
 

 

 

የግንቦት 20 የዯስታ መግሇጫዎች ቀጥሇዋሌ 

 

ሇ22ኛው ጊዜ የሚከበረውን ግንቦት 20ን በዓሌ በማስመሇከት የላልች ሀገሮች 

ባሇስሌጣናት የዯስታ መግሇጫዎቻቸውን አስተሊሇፉ፡፡ 

በዚሁ መሠረት የጀርመኑ ፕሬዝዲንት  ጆዋኪም ጋውክ፤ የኔዝርሊንዴስ ንጉስ ዊሊም 

አላክሳንዯር፤ የቬትናም ፕሬዝዲንት ትሩንግ ታን ሳንግ፤ የዩክሬን ፕሬዝዲንት ቪክቶሪ 

ያኑኮቪች፤ የጣሉያኑ ፕሬዚዲንት ጆርጅዮ  ናፖሉታኖ፤ የማሊዊዋ ፕሬዝዲንት ጆይስ ግንዲ፤ 

የኩዌት ብሄራዊ  ሸንጎ አፈ-ጉባኤ አሉ ፋሃዴ አሌ-ራሺዴ፤ የካምቦዱያ ጠቅሊይ ሚኒስትር ሃን 

ሰን እና የሀገሪቱ ም/ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ሆር ናም ሆንግ፤ የሲሪሊንካው ፕሬዝዲንት ማሂንዲ 

ራጃፓክሳና የሃገሪቱ የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር ፕሮፌሰር ኤሌ. ፔይሪስ፤  የሃነጋሪ የውጭ ጉዲይ 

ሚኒስትር ጃኖስ ማርቶኒ፤ የአሌጄሪያ የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር ሙራዴ ሜዯሌሲ እና የሱሌጣኔት 

አማን የውጭ ጉዲይ ሚንስትሩ የሱፍ ቢን አሊዊ ቢን አብዯሊ ሇኢ.ፌ.ዱ.ሪ ፕሬዝዲንት ክቡር 

አቶ ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ፤ ሇኢ.ፌ.ዱ.ሪ ሇጠቅሊይ ሚኒስትሩ አቶ ኃሇማሪያም ዯሳሇኝ፤ 

ሇፌዳሬሽን ም/ቤት አፈ-ጉባኤ የተከበሩ  አቶ ካሳ ተክሇብርሃን፤ ሇተወካዮች ም/ቤት አፈ-ጉባኤ 

የተከበሩ  አቶ አባደሊ ገመዲ እና ሇውጭ ጉዲይ ሚኒስትሩ ድ/ር ቴዴሮስ አዴሃኖም የእንኳን 

ዴስ ያሊችሁ መሌዕክቶቻቸውን ገሌፀዋሌ፡፡ ባሇስሌጣናቱ ሇኢትዮጵያ ህዝብና መነረግስትም 

ያሊቸውን ሌባዊ ምኞች በየመግሇጫዎቻቸው አስተሊሌፈዋሌ፡፡ 

 

 

 

የውጭጉዲይ ሚኒስቴር 

ቃሌ አቀባይ ጽ/ቤት 

ግንቦት 23 ቀን 2005 ዓ.ም 

 

 



 

 

 

 

የግንቦት 20 እና የህዲሴ ግዴብ ግንባታ የተጀመረበት 2ኛ ዓመት በዓሌ በቤይሩት 

ተከበረ  

 

22ኛው የግንቦት 20 እና የታሊቁ የኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴብ ግንባታ የተጀመረበት 2ኛ 

ዓመት በዓሌ በኢ.ፌ.ዱ.ሪ ቆንስሊ ጄኔራሌ ጽ/ቤት እና የህዲሴው ግዴብ አስተባባሪ ም/ቤት 

አማካይነት በቤይሩት በዯማቅ ሁኔታ ተከበረ፡፡ 

በዓለን በማስመሌከት በሚሲዮኑ መሪ  ወ/ሪት የሺ ታምራት ባዯረጉት ንግግር ግንቦት 

20 የኢትዮጵያ ህዝቦችን የዘመናት የሰሊም፤ የሌማትና ዳሞክራሲ ጥያቄ ሇአንዳና ሇመጨረሻ 

ጊዜ ምሊሽ የሰጠና አሁን አገሪቱ ሇምትገኝበት የህዲሴ ጉዞ መሠረት የጣሇ መሆኑን ገሌጸው 

ታሊቁ የህዲሴ ግዴብም ከግንቦት 20 ትሩፋቶች አንደ በመሆኑ ግንባታው  የተጀመረበትን 2ኛ 

ዓመት መከበሩ በዓለን ዴርብ እንዯሚያዯርገው ተናግረዋሌ፡፡ ሇዚህም በሉባኖስ  የሚኖሩ 

ኢትዮጵያዊያንና ትውሌዴ ኢትዮጵያውያን በከፍተኛ አገራዊ ሞራሌና ተነሳሽነት እስከ በዓለ 

ዴረስ 18,355.00 የአሜሪካ ድሊር በስጦታ እና 1,127,950.00 ድሊር በቦንዴ ግዥ በዴምሩ 

1,146,305.00 የአሜሪካን ድሊር በማበርከታቸው የሊቀ ምስጋና አቅርበዋሌ፤ እንዱህ ዓይነቱ 

የዱያስፖራ ተሳትፎ ሇግዴቡ መጠናቀቅ ብልም ሇህዲሴው ጉዞ ስኬት ወሳኝ በመሆኑ የበሇጠ 

ተጠናክሮ እንዱቀጥሌም ጥሪያቸውን አስተሊሌፈዋሌ፡፡  

በሉባኖስ የህዲሴው ግዴብ ም/ቤት ሰብሳቢ መጋቢ ኤሌያስ ገብሬ በበኩሊቸው እስከአሁን 

ያሇውን የህዲሴ ግዴብ ዴጋፍ አዴንቀው ተሳትፎ ከፍ እያሇ እንዯሚሄዴ ያሊቸውን እምነት 

ግሌጸዋሌ፡፡  

 

 

የውጭጉዲይ ሚኒስቴር 

ቃሌ አቀባይ ጽ/ቤት 

ግንቦት 23 ቀን 2005 ዓ.ም 

 



 


