
 

26ኛው የግንቦት 20 የድል በዓል በጣሊያን መዲና በሆነችው በሮም ከተማ በታላቅ ድምቀት ተከበረ።  

 በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ በሮም እና በአካባቢዋ የሚኖሩ ኢትዮዽያውያንና ትውልደ-ኢትዮዽያውያን 26 ኛውን 

የግንቦት-20 የድል በአልን እ.ኤ.አ. ጁን 04 ቀን 2017 በሮም በድምቀት አከበሩ። በዓሉ ለትግሉ ሰማእታት የህሊና 

ጸሎት በማድረግ የጀመረ ሲሆን በግንቦት 20  ድል ላለፉት 26 ዓመታት የፌዴራሉ ስርዓት ያጎናፀፋቸው ድሎችና 

ተግዳሮቶች እንዲሁም በአገራችን በተለያዩ መስኮች በተመዘገቡ ስኬቶችና የተደቀኑ ፈተናዎች ዙሪያ የፓናል ውይይት 

ተደርጓል።  

 በዓሉን በንግግር የከፈቱት በጣልያን የኢፌዴሪ ልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ዘነቡ ታደሰ ግንቦት-20 

አስከፊው ፋሽስታዊ የደርግ ስርዓት ውድቀት የተበሰረበት ብቻ ሳይሆን ለዘመናት በድህነትና ኃላቀርነት ስትማቅቅ 

ለነበረችው አገራችን ህዳሴዋንም ጭምር ያበሰረ ታላቅ የድል ቀን እንደሆነ ነው የገለፁት። ባለፉት 26 ዓመታት አገራችን 

በተከተለችው ትክክለኛ ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር ኢኮኖሚው በየአመቱ በአማካይ 11% በመቶ እድገት 

ማስመዘገቡን በማስተዋስ ብዝሃነትን ለማስተናገድ ባለመቻሏ ለአምስት ምእተ ዓመት ከስልጣኔ ማማ በማሽቆልቆል 

የዓለማችን የርሃብ፣ የድንቁንና ኃላቀርነት ተምሳሌት እስከ መሆን ደርሳ የነበረችው ኢትዮዽያ ወደ እድገትና ብልፅግና 

ከፍታ ለመመለስ መቻሏን አምባሳደሯ በንግግራቸው ገልፀዋል።  

 በኢትዮዽያ ባለፉት 26 ዓመታት በፖለቲካው፣ በኢኮኖሚውና በማህበራዊው መስክ በተመዘገቡት ሰኬቶችና ለውጦች 

ላይ ትኩረት ያደረገው የአምባሳደሯ ንግግር በተለይ <<በበሃሃገገራራችችንን  የየህህዳዳሴሴ  ጉጉዞዞ  የየኢኢትትዮዮጵጵያያውውያያንንንን  ትትልልቅቅነነትት  ከከሚሚያያውውጁጁ  

ሜሜጋጋ  ፕፕሮሮጀጀክክቶቶቻቻችችንን  መመካካከከልል  አአንንዱዱናና  ዋዋነነኛኛውው  ''''ታታላላቁቁ  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዳዳሴሴ  ግግድድብብ  ግግንንባባታታ  ፕፕሮሮጀጀክክትት''''  ፤፤  የየዚዚህህ  ብብርርቅቅዬዬ  

ፕፕሮሮጀጀክክትት  የየግግንንባባታታ  ብብስስራራትት  ..  ..  ..  እእኛኛ  ኢኢትትዮዮጵጵያያውውያያንን  አአዲዲስስ  ታታሪሪክክ  በበጋጋራራ  የየሰሰራራንንበበትት  አአጋጋጣጣሚሚ  ብብቻቻ  ሳሳይይሆሆንን  አአሮሮጌጌ  

ታታሪሪካካችችንንንን  በበጋጋራራ  የየቀቀየየርርንንበበትት  የየህህዳዳሴሴውው  ዘዘመመንን  ቱቱባባ  ክክስስተተትት>>>>  ስስሉሉ  ነነውው  ክክብብርርትት  አአምምባባሳሳደደሯሯ  የየጠጠቆቆሙሙትት፡፡፡፡ 

በማከልም በመላው የአገራችን ህዝብ ከመንግስት ጎን በመሰለፍ ለለዕዕድድገገትት  መመስስመመራራችችንን  ጥጥራራትትናና  ፍፍጥጥነነትት  በበሚሚገገጥጥማማቸቸውው  

ዘዘርርፈፈ--ብብዙዙ  ችችግግሮሮችች  ዙዙሪሪያያ  በበሚሚደደረረገገውውንን  ትትግግልል  አጠናክሮ በመቀጠል በተዘረጋው ትክክልኛ ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ 

መስመር የተጀመረውን የህዳሴ ጉዞ እውን ማድረግ እንደሚገባውም ነው አምባሳደሩ በንግግራቸው የጠቆሙት። 

በመጨረሻም በጣልያን የሚገኙ ኢትዮዽያውያንና ትውልደ ኢትዮዽያውያን በተዘረጉ ምቹ የዳያስፖራ ተሳትፎ 

ፕሮግራሞች በእውቀትና በገንዘባቸው እስካሁን ያሳዩትን ንቁ ተሳትፎ በቀጣይም አጠናክረው በመቀጠል የኢትዮዽን 

ህዳሴ እውን በማድረግ ታሪካዊ አሻራቸውን እንዲያኖሩ ጥሪ አቅርበዋል።  

በዓሉ የ 26 ኛውን ዓመት የግንቦት-20 ድል አስመልክተው ለህዝብ ውይይት በተዘጋጀው ሰነድ ዙሪያ ሰፊ የፓናል 

ውይይት በማድረግና የኢፌዴሪ ህገ- መንግስትና የፌዴራል ስርዓት ዙሪያ የጥያቀና መልስ ውድድር በማድረግ 

በድምቀት ተከብሯል። 

 


