
 

24ኛው የግንቦት 20 የድል በዓል በብራሰልስ የኢፌዲሪ ኤምባሲ በድምቀት ተከበረ፡፡ 

 

ግንቦት 22 ቀን 2007 ዓ.ም. በብራሰልስ የሚገኘው የኢፊዲሪ ኤምባሲ  

በቤኔሉክስ ሀገራት kሚኖሩ በርካታ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን 

የዲያስፖራ አባላት በተገኙበት 24ኛው ዓመት የግንቦት 20 የድል በዓል በደማቅ 

ሁኔታ ተከበረ፡፡ በበዓሉ ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ በአውሮፓ ህብረት 

ተቋማት፣ በቤኔሉክስና በቦልቲክስ ሀገራት የኢፌዲሪ ባለሙሉ ስልጣን 

አምባሳደር እንዳሉት በዚህ ዓመት 24ኛውን ዓመት የግንቦት 20 የድል በዓል 

ስናከብር ባለፉት 24 ዓመታት የተመዘገቡትን የድል ፍሬዎችንና ለዚህ የሰላምና 

የነፃነት ቀን ውድና መተኪያ የሌለው ሕይወታቸውን መስዋእት የከፈሉ 

ሰማዕታትን ለመዘከር ብቻ ሳይሆን፣ በሂደቱ ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን፣ የተቀሰሙ 

ትምህርቶችና የተገኙ ምርጥ ተሞክሮዎችን በመቀመር የተጀመረውን 

የሀገራችንን ህዳሴ ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር በድጋሚ ቃላችንን ለማደስ ነው 

ብለዋል፡፡ 

 

ክቡር አምባሳደሩ እንዳሉት ሀገራችን በግንቦት 20 የተጀመረውን 

የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ለማሳለጥ በሕገ መንግሥት መመራት 

የጀመረችበት 20ኛ ዓመት፣ 5ኛው ሃገራዊና ክልላዊ ምርጫ በሰላምና በድል 

በተጠናቀቀበት ማግስት፣ የመጀመሪያው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ 

በስኬት ተጠናቆ፣ 2ኛውን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዝግጅት 

በመጠናቀቅ ላይ ባለበት ላይ መሆኑ ለበዓሉ ድምቀትና ሞገስ አጎናጽፎታል 

ብለዋል፡፡ 



 

  

 

ክቡር አምባሳደሩ እንዳሉት የጀመርነው የዲሞክራሲና የልማት ጉዞ ጥቂት የሕብረተሰብ 

ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርግና ሰፊውን ሕዝብ የበይ ተመልካች የሚያደርግ አይደለም፡፡ 

ዛሬ ከፌደራል ዋና ከተማ ጀምሮ በእያንዳንዱ የኢትዮጵያ ገጠር መንደር የማህበራዊ፣ 

ኢኮኖሚያዊ ልማትና የመሠረተ ልማት ግንባታ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው፡፡ ዴሞክራሲያችንና 

ልማታችን ትርጉም ሊኖረው የሚችለው ለሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝቦች ያለው አግባብነትና 

ተጠቃሚነት ሲረጋገጥ ብቻ ነው፡፡ 

 

ዛሬ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች በልማትና በዲሞክራሲ ግንባታ ተሳታፊና ተጠቃሚ 

እንዲሆኑ ለአርሶ አደሩ፣ ለአርብቶ አደር፣ ለከተማው ነዋሪዎች፣ ለወጣቱ፣ ለሴቱ፣ ለግል 

ባለሀብቱ፣ ለዳያስፖራ አባላት የተመቻቸ ሁኔታና ዕድል ተፈጥሯል፡፡ በሁሉም የልማት 

ኃይሎችና ተዋናዮች በተደረገው ተሳትፎና ርብርብ በግብርና፣ በትምህርት፣ በጤና፣ በከተማ 

ልማት፣ በአነስተኛና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዝ፣ በኢንዱስትሪ በመሠረተ ልማት የተገኘው 

ውጤት ከፍተኛ ነው፡፡ የፖሊሲዎቻችን አፈጻጸም ግኝት የሚሳየው እድገቱ ከፍተኛና ፈጣን 

ብቻ ሳይሆን የልማቱ ውጤት ሁሉን ያካተተና ፍትሐዊ እንዲሁም መሰረተ ሰፊ መሆኑን 

ነው ብለዋል፡፡ 

 

ክቡር አምባሳደሩ አያይዘውም 5ኛው ሃገራዊና ክልላዊ ምርጫ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሠለጠነ 

አኳኋን፣ ማስተዋልና ጥበብ፣ ብስለት በተሞላበት ሁኔታ ዲሞክራሲያዊ መብቱን ያለምንም 

ተጽእኖ በነፃነት በመጠቀም የፈለገውንና ይጠቅመኛል ያለውን የፖለቲካ ድርጅት በመምረጥ 

ሉአላዊ የሥልጣን ባለቤት እሱና እሱ ብቻ መሆኑን አረጋግጧል፡፡ ጽንፈኛ ኃይሎች 

የምርጫውን ሂደትና ግንቦት 16 የተከናወነውን እጅግ የተረጋጋ፣ ሰላማዊና ነፃ የድምጽ 



አሰጣጥ ሂደት ለማደናቀፍ ያልፈነቀሉት ድንጋይ አልነበረም፡፡ በዚህ እጅግ አስደናቂ በሆነ 

ክንውን አክራሪዎችንና ጽንፈኞችን አሳፍሯል፡፡ ይህ አቢይ አገራዊ ክንውን የጀመረነውን 

የዲሞክራሲ ሥርዓት ባህል ግንባታ ትግላችንን ወደ አንድ ከፍ ያለ ደረጃ አሸጋግሮታል 

ብለዋል፡፡  

 

አያይዘውም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይፋ ባደረገው ጊዜያዊ ውጤት ሃገሪቱን 

በመምራት ላይ ያለው የኢህአዲግ ቀጣይ መንግሥት ለመመሥረት የሚያስችል ውጤት 

ማግኘቱ ይታወቃል፡፡ ይህ የተጀመረው የህዳሴ ጉዞ አጠናክሮ እንዲቀጥል የተሰጠው እድል 

ስለሆነ የሕዝብ አሜነታ ለማግኘት ከምን ጊዜውም በላይ ሕዝብ ለማገልገል ዝግጁ ነን ብለዋል፡

፡  

 

 

ክቡር አምባሳደሩ እንዳሉት በመፈቃቀድና በመከባበር ላይ የተመሠረተች አዲሲቷ ኢትዮጵያ 

በኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ሙሉ ተሳትፎ በጋራ እየተገነባች ትገኛለች፡፡ 

ኢትዮጵያን በመሰለ ለዘመናት በፊውዳል፣ በመቀጠል በአምባገነን ሥርዓት የቆየ፣ ለዴሞክራሲ 

ባህል ባእድ የነበረ ሀገር፣የተጀመረው ሥር ነቀልና አዲስ ሥርዓት ግንባታ በሁለት አሥርተ 

ዓመታት ተገንብቶ የሚያበቃ ሳይሆን በትውልዶች ቅብብሎሽ የምናሳካው የህዳሴ ጉዞ ነው 

ብለዋል፡፡ አያይዘውም ሃገራችን በተከተለችው ትክክለኛ ፖሊሲ በውጭ ግንኙነቷ ተቀባይነቷና 

ተሰሚነቷ የጨመረና ለአጋርነትና ለኢንቨስትመንት የምትፈለግ ሀገር ሆናለች፡፡ ከሁሉም 

ጐረቤት ሀገራት (ከኤርትራ በስተቀር)፣ ከአፍሪካውያን ወንድሞችና ከሌሎች ሀገራት ጋር 

በእኩልነት፣ በጋራ ጥቅምና በመከባበር ላይ የተመሠረተ የሁለትዮሽና የባለብዙ ወገን 

ዲፕሎማሲ በማካሄድ ከፍተኛ ተደማጭነት አግኝታለች፡፡ 



 

መንግሥት በሀገር ቤት ብቻ ላሉት ኢትዮጵያውን ብቻ ሳይሆን ከሃገር ውጭ ላሉ 

ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን የዳያስፖራ አባላት በሀገር ግንባታው ተሳታፊና 

ተጠቃሚ እንዲሆኑ የተመቻቸ የፖለሲ፣ የሕግና የተቋም ማዕቀፍ ፈጥሯል፡፡ በዚህም ብዙዎች 

የዲያስፖራ አባላት ተሳታፊና ተጠቃሚ እየሆኑ ነው፡፡ ይህን ጥረት በማጠናከር በጉጉት 

ስንጠበቀው የነበረው የቤቶች ልማት ፕሮግራም አፈጻጸም መርሐ-ግብር ተዘጋጅቷል ብለዋል፡ 

በመጨረሻም ከመንግስት አፈጻጸም እና ከመልካም አስተዳደር ጋር የተያያዙ ችግሮች 

እንደተጠበቀ ሆኖ ጉዞው እንዳይሳካ ሌት ተቀን እንቅፋት ፈጣሪ የሆኑ ወገኖች ከዚህ የጥፋት 

ተልእኮ እጃቸውን እንዲያነሱና ለሃገራችን ልማት እንቅፋት ሳይሆኑ በጐ ሚና እንዲጫወቱ 

ጥሪያችውን አቅርበዋል፡፡ 

የዲያስፖራ አባላቱ የግንቦት 20 የድል በሀገራችን አስከፊው አምባገነናዊ የደርግ ስርዓት 

የተገረሰሰበትና ሀገራችን ወደ እድገትና ብልጽግና ለመራመድ ትክክለኛ አማራጭ 

የተጎናፀፈችበት የድል በዓል ነው በማለት ገልፀዋል፡፡ በዕለቱ የቤት ልማት ፕሮግራም የምዝገባ 

ሂደትና አፈፃፀም በተመለከተ መግለጫ የተሰጠ ሲሆን፣ በዲያስፖራው በኩል በፕሮግራሙ  

አፈፃፅም በተመለከተ ለተነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ ተሰጥተዋል፡፡  


