
የግንቦት 20 ብሄራዊ ቀን የ25ኛ ዓመት የብርዩ ቤልዩ በዓል በዯመቀ ሁኔታ በአውስትራሉያ 

የኢትዮጵያ ኤምባሲ  በድምቀት ተከብሯል፤ 

 

የግንቦት 20 ብሄራዊ ቀን  የ25 ዓመት የብርዩ ቤልዩ በዓል አስመልከቶ በአውስትራሉያ 

በካንቤራ ከተማ  የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በዓለን ግንቦት 22 ቀን 2008 ዓ.ም በዯመቀ 

ሁኔታ አክብሯል።   

በዚሁ የግንቦት 20 የብርዩ ቤልዩ በዓል ዝግጅት ሊይ የተሇያዩ አገራት ዲፕሎማቶች፡ 

የመንግስት ባሇስልጣናትና ኃሊፊዎች፣የፓርሊሜንት አባሊት፣የአውስትራሉያ የውጭ ጉዳይ 

ሚኒስቴር ባሇሙያዎችና ኃሊፊዎች፣የተሇያዩ የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት 

ሙሁራኖች፣በንግድና ኢንቨስትመንት የተሰማሩ ባሇሃብቶች እና በካንቤራ የሚገኙ 

የኢትዮጵያ ዲያስፖራ እና ወዳጆች የባዕለ ዝግጅት ታዳሚ ሆነዋል። 

በዕሇቱ በአውስትራሉያ የኢትዮጵያ ባሇሙለ ስልጣን አምባሳዯርና ልዩ መልክተኛ የሆኑት  

አምባሳዯር ትርፉ ኪዳነማሪያም ዕሇቱን በማስመልከት ንግግር ያዯረጉ ሲሆን አገራችን የሰው 

ዘር መገኛና  ስልጣኔ ከአበበጰዠባቸው  አገራት አንዷ እንድነበረች ጠቅሰው፤ ሆኖም 

በተሇያዩ ጊዜያት አገሪቱት ያስተዳዯር የነበሩ ስርዓቶች ህዝቡን ጥያቄ በአግባቡ ሇመመሇስ 

ባሇመቻሊቸው ሇከፋ ድህነትና ኃሊቀርነት እንዯዳረጓት አስታውሰው። ይህንን አስከፊውን 

የዯርግ ጭቆናና ፀረ ዲሞክራሲያዊ አገዛዝ በህዝቦች መራራ የትጥቅ ትግልና መስዋትነትና 

ተጋድሎ የተገረሰሰ መሆኑን በሰፊው ገልፀው፤ ይህ ፀረ ህዝብ ስርዓት  መዯምሰሱንና 25 

ዓመት የሞሊው መሆኑን ጠቅሰው። በተሇይ በሊፉት 25 ዓመታት የሰሊም ፣ልማትና 

ዲሞክራሲ  ስርዓት ግንባታ ተረጋግጦ  አገራችን  በህዳሴ ጉዙ ሊይ እንዯሆነችና የህዳሴ ጉዞ 

መሊውን የአገራችንን ህዝቦች በየዯረጃው የሚያሳትፍ በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ፈጣን 

ልማት ማምጣትና ቀጣይነት  ባሇው አስተማማኝ ሰሊም በመገንባት ሊይ የተመሰረተ በመሆኑ 

በህዝባዊ ድጋፍ ታጅቦ እየተጓዘች እንዯምትገኝ ገልፀዋል። 



  

ድህረ ግንቦት 20 1983 ዓ.ም  የአገራችን በአዲስ የታሪክ ምዕራፍ  ሁለን አቀፍ በሆኑ 

የዜጎች ተሳትፎ የፀዯቀ ህገመንግስት ባሇቤት የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ሰባዊና 

ዲሞክራሲያዊ መብት የተረጋገጠበት የፌዯራል ስርዓት፤ የአገራችን ታሪክ በልዩ ሁኔታ 

የተዋቀረበት የድህንነትና ኃሊቀርነት ታሪካችን በትኩረትና በቀጣይነት በቀየሩ የዕድገት 

ፖሉሲዎችና ስትራቴጂዎች በሇውጥ መስመር ሊይ እየተጓዘች  እንዯምትገኝና አገራችን 

ሇአሇፉት 15 ተከታታይ አመታት ፈጣንና ባሇ ሁሇት አሃዝ እድገት ያሰመዘገበችበት መሆኑ 

ገልፀዋል። 

እንዲሁም አገራችን ከአውስትራሉያ ጋር ያሊትን የዲፕሎማሲ ግንኙነት ወዯ ሊቀ ዯረጃ 

ሇማሳዯግ እየሰራች መሆኑ በተሇይ ሁሇቱ አገራት በጋራ ተባብረው ሉሰሩባቸው የሚችለ 

ጉዳዮች ያለ  ሲሆን ፀረ ሽብርተኝነት መታገል፡ ህገወጥ የሰዎች ዝውውርና የአየር ፀባይ 

ሇውጥ እንዲሁም በንግድና ኢንቨስትመንት  ተባብሮ ሇመስራት  በሁሇቱ አገራት መካከል 

ጠንካራ ፍሊጎት ያሇ መሆኑ ገልፀዋል።  

 

 በአውስትራሉያ የሚገኙ ኢትዮጵያዊያንና ትውልዯ ኢትዮጵያዊያን የሁሇቱን አገራት 

ግንኙነት በበሇጠ እንዲጠናከር ድርሻቸውን እንዲወጡ አገራችን በጀመረችው የሰሊም 

፣የልማትና ዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እንዲሳተፉና የህዳሴ ግድብ ቦንድ እንዲገዙ 

አሳስበዋል። 



 

በዕሇቱ  ባሇፉት 25 ዓመታት አገራችን በቀረፀችው  ትክክሇኛ የልማት ፖሉሲዎች የተገኙ 

የልማት ፍሬዎች፤ የኢንቨስትመንት ዕድሎች፣ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች የሚያሳዩ 

ቪዲዮ  የቀረበ ሲሆን እንዲሁም የተሇያዩ ብሔሮች ብሔረሰቦች  ሙዚቃዎች፣ የአገራችም 

ምግቦች እና ሇበዓለ የተዘጋጀው ኬክ ቆረሳ ስነስርዓትን ያካተት ዝግጅት ሇታዳሚዎች 

እንዲቀርብ ተዯርጓል። 

በዚሁ መሰረት በዓለ በታሊቅ ድምቀት ተከብሯል። 


