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በጣልያን የሚገኙ ኢትዮዽያውያን 25ኛውን አመት የግንቦት-20 ድል የብር 

እዮቤልዩ በአል በሮም በድምቀት አከበሩ 

በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ በጣልያን የሚገኙ ኢትዮዽያውያንና ትውልደ-ኢትዮዽያውያን 25ኛውን አመት የግንቦት-20 

ድል የብር እዮቤልዩ በአል እ.ኤ.አ. ሜይ 29/2016 በሮም በድምቀት አከበሩ። በእለቱም ለትግሉ ሰማእታት የህሊና 

ጸሎት የተደረገ ሲሆን ድሉን ተከትሎ የተመዘገቡ ሁሉን አቀፍ እደገቶችን በተመለከተ የፓናል ውይይት ተደርጓል። 

በክብረ-በአሉ መክፈቻ በጣልያን የኢፌዴሪ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደርና ልዩ መልእክተኛ ሙሉጌታ አለምሰገድ 

ባደረጉት ንግግር በጣልያን የሚገኙ ኢትዮዽያውያንና ትውልደ ኢትዮዽያውያን እስካሁን በሃገራችን በተዘረጉ ምቹ 

የዳያስፖራ ተሳትፎ ፕሮግራሞች በእውቀትና በገንዘባቸው ያሳዩትን ንቁ የልማት ተሳትፎ በቀጣይም አጠናክረው 

እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበው በሃገራችን እየተመዘገቡ የሚገኙ ሁሉን አቀፍ የግንቦት-20 ፍሬዎች በተመለከተ ሰፊ 

ማብራሪያ ሰጥተዋል። 

 

አምባሳደሩ በንግግራቸው ግንቦት-20 አስከፊው ፋሽስታዊ የደርግ ስርዓት ውድቀት የተበሰረበት ብቻ ሳይሆን ለዘመናት 

በድህነትና ኃላቀርነት ስትማቅቅ ለነበረችው አገራች ህዳሴዋን ጭምር ያበሰረ መሆኑን ጠቅሰው ይህን ተከትሎ ተግባራዊ 

በተደረገው ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር ሃገራችን ለመጀመሪያዎቹ 12 አመታት በአማካይ የ5.5 በመቶ፣ በቀጣዮቹ 

13 የተሃድሶ አመታት ደግሞ በአማካይ የ10 በመቶ ዓመታዊ የእድገት ምጣኔ ማስመዝገብ ማስቻሉን ጠቁመዋል።  
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የአገራችን ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ለዘመናት ተንሰራፍቶ የኖረውን የብሄራዊ ጭቆናና አድሎአዊ ስርዓት ገርስስው 

በጋራ ባፀደቁት ፌዴራላዊና ዴሞክራሲያዊ ህገ-መንግስታቸው ብዝሃነትን በአግባቡ ለማስተናገድ በመቻላቸው 

በየጊዜው እየጎለበተና እየዳበረ በመሄድ ላይ ያለ አዲስ የዴሞክራሲያዊ አንድነት እየተፈጠረ መሆኑንና የመድብለ ፓርቲ 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት በመረጋገጡም ከ1983 ወዲህ ከ78 በላይ የተለያየ አጀንዳ ያነገቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች በህጋዊ 

መልኩ ተመዝግበው የሚንቀሳቀሱበት እና በየአምስት ዓመቱ በሚደረገው ምርጫ ተወዳድረው በህዝብ ፍላጎትና 

ምርጫ የላቀ ውጤት ያገኘ ፓርቲ የመንግስት ስልጣን የሚይዝበት ስርዓት እውን ማድረግ ማስቻሉንም አብራርተዋል። 

   

ላለፉት 25 ዓመታት የተመዘገበው ተከታታይ የምጣኔ ሐብት እድገት አገራችን በአለም አቀፍ ደረጃ ያላት ገፅታ 

እንዲቀየርና በአፍሪካ ዋነኛ የኢንቨስትመንት መዳረሻ አገር እንድትሆንና ከማስቻሉ ባለፈ የአየር ንብረት ለውጥን 

ጨምሮ ሌሎች የአፍሪካ አገራትን ጥቅም የሚያስከብሩ አለም አቀፍ መድረኮች ላይ የአፍሪካውያንን ድምፅ በመወከል 

ከፍተኛ አስተዋፅኦ እንድታደርግ አመኔታ የሚሰጣት ሃገር እንድትሆን አስችሏታልም ብለዋል። 

 

ባለፉት 25 ዓመታት በተዘረጋው ትክክለኛ ፖሊሲና በተረጋገጠው ቁርጥጠኛ አመራር የግብርናና ገጠር ልማት 

በከፍተኛ ደረጃ ያደገ መሆኑን የጠቀሱት አምባሳደር ሙሉጌታ በ1983 ዓ.ም በዋና ዋና የመኸር ሰብሎች 52 ሚሊዮን 
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ኩንታል የነበረውን ዓመታዊ የምርት መጠን በ2007 ዓ.ም ወደ 270.3 ሚሊዮን ኩንታል በማሳደግ በሃገር አቀፍ ደረጃ 

የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ መቻሉንና ይህም በቅርቡ በአምሳ አመታት ታሪክ ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ 

የተከሰተውን የአየር ንብረት ለውጥ የድርቅ አደጋ የአንድም ዜጋ ሕይወት ሳያልፍ ችግሩን መቋቋም እንድንችል 

ማድረጉን አስረድተዋል። በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን የመጨረሻ አመት የግብርና አመታዊ 

ምርት ወደ 406 ሚሊዮን ኩንታል ለማሳደግ መታቀዱንም ጠቁመው ይህም የምግብ ዋስትናን በቤተሰብ ደረጃ 

ለማረጋገጥ እንደሚያስችል ገልጸዋል። የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪውንም በየዓመቱ በአማካይ 24 በመቶ በማሳደግ 

ከጠቅላላ የአገር ውስጥ ምርት ያለውን ድርሻ አሁን ካለበት 4.8 በመቶ በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን የእቅድ 

ዘመን ከ8 በመቶ በላይ ለማድረስ መታቀዱን ጠቁመዋል። 

  
ከማህበራዊ ልማት አኳያም ተግባራዊ በተደረገው የትምህርት ፖሊሲ በአሁኑ ጊዜ በሁሉም የትምህርት እርከኖች 

በትምህርት ገበታ ላይ የሚገኘው የተማሪ ቁጥር ድሮ ከነበረበት 2.1 ሚሊዮን ተነስቶ 28 ሚሊዮን የደረሰ መሆኑን 

የጠቆሙት አምባሳደሩ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት የሚያገኙ ዜጎች ቁጥር በ1983 ዓ.ም ከነበረበት 2.6 ሚሊዮን ወደ 

19.2 ሚሊዮን  ማለትም በሽፋን ደረጃ ሲገለጽ ከ19 በመቶ ወደ 96.9 በመቶ ማሳደግ መቻሉንና 51 የሚሆኑ ብሄር 
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ብሄረሰቦችበአፍ መፍቻ ቋንቋቸው በመማር እንዲችሉ መደረጉን አስረድተዋል። በ1983 ዓ.ም 416 ሺህ ያህል ተማሪዎች 

ብቻ ያስተናግዱ የነበሩ 284 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ቁጥር ወደ 2ሺህ 33 እንዲያድጉ ተደርጎ አሁን ከ2 

ሚሊዮን በላይ ወጣቶች ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ በማድረግ ጥቅል ተሳትፎው 40 ነጥብ 5 በመቶ ደርሷልም 

ብለዋል። የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ተቋማትን 1,312 በማድረስም ከ288ሺህ በላይ ዜጎች የቴክኒክ ትምህርትና ስልጠና 

እየወሰዱ ይገኛሉ። በሁለት ዩኒቨርስቲዎች ታጥሮ የቆየው የትምህርት ስርዓት ከ1983 ወዲህ በተሰጠው ልዩ ትኩረት 

የስርጭቱን ፍትሃዊነት በመጠበቅ በአሁኑ ጊዜ በ39 የመንግስት ዩኒቨርስቲዎች  የከፍተኛ ትምህርት ስልጸና እየተሰጠ 

እንደሚገኝና ያለው አመታዊ የቅበላ አቅም 125 ሺህ መድረሱና በአሁኑ ጊዜ ከ600 ሺህ በላይ ተማሪዎች የቅድመ 

ምረቃ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ እንደሚገኙና የድህረ ምረቃ ዓመታዊ የቅበላ አቅምም 28 ሺህ መድረሱ 

ተጠቁሟል። ከዚሁ በተጨመሩ 98 የሚደርሱ የግል ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች 

በማስተማር ላይ ይገኛል፡፡ 

 

በጤና ረገድም መንግስት 38 ሺህ የሚሆኑ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎችን በማሰልጠንና በማሰማራት እንዲሁም 

በየ5 ኪሎሜትር ራዲየስ የጤና ግልጋሎት ተቋማትን በመዘርጋት መሰረታዊ የጤና አገልግሎት ሽፋን 98 በመቶ ማድረስ 

መቻሉን የገለጹት አምባሳደር ሙሉጌታ ይህንንም ተከትሎ የእናቶች ሞት በ72 በመቶ መቀነስ መቻሉንና የዜጎች 

በሕይወት የመቆየት አማካይ እድሜ በ1982 ዓ ም ከነበሩበት የ45 ዓመት እድሜ ወደ 64 ዓመታት እድሜ የመኖር 

ፀጋን እንዲጎናጸፉ ማድረግ መቻሉን አብራርተዋል።  
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አምባሳደር ሙሉጌታ አለምሰገድ አክለውም የኪራይ ሰብሳቢነት መገለጫ የሆኑት ያለአግባብ የመጠቀም ዝንባሌ፣ 

የመልካም አስተዳደር እጦት፣ የሐይማኖት አክራሪነት፣ የትምክህትና የጠባብነት አስተሳሰቦች አሁንም በጉዟችን ላይ 

የተጋረጡ ፈተኛዎች ሆነው መቀጠላቸውንና በመንግስት በኩል ለኪራይ ሰብሳቢነት የተመቻቸውን አረንቋ በማድረቅና 

ለልማታዊ ኃይሎች ምቹ ሁኔታ በመፍጠር መሰረታዊ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ለውጥ የሚያመጣውን ትግል በማድረግ ላይ 

እንደሚገኝ ጠቅሰው ሆኖም ይህ ትግል በሰፊው ህዝብ የነቃና የበሰለ ትግልና ተሳትፎ መደገፍ እንደሚኖርበት መንግስት 

በጽኑ እንደሚያምነ አስረድተዋል።  

 

በተለይም በከተሞች የህዝቡን መሬት በመዝረፍ፣ የመንግስት ግብርን በመሰወር ወይም በማጭበርበር፣ ቅጥ ያጣ የንግድ 

ስርዓት በመከተል፣ የመንግስት ግዥና ኮንትራት አስተዳደር በማጭበርበር መልክ የሚታዩ የኪራይ ሰብሳቢነት 

አስተሳሰቦችና ተግባራት አሁንም ከፍተኛ ትግል ሊካሄድባቸው የሚገቡ የትግል ግንባሮች በመሆናቸው መላው ህዝብ 

ከመንግስት ጎን በመሰለፍ የተጀመረውን የፀረ ኪራይ ሰብሳቢነት ትግል አጠናክሮ በመቀጠል በተዘረጋው ትክክልኛ 

ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር የተጀመረውን የህዳሴ ጉዞ እውን እንዲያደርግ ይጠበቃል ብለዋል።  

 

በበጨረሻም አምባሳደሩ ሃገራችን የሚታየው አጠቃላይ የስራ ባህል አሁንም መሰረታዊ ለውጥ ያልታየበትና ከ20 

ሚሊዮን የማያንስ ህዝብ ከድህነት ወለል በታች የሚገኝ መሆኑን ያስታወሱት አምባሳደሩ ዳያስፖራውን ጨምሮ መላው 
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ኢትዮዽያዊ የቁጠባ ባህሉን በማሳደግና ንቁ የልማት ተዋናይ በመሆን ራሱንና ሃገሩን ከድህነት የማላቀቅ ሃላፊነቱን 

በእልህና በቁርጠኝነት እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።   

 
 

 

 


