
 

 

 

 

የግንቦት 20 በዓል  በናይሮቢ ኬንያ ተከበረ  

 

24ኛው የግንቦት 20 በዓል በናይሮቢ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ኤምባሲ በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል፡፡  በበዓሉ ላይ 

የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶ/ር ቴድሮስ አድሃኖም፣ የሱዳኑ የውጭ ጉዳይ ሚንስትር የተከበሩ አሊ ካርቲ፣ 

በኬንያ ፓርላማ የመንግስት ዋና ተጠሪ (Majority Leader) የተከበሩ አደን ዱአሌ ፣ በናይሮቢ ተቀማጭ 

የሆኑ  የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት፣ የኬንያ የመንግስት ባለስልጣናት  እንዲሁም በናይሮቢና 

በአካባቢው የሚገኙ ኢትዮጵያዊንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ተገኝተዋል፡፡ በበዓሉ ላይ የዕለቱ የክብር 

እንግዳ የሆኑት የኬንያ የመንግስት ዋና ተጠሪ የተከበሩ አደን ዱአሌ፣ የውጭ ጉዳይ ሚንስትር ዶ/ር 

ቴድሮስ አድሃኖም እና በኬንያ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዓሉን አስመልክቶ 

ንግግር አድርገዋል፡፡  

ክቡር አደን ዱአሌ በንግግራቸው ለአገራችን መንግስት እና ህዝብ የእንኳን ደስ ያላችሁ መልዕክት 

አስተላልፈዋል፡፡ ሁለቱ አገራት ከኬንያ የነፃነት መሪ ጆሞ ኬንያታ እና ከአፄ ኃይለስላሴ ጀምሮ ረጅም 

ታሪክ ያለው ግንኙነት እንዳላቸው፣ ይህ ግንኙነት የሁለቱ አገር ዜጎች ያለ ቪዛ እንዲገቡ እንዳስቻላቸው 

እና ግንኙነቱ በቅርቡ በተፈረመው Special Status Agreement ወደላቀ ደረጃ እንደደረሰ እንዲሁም 

የዚህ ሥምምነት መፈረም በሁለቱ አገራት መካከል ያለውን የንግድ፣ የኢንቨስትመንት እና የቱሪዝም 

ግንኙነት የበለጠ እንደሚያጠናክረው ተናግረዋል፡፡ የክብር እንግዳው አክለውም ሁለቱ አገራት በጋራ 

የድንበር አስተዳዳሪዎች እና የጋራ የሚኒስትሮች ኮሚሽን እያደረጉት ላለው ምክክር አገራቸው የተለየ 

ዋጋ እንደምትሰጠው እና እነዚህ ማዕቀፎች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ለማሳደግ፣ የፖቲካዊ፣ 

ኢኮኖሚያዊ እና የማህበራዊ  ትስስሩን ለማጠናከር የሚኖራቸው አስተዋፅኦ ቀላል እንደማይሆን  

ገልፀዋል፡፡ በክልላዊ መድረክ የክልሉን ሰላምና ፀጥታ ለማስጠበቅ ሁለቱ አገራት በኢጋድ ማዕቀፍ በጋራ 

እየሰሩ እንደሆነ፣ የአፍሪካ ህብረትን የውህደት ዓለማ ለማሳካት በትብብር እየሰሩ እንዳለ  ተናገረዋል፡፡  

የውጭ ጉዳይ ሚንስትር ዶ/ር ቴድሮስ አድሃኖም በበኩላቸው በዓሉን አስመልክቶ ባደረጉት ንግግር ይህ 

በዓል እየተከበረ ያለው አገራችን 5ኛውን አገራዊ እና ክልላዊ ምርጫ ሠላማዊ እና ዴሚክራሲያዊ በሆነ 

መንገድ ባከናወነችበት ማግስት መሆኑ በዓሉን ልዩ እንደሚያደርገው ተናገረዋል፡፡ በኬንያ ለሚኖሩ 



ኢትዮጵያዊያን ለአገራቸው እያደረጉ ያሉትን አስተዋፅኦ በኢንቨስትመንት፣ ቦንድ በመግዛት፣በንግድ እና 

በገፅታ ግንባታ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አስተላልፈዋል፡፡  

 ሁለቱ አገራት የቆየ የዲፕሎማሲያዊ እና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ያላቸው አገሮች እንደሆኑና ኬንያ 

እና ኢትዮጵያ የጋራ የሆነ ተስፋም ፈተናም ያለባቸው እጅግ የሳሰሩ አገራት እንደሆኑ፣ ይህ ነባራዊ 

እውነታ የሚያሳየው አገራቱ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቱን  የበለጠ ማጠናከር እና ከግንኙነቱ በቀጣይነት 

ተጠቃሚ እንዲሆኑ መስራት እንዳለባቸው  እንደሆነ  አመልክተዋል፡፡  ኬንያ በክልሉ ሠላምና ፀጥታን 

ለማስጠበቅ መተክል(anchor) አጋር እንደሆነች፣ በሶማሊያ ሠላም እና መረጋጋት እንዲሰፍን የመሪነት 

ሚና እየተጫወተች እንዳለች ገልፀዋል፡፡  

ክቡር አምባሳደር ዲና ሙፍቲም በበኩላቸው ባሰሙት ንግግር ይህ በዓል በአገራችን የዴሞክራሲያዊ 

ስርዓት ግንባታ የተጀመረበት እንደሆነ፣ ስልጣን ከተከማቸበት ከማዕከላዊ መንግስት ወደ ክልሎች እና 

ወደ ህዝቡ የወረደበት፣ አገራችን በህዝበ-ውሳኔ ዴሞክራሲያዊ ህገ-መንግስት ያፀደቀችበት እንዲሁም 

ህዝቡ መሪዎቹን በዴሞክራሲያዊ መልኩ መምረጥ የጀመረበት እንደሆነ አብራርተዋል፡፡ አገራችን 

ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታት በየ አምስት አመቱ ዴሞክራሲያዊ ምርጫዎችን እንዳረገች እና ህዝቡም 

የሚፈልገውን ሲመርጥ መቆየቱን፣ በቅርቡ የተካሄደው ምርጫም ሠላማዊ፣ዴሞክራሲያዊ እና 

በመራጭነት የተመዘገበው ህዝብም 90% የሚሆነው ወጥቶ ድምፅ የሠጠበት አሳታፊ እንደነበር ገልፀው 

እነዚህ ተከታታይ ምርጫዎች የአገራችንን የዴሞክራሲያዊ ሂደት በጠንካራ መሠረት ላይ እንዳስቀመጡት 

ተናግረዋል፡፡ በኢኮኖሚው መስክ አገራችን ላለፉት ሁለት አስርት አመታት ባለሁለት አሃዝ ዕድገት 

እንዳስመዘገበች፣ ይህም አገሪቱን በዓለም ላይ በፍጥነት እያደጉ ካሉ አገራት ተርታ እንዳሰለፋት፣ ይህ 

ዕድገት ደግሞ ሊመዘገብ የቻለው በአገሪቱ ውስጥ ላለፉት ሁለት አስርት አመታት ሰላምና ፀጥታ ሰፍኖ 

በመቆየቱ እና የመልካም አስተዳደር እየተሻሻለ በመምጣቱ እንደሆነ ገልፀዋል፡፡  

የሁለቱን አገራት የሁለትዮሽ ግንኙነት በተመለከተ ኬንያ እና ኢትዮጵያ ከችግር ነፃ የሆነ እና ልዩ 

(Unique) የሆነ ግንኙነት እንዳላቸው፣ ሽብርተኝነትን በመዋጋት ሁለቱ አገራት በመደጋገፍ አሸባሪውን 

የአልሸባብ ቡድን በአሚሶም ጥላ ስር እየታገሉ እንዳለ፣ በአጠቃላይ ኬንያ ለኢትዮጵያ ስትራቴጅያዊ 

አጋር አገር እንደሆነች እና ይህ ግንኙነት ወደፊትም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል፣ ይህንንም ዕውን ለማድረግ 

በቅርቡ የተፈረመውን የSpecial Status Agreement ጨምሮ ከዚያ ቀደም የተፈረሙት በርካታ 

ስምምነቶች ተግባራዊ እንዲሆኑ አገራችን ጠንክራ እየሠራች እንደሆነ ተናገረዋል፡፡ በበዓሉ ማጠናቀቂያ 

ክቡር አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለአገር ወስጥና ለውጭ ጋዜጠኞች የበዓሉን አላማ አስመልክቶ ቃለ-

መጠይቅ (Interview) ሰጥተዋል፡፡  

 


