
 

The 24th Anniversary of May 28 ‘‘Ginbot 20’’ colorfully celebrated 

in Kampala, Uganda 

ዩጋንዲ ካምፓላ የሚገኘው የኢፌዱሪ ኤምባሲ ግንቦት 20 ቀን 2007 ዓም በአገራችን አስከፊው የዯርግ ስርዓት 

የተገረሰሰበትን እና የአዱሲቷ ኢትዮጵያ የህዲሴ መሰረት የተጣሇበትን 24ኛውን ዓመት የግንቦት 20 የዴል 

በዓል የተሇያዩ የውጭ አገር አምባሳዯሮች፣ የዓሇም ዓቀፍ ዴርጅቶች ሃላፊዎች፣ ኢትዮዽያዊያን እና ትውልዴ 

ኢትዮዽያዊያን፣ ከኢትዮዽያ ጋር የንግዴ ትስስር የመሰረቱ ዩጋንዲዊያን እንዱሁም ጉዲዩ የሚመሇከታቸው 

የዩጋንዲ ከፍተኛ ባሇስልጣናት  ባጠቃላይ ከ250 በላይ ተጋባዥ እንግድች በተገኙበት ካምፓላ በሚገኘው 

ሸራተን ሆቴል በዴምቀት አክብሯል።  

 

በበዓለ ላይ በመገኘት ንግግር ያዯረጉት በዩጋንዲ የኢፌዱሪ ልዩ መልእክተኛ እና ባሇ ሙለ ስልጣን አምባሳዯር 

ዯግፌ ቡላ ’‘24ኛው የግንቦት 20 በዓል ከአራት ቀናት በፊት 5ኛውን አጠቃላይ አገራዊ ምርጫ በተሳካ ሁኔታ 

ባጠናቀቅንበት ማግስት እንዱሁም የመጀመሪያውን የአምስት አመት የእዴገት እና የትራንስፎርሜሽን እቅዴ 

የትግበራ ምዕራፍ  አገባዴዯን፤ ሁሇተኛውን የአምስት አመት የእዴገት እና የትራንስፎርሜሽን እቅዴ ሇመጀመር 

በተዘጋጀንበት ወቅት የሚከበር  በዓል በመሆኑ ከምንጊዜውም ልዩ ያዯርገዋል ሲለ በንግግርቸው ገልፀዋል።’’ 

 

ክቡር አምባሳዯሩ በማያያዝም ምርጫው በገሇልተኛ ምርጫ ቦርዴ የተካሄዯ መሆኑን አውስትውሰው 

‘‘የዘንዴሮው ምርጫ በየትኛውም መመዘኛ ነፃ፣ፍትሃዊ፣ሰላማዊ፣አሳታፊ እና ተዓማኒ የነበረ መሆኑን እና ይህም 

ምርጫውን ሇመታዘብ ከተሰማራው ከፖሇቲካ አባላት ታዛቢዎች ፣ ከሲቪክ ማህበራት እና  ከፍሪካ ህብረት 

የታዛቢ ቡዴን ተረጋግጧል ብሇው በዋናነት ግን ዴምፁን ከሰጠው ከባሇ ጉዲዩ ከህዝቡ ከራሱ ተረጋግጧል‘’ 

በማሇት በንግግራቸው አፅንኦት ሰጥተውታል። በተጨማሪም አገራችን ባሇፉት 12 ተከታታይ ዓመታት 

ባሇሁሇት አሃዝ እዴገት በማሰመዝገብ ከግብርና ወዯ ኢንደስትሪ የሚዯረገውን የሽግግር ጉዞ በማፋጠን ላይ 

ትገኛሇች ብሇዋል። 

 

አገራችን ሇአፍሪካ ሰላም እና እዴገት ያላትን ቁርጠኝነት በተሇያዩ የአፍሪካ አገራት የሰላም አስከባሪ ሀይል 

በመላክ እንዱሁም ከጎረቤት አገሮች ጋር የተሇያዩ የመሰረተ ልማት አውታሮችን በመዘርጋት ቁርጠኝነቷን 

እያስመሰከረች መሆኑን አምባሳዯሩ ብንግግራቸው አክሇው ገልፀዋል።  

 

እንዱሁም ዩጋንዲና ኢትዮጵያ እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ዱፕሎማሲያዊ ግንኙነት ያላቸው መሆኑን በማስታወስ፤ 

‘‘ይህ ግንኙነታችን በታህሳስ ወር 2007 ዓም ክቡር ፕሬዚዲንት ሙሰቬኒ አገራችንን በይፋ በጎበኙበት ወቅት 



የተሇያዩ ስምምንቶችን በመፈራረም ወዯ ላቀ ዯረጃ ተሸጋግሯል’’ በማሇት ገልፀዋል።ዩጋንዲ በክልለ ሰላምን 

ሇማረጋገጥ እያዯረገች ያሇውን ጥረት ኢትዮጵያ ታዯንቃሇች እውቅናም ትሰጣሇች በማሇት ገልፀዋል። 

በማያያዝም አሁን ያሇውን የሁሇቱን አገሮች ግንኙነት ወዯ ንግዴ እና ኢንቨስትመንት በማሸጋገር ግንኙነቱ 

በቢዝነስ ላይ ማተኮር ያሇበት ጊዜ አሁን መሆኑን አምባሳዯሩ በንግግራቸው አስታውቀዋል።    

 

በበዓለ ላይ በክብር እንግዴነት በመገኘት ንግግር ያዯረጉት የዩጋንዲ የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር የክልላዊ ውህዯት 

ሚኒስትር ዳኤታ የተከበሩ Mateka Thilemon በዚህ አጋጣሚ ‘‘እጅግ ሰላማዊ እና የተሳካ ምርጫ በማዴረግ 

ገዥው ፓርቲ በዴጋሜ አገሪቱን መምራት በመቻለ እንኳን ዯስ አላችሁ በማሇት ንግግራቸውን የጀመሩት 

ሚኒስትር ዳኤታው በዩጋንዲ እና በኢትዮጵያ መካከል ያሇው እጅግ በጣም ጥሩ ግንኙነት ተጠናክሮ 

ይቀጥላል’’ ብሇዋል። ‘’Allow me to also take this opportunity to congratulate you, and through 

you, the government and the people of the Federal Democratic Republic of Ethiopia for 

having concluded a most peaceful and successful election, which has been won by the ruling 

party.’’ በማሇት ገልፀዋል። 

 

ክቡር ሚኒስትር ዳኤታው በማያያዝም ዩጋንዲ እና ኢትዮጵያ በሞያሌ በኩል በመንገዴ እንዱሁም በጅቡቲ 

ወዯብ በኩል በባህር ሇማገናኘት የተጀመረውን ስራ ዩጋንዲ አጠናክራ ትቀጥላሇች ብሇዋል። ይህም ወዯፊት 

ሁሇቱን አገራት ከማገናኘቱም በላይ አካባቢውን በመሰረተ ልማት ሇማስተሳሰር የሚያስችል በመሆኑ በትኩረት 

እየተሰራ ነው ሲለ ገልፀዋል። ዩጋንዲ እና ኢትዮጵያ በናይል ወንዝ ሸሇቆ የሚኖር በባህል የሚመሳሰል ህዝብ 

የሚጋሩ በመገሆኑ በቱሪዝም ዘርፍ በጋራ ሇመስራት የሚያስችለ በርካታ እዴሎች አላቸው በማሇት 

በንግግራቸው አክሇው ገልፀዋል።ከዚህም ባሇፈ ሁሇቱ አገሮች በIGAD እና በCOMESA እንዱሁም በሌሎች 

መዴረኮች ያላቸው መዯጋገፍ ተጠናክሮ እንዯሚቀጥል እና  ኢትዮጵያ በዚህ በኩል እያዯረገች ያሇውን ጥረት 

ዩጋንዲ ታዯንቃሇች እውቅናም ትሰጣሇች ብሇዋል።በተመሳሳይ በአካባቢው ሽብርተኝነትን እና ህገ ወጥ የሰዎች 

ዝውውር ሇመከላከል የተጀመረው ጥረት ተጠናከሮ እንዯሚቀጥል እና በዯቡብ ሱዲን የተከሰተውን ችግር 

እልባት ሇመስጠት ሁሇቱ አገሮች ትብብራቸውን አጠናክረው እንዯሚቀጥለ እምነታቸው መሆኑን ገልፀዋል። 

 

በዕሇቱም አገራችን ባፉት 24 ዓመታት በሰላም ፣በልማት እና በዱሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ያስመዘገበችውን 

አንፀባራቂ ዴል በተመሇከተ በSlide Projector የተዯገፈ ምስል ተዘጋጅቶ ሇበዓለ ታዲሚዎች ሇእይታ 

እንዱቀርብ በማዴረግ የአገራችንን ገፅታ መገንባት ተችሏል። 

 

 

የኢፌዱሪ ኤምባሲ ካምፓላ 

ግንቦት 20 ቀን 2007 ዓም 



 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 


