
የግንቦት-20 ድል 25ኛው አመት የብር እዩቤሊዮ በአል በሃርጌሳ 
በድምቀት ተከበረ 

በሶማሊላንድ የኢፌዴሪ ቆንስላ ጀነራል ፅ/ቤት 25ኛውን አመት የግንቦት-20 በዓል ከ500 በላይ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ 

ኢትዮጵያውያን በተገኙበት "በብዝሃነት ላይ የተመሰረተ ዴሞክራሲያዊ አንድነት ለህዳሴያችን" በሚል መሪ ቃል ግንቦት 20 ቀን 

2008 ዓ.ም በድምቀት አከበረ ። በክብረ በአሉ ላይ የሶማሊላንድ ገዥ ፓርት ሊቀመንበር፣ የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር 
ሚኒስትርን ጨምሮ በርካታ ሚኒስትሮች፣ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች፣ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና ሌሎች ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች 
ተገኝተዋል። 

በወቅቱም የሚሲዮኑ መሪ የሆኑት ክቡር ብርጋዴር ጀነራል በርሄ ተስፋይ ባደረጉት ንግግር  ከግንቦት 20 ድል በፊት አገራችን 

ለዘመናት የመሯት ገዥዎች በተከተሉት ፀረ ዴሞክራሲያዊ የአገዛዝ ስርዓት የኢትዮያ  ህዝቦች  ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ 

መብቶቻቸውን ተነፍገው ለብዙ ዓመታት ለስቃይና እንግልት እንዲዳረጉ አድርጓቸዋል፡፡  የኢትዮያ ህዝቦችም ከዚህ አስከፊ 
ጭቆና ለመላቀቅ የሚችሉበት ብቸኛ አማራጭ በትጥቅ መፋለም ስለነበረ በኢህአዴግ መሪነት በመራራና እልህ አስጨራሽ ትጥቅ 
ትግል ፋሽሽታዊ የደርግ  ሥርዓትን በማስወገድ  ለረዥም ጊዜ የዘለቀው የጭቆናው ዘመን ሙሉ በሙሉ ተወግዶ  የኢትዮጵያ 

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በሀገራቸው ዘላቂ ሰላምና፣ ዋስትና ያለው ዴሞክራሲ እንዲሰፍን፣ ኢኮ/ዊና ማህበራዊ 

ዕድገታቸው እንዲፋጠን፣ በነፃ ፍላጎታቸው የተመሰረተ አንድ የፖለቲካና ኢኮ/ሚ ማህበረሰብ ለመገንባት ቁርጠኝነታቸውንና 

መተማመናቸውን የገለፁበት ሕገ-መንግስት የቃል ኪዳናቸው ሰነድ ሆኖ የፀደቀበትና የፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

የበላይነት በመገንባት በሰላም፡በዴሞክራሲና በልማት ጎዳና ላይ በመራመድ አኩሪ ውጤቶች  ማስመዝገብ ከጀመርን  እነሆ 25 
አመት የብር ኢዩቤልዩ እያከበርን እንገኛለን ብለዋል ፡፡ 

ሃገራችን የግንቦት-20 ድልን ተከትሎ ትክክለኛ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ተግባራዊ በማድረጓ በአጭር ጊዜ ውስጥ ኢኮኒሚው 
በሂደት ኢንዱስትሪ መር ከማስቻል ጎን ለጎን የግብርና ዘርፉ ምርታማነት በሶስት እጥፍ በማሳደግ፣ በየአመቱ በሚሊዮኖች 

የሚቆጠር የስራ እድል በመፍጠር፣ ድህነት በግማሽ እንዲቀንስ፣ በአማካይ የት/ት ሽፋን ከ96 በመቶ በላይና የጤና ሽፋንም 

ከ90 በመቶ በላይ እንዲደርስ እንዲሁም የመንገድ ሽፋን በአምስት እጥፍ እንዲያድግ በማስቻል እንዲሁም በሌሎች ማህበራዊ 
ዘርፎች ጭምር የተሳካና የማይቀለበስ የህዳሴ ጎዳና ላይ እንድትጓዝ አስችሏታል ብለዋል። 

ቆንስልጀኔራሉ ከዛሬ ሃያ አምስት ዓመት ወዲህ ባሉት ዓመታት ከፍተኛ ለውጥ ከተመዘገበባቸው ሌላው  የዓለም አቀፍ 
ግንኙነታችንን  ከጊዜ ወደ ጊዜ በመሻሻል  የአገራችንን ወዳጆች ያበራከትንበት ድል ነው ፡ በጋራ  ጥቅም ማስከበርና  የመልካም 
ገጽታ ግንባታ  ላይ የተመሰረተው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን  ኢትዮጵያ ከመቼውም ጊዜ የላቀ ተደማጭነት እንዲኖራትና  
ጥቅሟንም እንድታሰፋ የቻለችበት ጊዜ ነው ፡፡ ከነዚህ ስኬታማ የውጭ ግንኙነትና  የዲፕሎማሲ ስራዎች መካከል በአባይ ውሃ 
ክፍፍል ዙሪያ የተደረጉ ጊዜ ያለፈባቸውን ኢፍትሃዊ የሆኑና አሮጌ የቅኝ ግዛት የተናጠል ስምምነቶች ውድቅና ፈራሽ እንዲሆኑ 
በማድረግ ለጋራና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ መቻላችን አንዱ ማሳያ ነው፡፡ በተጨማሪም ለጎረቤት አገሮቸ የምናደርገው 
የሰላም ድጋፍና በየትኛውም የአለም መድረኮች በምናደርገው  ንቁ ተሳትፎ የሀገራችን ተደማጭነት በእጅጉ እያደገ መጥቷል 
ውጤቱም የአለም መንግስታትና ኢንቨስተሮች  ወደ አገራችን እንዲጎርፉ  ምክንያት ሆኗል ።በተመሳሳይ ሚሲዮናችን 
ከተወከለበት የሶማሊላንድ መንግስትና ህዝብ ጋር ለጋራ ጥቅም በጋራ መስራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታችን ከጊዜ ወደ ጊዜ 
እየተሻሻለ የመጣ ቢሆንም የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ የበለጠ መስራት እንደሚያስፈልግ  ግን ሊሰመርበት ይገባል ብለዋል፡፡  

ጀነራል በርሄ ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰአት በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ ጠንካራ የውጭ ግንኙነት መመስረት መቻሏ አንዱ ዋነኛ 

የግንቦት-20 ድል ፍሬ መሆኑን ጠቁመው ከሶማሊላንድ ጋር ያለው ሁለገብ ግንኙነትም በጠንካራ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ 

ገልፀዋል። በኢትዮጵያና ሶማሊላንድ መካከል የሚደረገው የንግድ ልውውጥ በየአመቱ በአማካይ ከ300 ሚሊዮን ዶላር በላይ 
እንደሆነ ገልፀው ይህም ይበልጥ እያደገ የሚገኝ በመሆኑ ሶማሊላንድ በግንባር ቀደምነት ከሚጠቀሱ የኢትዮጵያ የንግድ አጋሮች 
አንዷ ያደርጋታል ብለዋል። በፀጥታና በአቅም ግንባታ ረገድ ያለው ትብብርም ይበልጥ እየተጠናከረ እንደሚገኝ የጠቆሙ ሲሆን 



ሁሉን አቀፍ የኢኮኖሚና የወደብ ትራንዚት ትብብር ስምምነት በማድረግ ግንኙነቱን ይበልጥ ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑንም 
ገልፀዋል። 

በወቅቱ ንግግር ያደረጉት የሶማሊላንድ ገዥ ፓርት ሊቀመንበር የውጭጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስትር እንዲሁም 
ሌሎችም መለዕክታቸውን ያስተላለፉ ተጋባዦች በበኩላቸው ኢትዮጵያ ፀጥታን ጨምሮ በሌሎች ዘርፎች እያደረገችላቸው 

የሚገኘው የአቅም ግንባታ ድጋፍ ከፈተኛ ሚና ያለው መሆኑን ገልፀው ይህ ተጠናክሮ እንዲቀጥልና በኢኮኖሚና መሰረተ-ልማት 
ረገድ ያለውን ግንኙነት በእጅጉ አስፍቶ ለመቀጠል የተጀመረው ሂደት ሁለቱም ወገኖች ትኩረት ሰጥተው እየገፉበት መሆኑ 
አስደሳች ነው ብለዋል።  

ቆንስል ጀነራሉ አክለውም በሶማሊላንድ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ት/ኢትዮጵያን እንዲሁም የሶማሊላንድ ዜጎች በዘሀ አመት 

ከ50 ሺ ዶላር በላይ የቦንድ ግዥ መፈፀማቸው የሚያስመሰግናቸው መሆኑን ገልፀው የግድቡ መጠናቀቅ የኢትይጵያን የሃይል 
አቅርቦት ወደ አስር ሺ ሜጋ ዋት በማሳደግና ኢንዱስትሪውን፣ ግብርናውንና አገልግሎት ዘርፉን በማስፋትና ለማዘመን ሰፊ የስራ 
እድል እንዲፈጠር የሚያስችልና ከጎረቤት አገራት ጋር የሚያስተሳስር ስለሚሆን ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል።   

የግንቦት 20 የድል በዓል 25ኛው ዓመት በማክበር ላይ ሆነን ያለፈውን ጊዜ ስንቃኝ ሀገራችን አፍን ሞልቶ መናገር የሚያስችሉ 
ስኬቶችን ማስመዝገብ እንደቻለች እንገነዘባለን፤ይሁንና መጪው ጊዜም ካለፈው ጊዜ በበለጠ ጥርሳችንን ነክሰን በቀሪ 

ሥራዎቻችን ላይ መረባረብ እንዳለብን እንደምንገነዘብም ግልጽ ሊሆን እንደሚገባ በመጠቆም በሶማሊላንድ የምገኙ ኢት/ያንና 

ትው/ኢ/ያን እስካሁን አገራቸውን ለማገዝ ያደጉት ጥረት ከፍተኛ እውቅና እንደሚሰጠውና በዚህ ታሪካዊ በዓልም  ቃላቸውን 
አድስው የበለጸገች ኢትዮጵያን ለመፍጠር በሚደረገው ጥረት ንቁ ተሳታፊ ሆነው የሃገራችንን ህዳሴ ዕውን ለማድረግ 
ተሳትፎአቸውን አጠናክረው  እንዲቀጥሉ  ጥሪያቸውን  አስተላልፈዋል፡፡  

 


