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25ኛው የግንቦት 20 የብር ኢዮቤልዩ በዓል በብራሰልስ የኢፊዲሪ ኤምባሲ 
በድምቀት ተከበረ!

ግንቦት 15 ቀን 2008 ዓ.ም. በብራሰልስ የኢፊዲሪ ኤምባሲ አዘጋጅት በቦዛር 

የባህል ማዕከል ከ450 በላይ የሚሆኑ በቤልጄየምና በአውሮፓ ህብረት ተቋማት 

እንዲሁም በአፍሪካ፣ ካሪቢያን እና ፓስፊክ ሀገራት ተወካይ አምባሳደሮች፣ የአውሮፓ 

ህብረት ተቋማት ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች፣ ዲፕሎማቶች፣ ከቤኔሉክስ ሀገራት ታዋቂ 

ሚዲያዎች፣ ቲንክ ታንክ ድርጅቶች፣ የቱሪዝም ድርጅቶች፣ ከቤኔሉክስ በሀገራችን 

ኢንቨስት ያደረጉ ባለሀብቶችና የኢትዮጵያ ወዳጆች እንዲሁም በቤልጄየም ነዋሪ የሆኑ 

ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በተገኙበት 25ኛው የግንቦት 20 የብር 

ኢዮቤልዩ በዓል ʺበብዝሃነት ላይ የተመሰረተ ዲሞክራሲያዊ አንድነት ለህዳሴችንʺ 
በሚል መሪ ቃል በድምቀት ተከበረ፡፡ 
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በበዓሉ ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ በቤኔሉክስ እና ቦልቲክስ ሀገራት 

እንዲሁም በአውሮፓ ህብረት ተቋማት የኢፊዲሪ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር 

ተጋባዥ እንግዶችን እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት ፣ ኢትዮጵያ ከዛሬ 25 ዓመት 

በፊት በእርስ በርስ ጦርነት እንዲሁም የድህነትና የኋላቀርነት ምሳሌ የነበረችበት ወቅት 

ነበር፣ ኢህአዴግ የኢትዮጵያ ህዝቦችን በማስተባበር የዛሬ 25 ዓመት የደርግን ስርዓት 

በማስወገድ ሀገሪቱ ለተያያዘችው የሰላም፣የዲሞክራሲና የልማት ህዳሴ ጎዳና 

ለማረጋገጥ ከባድ መስዋትነት ከፍለዋል ብለዋል፡፡ ኢትዮጵያ ከዛሬ 25 ዓመት በፊት 

በምስራቅ አፍሪካ ቀንድ ቀውስ ውስጥ ከሚታመሱ ሀገራት መካከል አንዷ ነበረች፣ 

በአሁኑ ወቅት ሀገራችን ባለፉት ሁለት አስርት አመታት የራሷን ሰላም በማስጠበቅ፣ 

ለአፍሪካ ብሎም ለአለም ሰላምና ፀጥታ መስፈን ቁጥር አንድ አስተዋፅኦ በማበርከት፣ 

በስምንት የአፍሪካ ሀገራት ለሰላም ማስከበር በመሰለፍ ለአፍሪካ ብሎም ለዓለም 

ሰላምና ፀጥታ ያላትን ቁርጠኛ አቋም በተግባር በማሳየት ላይ ትገኛለች ብለዋል፡፡ 
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ክቡር አምባሳደሩ በንግግራቸው እንዳሉት ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ከሰባት 

መቶ ሺህ በላ ስደተኞችን በመያዝ በአፍሪካ ግንባር ቀደም ሀገር ስትሆን፣ ለስደተኞች 

ካላት ውስን ሀብት ድጋፍ በማድረግ ላይ ትገኛለች እንዲሁም በኢጋድ አባል ሀገራት 

በተፋላሚ ወገኖች የሰላምና እርቅ ለማስፈን በማደራደር አበክራ በመስራት ላይ 

ትገኛለች፡፡  

ሀገራችን በደቡብ ሱዳንና በሶማሊያ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ምንም እንኳን 

ከራሷ ብሔራዊ ጥቅም አኳያ ብትንቀሳቀስም፣ በአፍሪካ ሰላም፣ ፀጥታና መረጋጋት 

ለማስፈን ከምትከተለው ፖለሲ የተነሳ ነው፣ ስለሆነም ሃገራችን እ.ኤ.አ. ከ2017-2018 

በተባበሩት መንግስታት የፀጥታው ም/ቤት አባል ለመሆን በአፍሪካ ህብረት አባል 

ሀገራት ሙሉ ድጋፍ ያገኘች መሆንዋን በመጠቆም፣ ሀገራቱ ለኢትዮጵያ ድጋፍቸውን 

እንዲሰጡ ጥያቄ አቅርበዋል፡፡ 
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ኢትዮጵያ ባለፉት 25 ዓመታት በተከተለችው ትክክለኛ ፖለሲ ከጎረቤት 

ሀገራት በተለይም ከጂቡቲና ከሱዳን ጋር በኤሌክትሪክሲቲ፣ በውሀ፣ በመንገድና 

በሌሎች መሰረተ ልማት ዘርፎች በመገናኘት እንዲሁም ከኬንያ ጋር ስፔሻል ስምምነት 

በመፈራረም በጋራ ጥቅም ላይ መሰረት በማድረግ በትብብር እየሰራች ትገኛለች፡፡ 

እንዲሁም ከደቡብ ሱዳንና ከሶማሊያ ጋር ሰላምና ፀጥታ በማስፈን ረገድ ቅድሚያ 

የሰጠ ፖሊሲ በመከተል ከሁሉም ጎረቤት ሀገራት ጋር በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረት 

ውጤታማ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ በመከተል ላይ ትገኛለች፡፡ ከኤርትራ ጋር ያላትን 

ግንኙነት በተመለከተ ሀገራችን ከመቶ ሺዎቸ በላይ ኤርትራዊያን ስደተኞችን 

በማስተናገድ ላይ ስትሆን፣ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን በማጠናከር ረገድ 

ለኤርትራዊያን ስደተኞች የከፍተኛ የትምህርት እድልና ሌሎች ቴክኒክ ሙያ 

ስልጠናዎችን በመስጠት የኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ድጋፍ በማድረግ ላይ 

ትገኛለች ብለዋል፡፡ ኤርትራን በተመለከተ ሀገራችን አሁን ችግሮችን በሰላምና 

በድርድር ከመፍታት ባሻገር የፖሊሲ ለውጥ የሌላት መሆኑን በመግለፅ፣ ሀገራችን 
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ለክልሉ ብሎም ለዓለም የጋራ ሰላምና ፀጥታ አሁንም ቁርጠኛ አቋም ያላት መሆንዋን 

አብራርተዋል፡፡ 

በማከልም ሀገራችን ከአውሮፓ ህብረት እና ከአባል ሀገራቱ ጋር ምንም እንኳን 

በተወሰኑ ነገሮች ላይ ልዩነት ቢኖረንም፣ በጋራ ጥቅምና በመከባበር ላይ የተመሰረተ 

የውጭ ግንኙነት በመከተል ሀገራችን ከህብረቱ ጋር በተለይም በሰላምና ፀጥታ፣ በፀረ-

ሽብር ትግል፣በስደተኛ ጉዳዮች አንዲሁም በአየር ንብረት ለውጥና በዘላቂ ልማት 

መስክ በመተባበር በ11ኛው የልማት ፋይናንስ ከፍተኛ ተጠቃሚ መሆን ችላለች 

ብለዋል፡፡ በአሁኑ ወቅት አውሮፓ ህብረትና አባል ሀገራቱ ለሀገራችን ትልቅ የንግድ 

ሸሪክ ሲሆንኑ እስከ 400 የሚሆኑ የአውሮፓ ኢንቨስተሮች በሀገራችን ኢንቨስት 

እንዳደረጉ አብራርተዋል፡፡  

ክቡር አምባሳደሩ እንዳሉት ላለፉት 25 ዓመታት የሀገራችን የውጭ ግንኙነት 

ለውስጥ ጉዳይ ትኩረት በመስጠቱ እና ሀገራችን ሰላምና ፀጥታዋ ባይረጋገጥ ኑሮ ይህ 

የሰላምና ፀጥታ፣ የዲሞክራሲና የልማት እድገት ባልተገኘ ነበር ብለዋል፡፡ በመሆኑም 

በቀጣይ ዓመታት የሀገራችን የውጭ ግንኙነት በህገ-መንግስቱ መሰረት በተለይም 

የሰላምና ፅጥታ፣ የዲሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ጉዳዮች እንዲሁም የልማት 

ጉዳይ አሁንም ቅድሚያ ተሰጥተው እንደሚቀጥሉ አብራርተዋል፡፡ አክለውም ሀገራችን 

የራሷ ፖሊሲ እና ስትራቴጂ ያላት ሲሆን፣ ይህም ፖሊሲ ሀገራችን ያላትን አቅም 

ግምት ውስጥ በማስገባት ግብርናን መሰረት በማድረግ በተለይም በማህበራዊ ልማት 

እንዲሁም በትምህርትና በጤና መስክ አብዛኛዎቹን የሚሊኒየሙን የልማት ግብ 

ማሳካት ችላለች ብለዋል፡፡ ሀገራችን ከዛሬ 25 ዓመት በፊት 2 ዩኒቨርስቲዎች ብቻ 

የነበራት ሲሆን፣ በአሁኑ ወቅት 31 የህዝብ ዩኒቨርስቲዎች ባለቤት ስትሆን፣ ባጠቃላይ 

እስከ 25 ሚሊዮን የሚደርሱ ዜጎቻችን ትምህርት ላይ ይገኛሉ ብለዋል  ፡፡ 

የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እና መልካም አስተዳደር እንዲሁም ሰብአዊ መብት 

ማክበር ቅድሚያ የምትሰጣቸው ሲሆን፣ በቀጣይ በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታው 

መስክ ከአጋር አካላት በትብብር ለመስራት ፍቃደኛ መሆንዋን ገልፀዋል፡፡ 
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ክቡር አምባሳደሩ አያይዘውም በአሁኑ ወቅት በሀገራችን በኤልኒኖ ምክንያት 

በርካታ ዜጎቻችን ለምግብ ጥረት መጋለጣቸውን በመግለፅ፣ ሀገራችን ባለፉት ዓመታት  

ባስመዘገበችው የኢኮኖሚ እድገት መሰረት እስከ አሁን በቤተሰብ፣ በክልል ብሎም 

በሀገር አቀፍ ደረጃ የተከሰተውን ድርቅ ምንም የሰው ህይዎት ሳያልፍ መቋቋም 

ተችሏል ብለዋል፡፡ ሀገራችን የጀመረችውን የኢኮኖሚ እድገት ቀጣይ ለማድረግ 

በመሰረተ ልማት ዘርፍ የምታደርገውን ኢንቨስትመንት አጠንክራ የምትቀጥል ሲሆን፣ 

ይህም የሀገሪቱን የኢኮኖሚ እድገት ከመደገፍ ባለፈ ለጎረቤት ሀገራት የኢኮኖሚ 

ትስስር አስተዋፅኦ በማድረግ ላይ ትገኛለች ብለዋል፡፡  

በመጨረሻም ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ ሀገራችን ኢትዮጵያ በሁለተኛው 

እድገት ትራንስፎርሜሽን እቅድ ከልማት አጋር አካላት ጋር በመወያየት ኢኮኖሚውን 

ከግብርና መር ወደ ኢንዱስትሪ መር ለማሳደግ በያዘችው እቅድ፣ በሀገራችን ምቹ 

የቱሪዝም መዳረሻ እየሆነች ስለመጣች እንዲሁም ምቹ የኢንቨስትመንት እንዲሁም 

የቢዝነስ እድሎች ያሉ መሆኑን በመግለፅ፣ በተለይም በቤኔሉክስ ሀገራት የሚኖሩ 

ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ሀገራቸው በማስተዋወቅ በገፅታ ግንባታ 

እንዲሳተፉ እንዲሁም በቢዝነስ ዘርፍ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
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