
 

በአውሰትራሊያ የሚገኘው የኢፌዲሪ ኤምባሲ የ26ኛው ዓመት የግንቦት 20 በዓል በደማቅ ሁኔታ 

አከበረ፤ 

 በአውስትራሊያ ዋና ከተማ በሆነችው ካንቤራ  የሚገኘው የኢፌዲሪ ኤምባሲ 26ኛው ዓመት 

የግንቦት 20  ብሄራዊ በዓል ጥሪ የተደረገላቸው የተለያዩ አገራት አምባሳደሮች፣ የዲፕሎማቲክ 

ኮሚኒቲ አባላት፣ የፓርላማ  አባላት፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፍተኛ ኃላፊዎች፣ የተለያዩ የቢዝነስ 

ኮሚኒቲ ተወካዮች፣ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ኃላፊዎች፣ የአገራችን ወዳጆች፣ በካንቤራ  እና 

አካባቢ የሚኖሩ የኮሚኒቲ አባላት እንዲሁም ከሜልበርንና ከስድኒ የመጡ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ 

ኢትዮጵያውያን፣ በአጠቃላይ ከ250 በላይ ሰዎች በተገኙበት ግንቦት 22 ቀን 2009 ዓ.ም. በደማቅ 

ሁኔታ ተከብሯል።  

 

እለቱን በማስመልከት ከብርት አምባሳደር ትርፉ ኪዳነማሪያም  ንግግር ያደረጉ ሲሆን ግንቦት 20 

የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች  ከነበረባቸው የብሄር ጭቆና ተላቀው ሁሉም 

አብረውና ተከባብረው፣ በእኩለነትና በአንድነት ተፈቃቅረው አብረው ሊኖሩ 

የሚያስችላችው የጋራ ህገ መንግስት በማፅደቅ  በእኩለነትና በጋራ በመቻቻል  በአንድነት  

አዲስቷን ኢትዮጵያ  እንዲገነቡ ያስቻላቸው እለት መሆኑን፣ ግንቦት 20 ሀገራችን ከድህነት 

ወደ ብልጽግና  ያሸጋገረ ድል መሆኑን፣ ሀገራችን ለረዥም አመታት ትታወቅበት ከነበረው ጦርነትና 

ልመና ወጥታ ፈጣን፣ ቀጣይነትና ህዝቡ በየደረጀው ተጠቃሚነት የሆነበት ኢኮኖሚ እየተመዘገበ 



የሚገኝበት ሀገር መሆኑን፣ ኋላ ቀር አመለካከቶች እየተደፈቁ ዲሞክራሲያዊ ባህሎች 

እንዲያብቡና እንዲጎለብቱ የሚያስችል ሁኔታ የተፈጠረበት ወቅት መሆኑን፣ ህዝባችን 

የመደራጀት የሚመራቸውን የመምረጥ፤ የመፃፍና የመናገር ቋንቋቸውንና ባህላቸውን 

የማሳደግ፣ በሰላም የማልማትና የመጠቀም መብታቸው የተከበረበት  ሁኔታ መፈጠሩን  

ለታዳሚዎቹ ማሰማት ችለዋል፡፡  

 

በበኣሉ አከባበር ላይ የአገራችን የኢንቨስትመንት የቱሪዝም መስህቦችን በቪዲዮ የታገዘ ምስል  

እንዲሁም የአገራችን ብሄር ብሄረሰቦች የሙዚቃ ቪዲዮ እና የአገራችን ምግብ ዝግጅት ለታዳሚዎች 

እንዲቀርብ በማድረግ በኣሉ በደመቀ ሁኔታ መክበር ተችለዋል፡፡  

 



በተመሳሳይ መልኩ በፐርዝ የሚገኙ የትግራይ ኮሚኒቲ አባላት 26ኛው የግንቦት 20 በዓል  ግንቦት 19 

ቀን 2009 ዓ.ም.  ከ200 በላይ የኮሚኒቲ አባላት በተገኙበት በደማቅ ሁኔታ ማክበር ችለዋል፡፡  

ከብርት አምባሳደር ትርፉ ኪዳነማሪያም  በመድረኩ ላይ በመገኘት ሀገራችን ባለፉት 26 ዓመታት በተሰሩ 

ስራዎች በፖለቲካ በማህበራዊ እና በኢኮኖሚ ዘርፍ አስደናቂ ውጤት  የተመዘገቡ መሆኑን፣  ቀጣይና የኢኮኖሚ 

ትራንስፎርሜሽን ለማምጣት  ከሀገር ውጭ የሚኖረው የዳያስፖራ አባላት የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ የሚጠበቅበት 

መሆኑን፣ በሀገራችን አስተማማኝ እና ቀጣይ  ዕድገት እንዲመጣ  የኤሌክትርክ ኃይል አቅርቦት ማሳደግ ወሳኝ በመሆኑ 

የሀገር ፕሮጀክት የሆነው ታላቁ የህዳሴ ግድብ  ግንባታ ቦንድ በመግዛት መደገፍ ያለባቸው መሆኑን ገልጸዋል፡፡  በኣሉ 

የበለጠ ለማድመቅ በዲጄ የታጀበ የሀገር ባህል ሙዚቃ እና ምግብ እንዲቀርብ በማድረግ በኣሉ 

ድምቀት እንዲያገኝ ማድረግ ተችሏል፡፡  

 


