
                        May 28 colorfully celebrated in Kampala 

23ኛው የግንቦት 20 በዓሌ በዩጋንዳ ካምፓሊ በድምቀት ተከበረ 

በአገራችን አስከፊው የዯርግ ስርዓት የተገረሰሰበትን 23ኛውን ዓመት የግንቦት 20 የድሌ በዓሌ በኡጋንዳ የሚኖሩ 

ኢትዮዽያዊያን እና ትውሌድ ኢትዮዽያዊያን፣ የውጭ አገር አምባሳዯሮች፣ የዓሇም ዓቀፍ ድርጅቶች ሃሊፊዎች፣ 

ከኢትዮዽያ ጋር የንግድ ትስስር የመሰረቱ ባሇሀብቶች እንዲሁም የኡጋንዳ መንግስት ከፍተኛ ባሇስሌጣናት በተገኙበት 

ካምፓሊ በሚገኘው ሸራተን ሆቴሌ በድምቀት ተከብሯሌ። 

 
H.E. Hon. Minister BETTY BIGOMBE and H.E AMBASSADOR DEGFE BULA commemorate of the Cake Ceremony of the 23rrd anniversary of May 28 in 

Sheraton Kampala Uganda.    

 

በእሇቱም አገራችን ባፉት 23 ዓመታት በሰሊም ፣በሌማት እና በዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ያስመዘገበችውን አንፀባራቂ 

ድሌ እና በመሰረተ ሌማት ግንባታ እያዯረገች ያሇውን እንቅስቃሴ የተመሇከተ በ Slide Projector የተዯገፈ ምስሌ 

ተዘጋጅቶ ሇበዓለ ታዳሚዎች ቀርቧሌ። 



 

ይህ ቀን ሇአገራችን እና ሇወዳጆቿ ሌዩ ቀን በመሆኑ እንኳን ዯስ አሊችሁ ፤እንኳን ዯስ አሇን በማሇት ንግግርቸውን 



የጀመሩት ክቡር አምባሳዯር ዯግፌ ቡሊ አገራችን ከ23 ዓመታት በፊት በርሃብ፣በድንቁርና እና በእርስ በእርስ ጦርነት 

ትታወቅ ነበር፤ሇሌማታዊ መንግስታችንን እና ሇመሪ ድርጅቱ ኢህአዴግ ምስጋና ይገባውና ዛሬ ይህ ታሪካችን 

ተቀይሯሌ። ዓሇም በከፍተኛ የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ በገባችበት ወቅት አገራችን ሊሇፉት ተከታታይ 10 ዓመታት ባሇ 

ሁሇት አሃዝ እድገት በማስመዝገብ በሚሉዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን ከድህነት አረንቋ በማውጣት በአፍሪካ ብልም በዓሇም 

ተመሳሳይ እድገት በማስመዝገብ ከሚገኙ በጣት ከሚቆጠሩ ጥቂት አገሮች ተርታ በግንባር ቀዯምትነት የምትጠቀስ አገር 

ሇመሆን በቅታሇች በማሇት ገሌፀዋሌ። በአሁኑ ስዓት በአገራችን እየተመዘገበ ያሇው ዘርፈ ብዙ እድገት ሇቀጣዮቹ 

ዓመታት ተጠናክሮ እንዯሚቀጥሌ ያሊቸውን እምነት ገሌፀው፣ አገራችን ባሇፉት ዓመታት ሊስመዘገበችው ተከታታይ 

እድገት ዋናው ሚስጥር በሌማታዊ መንግስታችን እና በመሪ ድርጅቱ በኢህአዴግ በኩሌ የተሰጠው ጠንካራ አመራር 

መሆኑን በንግግራቸው አፅንኦት ሰጥተውታሌ።  

 

በመቀጠሌም ግንቦት 20 የአገራችንን ብሄር ብሄረሰቦች እኩሌነት እና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ያረጋገጠና ሇአገራችን ህዳሴ 

መሰረት የጣሇ ቀን በመሆኑ በዓለን ከላልች በዓልች ሁለ ሌዩ ያዯርገዋሌ ብሇው ፤ይህንን ታሪካዊ በዓሌ ስናከብር 

ውድ ህይወታውን ሇዚህ ክቡር ዓሊማ በመሰዋት ሇዚህ ታሪካዊ ቀን ያበቁንን ጀግኖች ሰማዕታት በማስታወስ ነው ሲለ 

ገሇፅዋሌ። 

በማያያዝም አገራችን ሇአፍሪካ ሇሰሊም እና እድገት ያሊትን ቁርጠኝነት በተሇያዩ የአፍሪካ አገራት የሰሊም አስከባሪ ሀይሌ 

በመሊክ እንዲሁም ከጎረቤት አገሮች ጋር የተሇያዩ የመሰረተ ሌማት አውታሮችን በመዘርጋት ቁርጠኝነቷን እያስመሰከረች 

መሆኑን ከገሇፁ በኋሊ የኡጋንዳ ሪፐብሉክ መንግስት ሇህዳሴ ግድብ ግንባታው ሇሰጠው ድጋፍ ምስጋናቸውን 

አቅርበዋሌ። 



 

 

በተመሳሳይ በበዓለ ሊይ በመገኘት ንግግር ያዯረጉት የኡጋንዳ ሪፐብሉክ መንግስት የውሃ ሀብት ሌማት ሚኒስቴር    

ክቡርት BETTY BIGOMBE ኢትዮጵያና ኡጋንዳ የቆየ ታሪካዊ ግንኙነት እንዳሊቸው ገሌጸው፣ ኢትዮጵያ በቀጠናው 



በተሇይም በሱማሉያ እና በዯቡብ ሱዳን ሰሊም እንዲሰፍን ያሇመታከት የምታዯርገውን ጥረት የዩጋንዳ መንግስት 

ያዯንቃሌ ብሇዋሌ።  ‘‘…Uganda Commends Ethiopia’s tireless efforts to secure peace and security in 

Somalia and finding a solution in the on-going South Sudan Peace talks taking place in Addis 

Ababa.’’ በማሇት የገሇፁ ሲሆን በተጨማሪም ኢትዮጵያና ኡጋንዳ በናይሌ ጉዳይ ሊይ በቅርበት እንዯሚሰሩ ገሌፀው 

ዛሬ  ፤ በአባይ ሊይ የሚገነባው የውሃ ሀይሌ ማመንጫ በወንዙ አካባቢ የሚገኘውን የተፈጥሮ ሚዛን እንዲሁም ወንዙን 

በዘሇቄታው በመጠበቅ በኩሌ ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳሇው እናምናሇን  ብሇዋሌ። Our two countries have closely 

cooperated on issues of the Nile, and we believe that Hydro power generation today, will have a long 

term effect on the ecosystem and prevention of the Nile. በማሇት ገሌፀዋሌ።  

 

 

ከዚህ በተጨማሪ በበዓለ ሊይ የተገኙት ኢትዮጵያዊያንና ትውሌድ ኢትዮጵያዊያን አገራችን የጀመረችው የህዳሴ ጉዞ ከግብ 

ሇማድረስ የሚጠበቅባቸውን አስተዋፅኦ ሇማድረግ ምንጊዜም ዝገጁ መሆናቸውን የገሇፁ ሲሆን፣በተሇይም በአባይ ሊይ 

ሇተጀመረው ሇታሊቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እስከአሁን ያዯረጉትን አስተዋፅኦ አጠናክረው እንዯሚቀጥለ ቃሌ 

ገብተዋሌ።በዩጋንዳ እና በአካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያንና ትውሌድ ኢትዮጵያዊያን ሇታሊቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ እስከ 

ዛሬ ድረስ 231,491.00 የአሜሪካን ዶሊር ወይም 4,490,925.00 ብር ቦንድ በመግዛት አስተዋፅኦ አድርገዋሌ።  



H.E. Hon, Minister Betty and H.E. Ambassador Degfe  የኢፌዲሪ ኤምባሲ ካምፓሊ -ኡጋንዳግንቦት 21 ቀን 2006 ዓም 


