
24ኛው የግንቦት 20 በዓል በሞስኮ በድምቀት ተከበረ 

24ኛው የግንቦት 20 ክብረ በዓል ከ350 በላይ የሆኑ የሩሲያ ፌዴሬሽንን ም/የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን 

ጨምሮ የሚኒስቴር መ/ቤቱ አባላት እና የሌሎች ሴክተር መ/ቤቶች ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች፣ 

ተቀማጭነታቸው በሞስኮ የሆኑ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ አባላት፣ የሚዲያ ተቋማት፣ ቲንክ ታንኮች፣ 

በኢትዮጵያ መዋለንዋያቸውን ማፍሰስ የጀመሩ ኩባንያዎች እንዲሁም ኢትዮጵያውንና ትውልድ 

ኢትዮጵያውያን በተገኙበት ግንቦት 27 ቀን 2007 ዓ.ም በድምቀት ተከብሯል፡፡ 

 

እለቱን በማስመልከት በሩሲያ ፌዴሬሽን የኢፌዲሪ ልዩ መልእክተኛ እና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር 

የሆኑ ክቡር አምባሳደር ግሩም አባይ ባደረጉት ንግግር ለ17 ዓመታት የነገሰውን አምባገነን የደርግ ስርዓት 

በኢ.ሕ.አ.ዲ.ግ በተመራው  የትጥቅ ትግል እና በመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ድጋፍ መደምሰሱን ገልፀዋል፡፡ 

ሥርዓቱ ከተገረሰሰ ወዲህ አገሪቷ ፌደራላዊ ሥርዓትን በመዘርጋት በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ እና ማህበራዊ   

አገልግሎቶች በተለይም በመሠረተ ልማት ግንባታ ረገድ በመንገድ፣ በባቡር መስመር ዝርጋታ፣ በኃይል 



ማመንጫ፣ በቴሌኮሚኒኬሽን ማስፋፊያ፣ በግብርናና ገጠር ልማት፣ በትምህርትና ስልጠና እና በጤና መስክ 

ከፍተኛ እመርታ መታየቱን አምባሳደሩ ገልፀዋል፡፡ በእነዚህ ዘርፈ ብዙ ጥረቶች አገሪቷ የያዘችውን የምእተ 

ዓመቱን የልማት ግቦች ማሳካቷንና ከብክለት የፀዳ የአረንጋዴ የኢኮኖሚ ልማት ስትራቴጂ በመንደፍ 

ከግብርና መር ኢኮኖሚ ወደ አምራች ኢንዱስትሪ እየተሸጋገረች መሆኑንና የያዘችውን የ2025 መካከለኛ 

ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ የመሰለፍ ራዕይ አንግባ በትጋት እየሠራች መሆኑን ክቡር አምባሳደሩ 

አብራርተዋል፡፡ 

በመቀጠልም ኢትዮጵያ ባለፉት 11 ዓመታት በአማካይ 10.5% ተከታታይ የኢኮኖሚ እድገት በማስመዝገብ 

ቀደም ሲል ከድህነት ወለል በታች ይኖር የነበረው የህዝብ ቁጥር ከ48%  ወደ 26 % መውረዱ የዚሁ 

ዕድገት ውጤት ማሳያ መሆኑን  ክቡር አምባሳደሩ ገልፀዋል፡፡ 

አክለውም ኢትዮጵያ አምስተኛውን ዙር ብሄራዊ ምርጫ ነፃ፣ ፍትሃዊ፣  ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊ እና 

በህዝበች ዘንድ ተአማኒነትን ባነገሰ መልኩ ማካሄዷንና ጊዜያዊ የድምጽ ቆጠራው ውጤት 

እንደሚያመላክተው ገዢው ፓርቲ አብላጫ መቀመጫ ማግኘቱንና በቀጣዮቹ አምስት አመታት አገሪቷን 

የማስተዳዳር ኃላፊነት እንዲሚጣልበት አምባሳደሩ ጠቅሰዋል፡፡ 

በመጨረሻም ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ብሎም በአህጉሪቱ ሰላምና ፀጥታን በማስፈንና በሰላም ማስከበር 

ተልእኮ ረገድ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተች መሆኑንና በዚሁ ሂደትም በዓለም አቀፍ ደረጃ በ4ኛ ምድብ ላይ 

የምትገኝ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተች  እንደሆነች ገልፀዋል፡፡ አገሪቷ በኢጋድ ጥላ ስር፣  በአፍሪካ 

ህብረት እና ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋር በመሆን የሶማልያን መንግስት መልሶ ለማጠናከር እና የደቡብ 

ሱዳንን ግጭት በሰላማዊ ድርድር ለመፍታት የጎላ አስተዋጽኦ በማበርከት ላይ መሆኗንና በአሁኑ ወቅትም 

የዓለም አቀፍ  ችግር የሆነውን አክራሪነት እና ጽንፈኝነትን ለመዋጋት ሁሌም በግንባር ቀደምነት 

የተሰለፈችና የማያወላዳ አቋም እንዳላት አምባሳደሩ ገልፀዋል፡፡ 

 



የሩሲያ ፌዴሬሽንን መንግስት በመወከል የተገኙት ም/የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እና የፕሬዚዳንት ፑቲን 

የአፍሪካ እና የመካከለኛ ምስራቅ አገሮች ልዩ ልዑክ የሆኑት ሚካኤል ቦግዳኖቭ ባደረጉት ንግግር ሩሲያ 

እና ኢትዮጵያ የቆዬ ጠንካራ ወደጅነት ያላቸው አገራት መሆናቸውን ገልፀው፣ ለዚህም ማሳያው በያዝነው 

ዓመት የከፍተኛ ባለስልጣናት የጉብኝት ልውውጥ መደረጉን፣ በተለይም የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር 

ሴርጌ ላብሮቭ በሴፕተምበር 2014 በአዲስ አበባ ያደረጉት የስራ ጉብኝት እና ከኢትዮጵያ ወገንም 

የፌዴሬሽን ም/ቤት አፈ-ጉባዔ በተከበሩ አቶ ካሣ ተክለብርሃን የተመራ የልዑካን ቡድን በተያዘው 

የፈረንጆት ዓመት በሩሲያ ፌዴሬሽን የሥራ ጉብኝት ማድረጋቸው ለሁለቱ አገራት የፓርላማ ግንኙነትና 

የሁለትዮሽ ግንኙነት መጠናከር የጎላ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ገልፀዋል፡፡ በመቀጠልም ሩሲያ እና 

ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ፣ በፖለቲካ፣ በማህበራዊ መስኮች እና በዓለም አቀፍ ደረጃ በሰላምና ጸጥታ 

የማስከበር ጉዳዮች ዙሪያ የሚያደርጉት ትብብር ተጠናክሮ እንደሚቀጥልና ኢትዮጵያ በአከባቢዋ በዚህ 

ረገድ በቀጣይም ለምታደርገው ጥረት የሩሲያ ድጋፍ እንደማይለያት ገልፀዋል። 

 


