከአራት ዓመት በፊት የጀመረው 

ታሊቁ የህዳሴ ግድብ ዛሬ በተያዘሇት ዕቅድ መሠረት ግንባታው ከ43% በሊይ ዯርሶ ስናይ በውስጣችን የተፈጠረው 

የይቻሊሌ ስሜት በተግባር እየተረጋገጠ ሇመምጣቱ ጉሌህ ማሳያ  ሲሆን የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ጉዳይ ሊይ 

የፈጠረው ሀገራዊ መግባባት እጅግ የሚዯነቅ ከመሆኑም በሊይ መፃኢ እድሊችን ብሩህ መሆኑን ያረጋገጠ ሆኗሌ 

ብሇዋሌ ፡፡ አያይዘውም እንዳለት እኛ ኢትዮጵያዊያን በተሇያዩ ጉዳዮች ሊይ የተሇያዩ አመሇካከቶች የምንይዘውን 

ያህሌ እንዯ ታሊቁ የህዳሴ ግድብ ባለ ቁሌፍ አገራዊ የጋራ ጉዳዮች ሊይ ዯግሞ በጋራ ተባብሮ የመሥራት ሥር 

የሰዯዯ ባህሌ ያሇን ታሊቅ ህዝብ መሆናችንን ሇዓሇም ያስመሰከርን መሆናችን የኩራታችን ምንጭ ሉሆን ይገባሌ የሚሌ 

እምነት እነዳሊቸውና   ይህንን ታሪካዊ ግድብ በጋራ እንዳጋመስነው ቀሪውን ሥራ በጋራ ሇመጨረስ ያሌተቋረጠ 

ድጋፍ ከእኛ የሚጠበቅ መሆኑን ሇአፍታም ቢሆን መዘንጋት አይገባንም ብሇዋሌ፡፡  

 

ክቡር አምባሳዯር  መሏመድ ጉዯታ በኩዌት ሇሚገኙ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባሊት ባስተሊሇፉት መሌዕክት 

እስከአሁን ድረስ ሇግድቡ ግንባታ ሊዯረጉት ሁሇንተናዊ ድጋፍ በኤምባሲውና በእራሳቸው  ስም ከፍተኛ ምስጋና 

አቅርበው የዚህ አገራዊ ፕሮጀክት ቀያሽና የሕዳሴ ጉዟችን ዋና መሏንዲስ የነበሩንትን  የቀድሞ ጠቅሊይ ሚኒስትር ታጋይ 

መሇስ ዜናዊ ራዕይና ጅምር ሥራዎች ከግብ ሇማድረስ በጋራ የገቡትን  ቃሌኪዳን ጠብቀው በቀጣይ ከሚያገኟት ገቢ 



የአቅማቸውን ያህሌ የህዳሴ ቦንድ በመግዛትም ሆነ ስጦታ በማበርከት ኘሮጀክቱ ከፍፃሜ እስኪዯርስ ድረስ 

ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥለ ጥሪያቸውን  አቀርበዋሌ። 

 

 

ክቡር አምባሳዯር  መሏመድ ጉዯታ ሇታዳሚው ባስተሊሇፉት መሌእክት በኩዌትና በኢትዮጵያ ህዝቦችና 

መንግስታት መካከሌ ያሇው ወዳጅነትና ስትራቴጂያዊ የሌማት አጋርነት ተጠናክሮ እንዲቀጥሌ፣ በተሇይም የኩዌት 

ባሇሀብቶች ወዯ ኢትዮጵያ ሄዯው ኢንቨስት እንዲያዯርጉና ቴክኖልጂ እንዲያሸጋግሩ፣ እንዲሁም የሀገራችን ምርቶች 

በኩዌት ገበያ ሠፊ እድሌ እንዲያገኙና የኩዌት ቱሪስቶች ሀገራችንን እንዲጏበኙ ሇመቀስቀስ፣ የዜጎቻችንን መብቶችና 

ጥቅሞች ሇማስጠበቅና ሇማስከበር የዳያስፖራው አባሊት ከሚሲዮኑ ጋር በቅንጅት እንዲንቀሳቀሱ ከአዯራ ጭምር 

ጥሪያቸውን አቅረበዋሌ፡፡ 

    

 

በመጨረሻም ቁጥራቸው ከ300 በሊይ የሚሆኑ በኩዌት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውሌድ ኢትዮጵያውያን 

የሃይማኖት መሪዎች፣ የአገር ሽማግላዎች ፣ የሌማት ማህበራት እና የተሇያዩ የህብረተሰብ ክፍልች በተገኙበት  ታሊቁ 

የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ አሁን የዯረሰበት ሁኔታ የሚያሳይ ዶክመንታሪ ፊሌም ሇታዳሚው በማሳየት፣ ገቢው 

ሇህዳሴግድብ ግንባታ የሚውሌ የተሇያዩ እጣዎች በማዘጋጀት፣ በበጀት አመቱ ቦንድ በመግዛት እና ስጦታ በመሇገስ 

ሇታሊቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሊዯረጉ ኢትዮጵያውያን የምስጋና ምስክር ወረቀት በመስጠት እና 

የተሇያዩ መሌእከቶችን በማስተሊሇፍ  በዓለ በታሊቅ ድምቀት ተከብሯሌ። 

 

 


