
 TO CUBAEMBASSY OF THE  FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC
OF ETHIOPIA

25      ኛው የግንቦት   20   በዓል በኩባ   (  ሃቫና  )   በደማቅ ስነ  -  ስርዓት ተከበረ  ።

የግንቦት-20 የብር ኢዩበልዩ 25 ኛ በዓል በኩባ ሃቫና የሚገኘው የኢፌዲሪ ኤምባሲ በርካታ ታዳሚዎች በተገኙበት

እ.ኤ.አ.  ግንቦት  27/2015 ´´በብዝሃነት ላይ የተመሰረተ ዴሞክራሲያዊ አንድነት ለህዳሴያችን  !በሚል መሪ ቃል
በድምቀት ተከበረ።

በስነ-ስርዓቱ ላይ የኩባ የውሃ ሀብት ልማት ፕሬዚዳንት Mrs.Ines Maria Chapman ፣የኩባና የዓለም ህዝቦች
ወዳጅነት ማህበር ፕሬዚዳንት Mrs. Kenia Serrano እና የኩባ ውጭ ጉዳይ ምክትል ሚኒስትር Mrs.
Ana Teresita Gonzalez ን፣ የጦር ሃይል አዛዦችና ሌሎችም ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች ፣በኩባ የሚገኙ
የዲፕሎማቲክ ኮሙኒቲ አባላትች፣ በርካታ ኩባውያን፣ኢትዮጵያዊያንና  ትውልድ ኢትዮጵያዊያን   በአጠቃላይ
ከ 120 በላይ ተሳታፊዎች በተገኙበት ተከብሯል።

በዓሉን በማስመልከት በኩባ የኢፌዲሪ ልዩ መልዕክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ደዋኖ ከድር ባደረጉት
ንግግር  የዘንድሮው የግንቦት-20  በዓል ሲከበር በኢትዮጵያ በብሄር ብሄረሰቦች  በእኩልነትና በመፈቃቀድ ላይ
የተመሰረተ አንድነት፣ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ፣በኢኮኖሚያዊ ዕድገት እና  በማህበራዊ ልማት ዓለምን
ያስደመመ  ስኬት  በማምጣት  እነዚህንና  ሌሎች  የድሉን  ፍሬዎች  ቀጣይነት  ለማረጋገጥ  መንግስት  2 ኛውን
የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አውጥቶ እየተገበረ ባለበት ዓመት መከበሩ ልዩ እንደሚያደርገው ገልዋል።
ባለፈው ሩብ ምዕተ-ዓመት በልማታዊ መንግስትና በኢትዮጵያዊያን  የተሰሩ ስራዎችም ህብረተሰቡን በየደረጃው
ተጠቃሚ እንዲሆን ያስቻሉ ናቸው ብለዋል ።

ግንቦት-20  በዓል  የብሄር  ብሄረሰቦችና  ህዝቦት  ነጻነትን  አፍኖ  በጭቆናና  በሰቆቃ ስር  የነበሩ  ኢትዮጵያዊያን
በትግላቸው ከአምባገነኑ የደርግ ስርዓት የተላቀቁበት መሆኑን አስታውሰው በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ ዋነኛው ጠላት
ድህነት እንደሆነ በመግባባት  በግብርና ምርታማነትን ለማሳደግ፣በኢንዱስትሪው የኢንዱስትሪ ዞኖችን በማስፋፋት
የኢንቬስተሮችን ፍሰት ለማሻሻል እንዲሁም  መሰረተ ልማት ግንባታን በማፋጠን የተሰሩ መጠነ ሰፊ ስራዎች
አብራርተዋል።ኢትዮጵያ የተያያዘችውን ጸረ-ድህነት ትግል በማጠናከር በሀይል ልማት፣  በጤና፣ ትምህርት እና
ሌሎችም ዘርፎች ተጨባጭ ለውጦች ማስመዝገቧን ያስታወሱት  ክቡር  አምባሳደሩ  አገሪቱ  በሰላምና
በፀጥታ፣የሰላም  አስከባሪ  ሰራዊት  በማሰማራት  በምስራቅ  አፍሪካ  ብሎም  በአፍሪካ  ከምታደርገው  ከፍተኛ
አስተዋጽዖ  በተጨማሪ  የአህጉሪቱ  ድምጽ  እንዲሰማና  ተጠቃሚነቷ  እንዲረጋገጥ  በዓለም  አቀፍ  መድረኮች
እየተጫወተች ያለውን ሚና ገልጸዋል።  ክቡር አምባሳደሩ  ኢትዮጵያ  ለተ.መ.ድ.  የፀጥታው ም/ቤት ተለዋጭ
አባልነት እና የዓለም የጤና ድርጅት ዳይሬክተር ጄኔራነት ክቡር ዶ/ቴድሮስ አድሃኖምን በዕጩነት ቀርበው ድጋፍ
እንዲሰጠን እየጠየቅን  ባለንበት ወቅት የሚከበር በዓል በመሆኑን አስረድተው በቀጣይ በሚደረጉት የድምጽ
አሰጣጥ ላይ የሁሉንም አገራት ድጋፍ እንደሚሰጡ ያላቸውን ተስፋ በመግለጽ ከወዲሁ አመስግነዋል። 

የኢፌዲሪ ኤምባሲ 
ኩባ(ሃቫና)

_______________________________________________________________________________________________________________________
Fifth Avenue. No. 6604, apto3 e/ 66 y 68, Miramar, Playa, Habana City. Cuba

Office: (53 7) 206 9905 / Fax: (53 7) 206 9907 / e-mail: embaethicu@gmail.com 
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