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25ኛው ዓመት የግንቦት 20 የብር ኢዮቤልዩ በዓል በካምፓላ /ዩጋንዳ በደማቅ ሁኔታ ተከበረ 

 

የኢፌዲሪ ልዩ መልዕከተኛ እና ባለሙሉስልጣን አምባሳደር ደግፌ ከእለቱ የክብር እንግዳ ከፕሮፌሰር ኤፍሬም ካሙንቱ ጋር የመልካም ምኞት ምልክት የሆነውን ሻምፓኝ ሲያነሱ፤ 

በርካታ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የውጭ ሀገር ዲፕሎማቶች እና በርካታ ዩጋንዳዊያ 

በተገኙበት በዓሉ በድምቀት የተከበረ ሲሆን፣  በዩጋንዳ ሪፑብሊክ መንግሥት ልዩ መልዕክተኛና ባለሙሉሥልጣን 

አምባሳደር ደግፌ ቡላ ዕለቱን በማስመልከት ንግግር አድርገዋል፡፡ 
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ክቡር አምባሳደሩ በንግግራቸውም ግንቦት 20 ብዘሀነትን ያከበረ አዲስ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት የተገነባበትና 

የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ማንነታቸውን እንዲያስከብሩ፣ ሀገራቸውን እንዲገነቡ ዕድል ያገኙበት 

በመሆኑ ልዩ ሥፍራ የሚሰጠው ዕለት ነው ብለዋል፡፡ 
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በእለቱ ከተገኙት ታዳሚዎች በከፊል 

በመቀጠልም በሀገራችን ቀደም ባሉት ዓመታት የህዝቦች መሰረታዊ መብቶች ያለምንም ጥያቄ የሚረገጡበት፣ 

ጥቂቶች የገነኑበትና አብዛኛው ህዝባችን እንደ ሁለተኛ ዜጋ የሚታይበት እንዲሁም በእርስ በርስ ጦርነት የደከመች 

ሀገር እንደነበረች አውስተዋል፡፡ 

ዛሬ ግን በምትኩ ህዝቦች በትግላቸው ባገኙት ህገ-መንግስታዊ መብታቸው ተጠቅመው፣ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት 

መገንባቱንና ሀገራችን የጀመረችው የህዳሴ ጎዞ ስኬታማ መሆኑን የሚያሳዩ፣ ባለፉት 25 ዓመታት ተጨባጭ 

ሁለንተናዊ ውጤቶች መመዝገባቸውን ጠቅሰው፣ እነዚህ የተገኙት እና እየተከናወኑ ያሉት የልማት እንቅስቃሴዎች 

የታለመላቸውን ግብ እስኪመቱ ድረስ ከዳያስፖራው አባላት ብዙ ተሳትፎ እንደሚጠበቅ አሳስበዋል፡፡ 

በማያያዝም 25ኛ የግንቦት 20 በዓል ሲከበር ዜጎች አገራቸው አሁን ያለችበትን ወቅታዊ ሁኔታ ተረድተው የነገ ተስፋ 

መመልከት እንዲችሉ ለማስቻል ወሳኝ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ መግባባት መፍጠርና የጀመርነውን የህዳሴ ጉዞ 

ከግብ ማድረስ ወሳኝ እንደሆነ፣ ፍትሐዊ ፌዴራላዊ ሥርዓት የመገንባትና የማጠናከር ተግባርም የእያንዳንዱ ዜጋ 

ድርሻ መሆኑንና ሀገራችንን ከጸረ-ልማት ሃይሎች የመጠበቅ የሁላችንም ድርሻ ነው ብለዋል፡፡ 

ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ሰላምና መረጋጋት እንዲፈጠርና ከአጎራባች ሀገሮች ጋር በመሰረተ ልማት ግንባታ 

ለማስተሳሰር የሚደረገው ጥረት የግንቦት 20 ውጤቶች መሆናቸውን እንዲሁም አገራችን ከዩጋንዳ ሪፐብሊክ 
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መንግሥት ጋርም ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከመሰረተችበት ዕለት አንስቶ በሁለቱ ህዝቦች የጋራ ጥቅም ዙሪያ 

በትብብር እየሰራች መሆኗንና ለወደፊቱም አጠናክራ እንደምትቀጥል ገልጸዋል፡፡ 

 

በዓሉ በተከበረበት ወቅት የዩጋንዳ ሪፑብሊክ መንግሥትን በመወከል በክብር እንግድነት የተገኙት የ Tourism, 

Wildlife and Antiquities ሚኒስትር ክቡር Professor Ephraim Kamuntu ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያና ዩጋንዳ 

ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከመሰረቱበት ጊዜ አንስቶ በሁለትዮሽ፣ በአህጉራዊና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ዙሪያ በትብብር 

እየሰሩ መሆናቸውን ገልፀው ለ25ኛው ዓመት የግንቦት 20 የብር ኢዮቤልዩ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ብለዋል፡፡ 

ክቡር ሚኒስትሩ ንግግራቸውን በመቀጠል ባለፉት 25 ዓመታት በኢትዮጵያ ውስጥ እየተመዘገበ ያለው ሁሉን አቀፍ 

የልማት ዕድገት ለብዙ የአፍሪካ ሀገሮች እንደአብነት የሚጠቀስ መሆኑን በማስታወስ የዚህ አስደናቂ ውጤት ሚስጥር 

የኢትዮጵያን መንግሥት፣ ህዝቦችና የመሪውን ፓርቲ የኢህአዴግን ቁርጠኝነት እና ብቃት ያሳያል ብለዋል። 

በማያያዝም ኢትዮጵያ በሱማሊያ እና በሌሎች የአፍሪካ አገራት ሰላምን ለማስከበር እያደረገች ያለውን ሃላፊነት 

የተሞላበት ተግባር በማድነቅ በቅርቡም የ Northern Corridor Integration Project ሙሉ አባል አገር በመሆን 

አህጉሩን በመሰረተ ልማት ለማስተሳሰር ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረገች መሆኑ ሌላው የሚደነቅ ተግባር ነው 

ብለዋል። በመጨረሻም መንግስታቸው ከኢትዮጰያ ጋር በሁሉም መስክ በትብብር ለመስራት ዝግጁ መሆኑን 

በማስታወስ በተለይም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ ወደ ላቀ ደረጃ ማሸጋገርና ማጠናከር ይኖርብናል በማለት 

በንግግራቸው አፅንኦት ሰጥተዋል፡፡ 
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በመጨረሻም ዕለቱን በማስመልከት የተለያዩ አዝናኝ የሆኑ የብሄር ብሔሰቦች ትዕይንት ቀርበው ለበዓሉ ድምቀት 

የሰጡ ሲሆን፣ በመንግስትና በህዝቡ የተከናወኑ የሰላም፣ የልማትና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የሚገልጹ ሥዕላዊ 

እይታዎችም ቀርበዋል፡፡ 

 

የኢፌዲሪ ኤምባሲ ካምፓላ/ዩጋንዳ 

ሰኔ 3 ቀን 2008 ዓም 

 


