
የፌዴረሽን  ም/ቤት አፈ ጉባኤ በካናዳ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን 

ጋር ተወያዩ 

 የኢፌዲሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ የተከበሩ አቶ ካሳ ተክለ ብርሃን  በዓይነቱ ልዩ 

በሆነውና እጅግ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ከመላው የካናዳ ከተሞች/ቶሮንቶ፣ኦታዋ፣ቫንኮቨር፣ዊኒፐግ፣

ኤድመንተን፣ዊንድዘር፣ገልፍ፣ለንደን ኦንታሪዮ፣ ሞንትሪያል፣ኪችነር፣ ሀሚልተን፣ሰትራስፈርድ፣

ፎርትመክመሪ፣/ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በተገኙበት መስከረም 4 ቀን 2007 

ዓ.ም. በቶሮንቶ ሸራተን ሆቴል በተዘጋጀና በርካታ ተሳታፊ ባለውና ፓልቶክ ሩም ታዳሚዎች በቀጥታ 

በተሰራጨ   መድረክ ላይ ባደረጉት ንግግር አገራችን ባለፉት ዓመታት በፖለቲካዊ፣ኢኮኖሚያዊ እና 

ማህበራዊ መስኮች  ያስመዘገበቻቸውን ድሎችንና በተለይ ድህነትን ማስወገድ ይቻል ዘንድ በመንግሥት 

በተወሰዱ ተከታታይ እርምጃዎች የተገኙ ተጨባጭ ውጤቶችን በተመለከተ ለተሰብሳቢዎቹ በዝርዝር 

አብራርተዋል፡፡  

 

በዚሁ ንግግራቸው የተከበሩ አፈ-ጉባኤ ሕገ 

መንግሥታችን ለአገራችን ብሔር ብሔረሰቦችና 

ሕዝቦች  ባጎናፀፋቸው ዲሞክራሲያዊና ፖለቲካዊ 

መብቶች በመጠቀም ራስን በራስ የማስተዳደር፣ 

ባህላቸውንና ቋንቋቸውን ሳይሸማቀቁ በእኩልነት 

ማሳደግ የቻሉ ሲሆን   በቀደሙት ዘመናት 

ተረስተው  የነበሩ ብሔር ብሔረሰቦች ዛሬ 

ከመቼው ጊዜ በበለጠ በኢትጵያዊነታቸው 

የሚኮሩበት ደረጃ ላይ መድረሳቸውንና 

በፈቃደኝነት ላይ ለተመሠረተ አንድነት እና አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመፍጠር 

በሚደረገው  እንቅስቃሴ  ጉልህ ሚና መጫወት መጀመራቸውን  አስረድተዋል፡፡ 

 

የተከበሩ አቶ ካሳ ተክለ ብርሃን  የአገራችን ቀንደኛ ጠላት የሆነውን ድህነትን ለማስወገድ መንግሥት 

የዘረጋቸው ተስማሚ የልማት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች  ላለፉት አስር ዓመታት አገራችን ተከታታይ 

ባለሁለት  አሃዝ ዕድገት በማስመዝገብ በዓለም ላይ ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት በማስመዝገብ ላይ ከሚገኙ 



አገሮች በግንባር ቀደምትነት ከሚጠቀሱት አንዷ ከመሆንዋም በተጨማሪ በርካታ ቁጥር ያለው ህዝባችንን 

ከድህንት አረንቋ  ማውጣት የተቻለ መሆኑን በአፅንዖት አስረድተዋል፡፡ 

 

በዚሁ መድረክ ላይ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ክቡር አቶ ዓለማዬሁ ተገኑ፣ የማዕድን ሚኒስትር 

ክቡር አቶ ቶለሳ ሻጊ እና የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ክቡር አቶ ፍፁም አረጋ እና ሌሎች ከፍተኛ 

የመንግሥት ባለሥልጣናት ተገኝተዋል፡፡ 

 

ክቡር አቶ ዓለማዬሁ ተገኑ ባደረጉት ንግግር በአሁኑ ጊዜ 

ግንባታው 36% የተጠናቀቀው ታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ 

ግድብ እና በአገራችን ያለውን ዕምቅ  የኃይል ምንጭ አቅም 

በማልማት ከአገራችን አልፈን  ወደ ጎረቤት አገሮች ኤክስፖርት 

በማድረግ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ለማግኘት እንዲቻል 

የተያዘውን ዕቅድ ተግባራዊ ለማድረግ በርካታ ሥራዎች 

እየተሰሩ መሆኑን ገልፀዋል፡፡  

 

በአገራችን ሰፊ ታዳሽ ኃይል ከሃይድሮ፣ከጂኦተርማል፣ከነፋስ፣ከሶላር፤ከቆሻሻ ኃይል ማመንጨት እንዲሁም 

የባዮ ፊዩል ምርት  መኖሩን በዝርዝር ገልፀዋል፡፡ በአሁኑ ጊዜ በአገራችን ግንባታቸው በቅርቡ ተጠናቀው 

ኃይል ማመንጨት ከሚጀምሩት  ገልግል ጊቤ ሦስት እና ሌሎችም  ተጠቃሽ መሆናቸውና በቅርቡ 

ስምምነት በመፈረም ግንባታቸውን ለመጀመር የቅድመ ዝግጅት ሥራቸው የተጠናቀቀ   ፐሮጀክቶችን 

ጨምሮ የአገራችንን ዕምቅ የኃይል ምንጭ ጥቅም ላይ ለማዋል እየተሠራ ያለውን ሥራ በዝርዝር 

ለታዳሚዎቹ አስረድተዋል፡፡ አያይዘውም ታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብን በተመለከተ ከግብፅ ጋር 

የሚደረገው ድርድር ያለበትን ደረጃና የተደረጉ ስምምነቶችን በተመለከተ ትክክለኛውን መረጃ 

ተሰብሳቢዎቹ እንዲጨብጡ ለማድረግ ከመቻላቸውም በላይ ከግብፅ ጋር በሚደረገው ድርድር የአገራችንን 

የማያወላዳ ግልፅ አቋም ለማስረዳት ችለዋል፡፡  

 



ክቡር ሚኒስትሩ አጋጣሚውን ተጠቅመው አቅሙ ያላቸው  ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን 

በግል ወይም ተደራጅተው በኃይል ማመንጫ  የኢንቨስትመንት መስኮች  እንዲሳተፉና በአገራችን ያለውን 

አቅም ለውጭ ባለሀብቶች በማስተዋወቅ የበኩላቸውን እንዲያደርጉ ጥሪ አስተላልፈዋል፡፡እንዲሁም 

በካናዳ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለህዳሴው ግድብ እስካሁን ላበረከቱት 

አስተዋፅዖ ከፍተኛ ምስጋናቸውን አቅርበዋል፡፡ 

 

ክቡር አቶ ፍፁም  አረጋ  የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር 

በመድረኩ ባደረጉት ንግግር  በአገራችን በወቅቱ ያለውን 

የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴና እየተመዘገቡ ያሉ ውጤቶችን፣ 

በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ለኢንቨስተሮች የሚሰጡ 

ማበረታቻዎችን የሚመለከቱ ዝርዝር መረጃዎችን በተመለከተ ሰፊ 

ማብራሪያ በማቅረብ ይህንኑ ምቹ የኢንቨስትመንት ዕድል በመጠቀም 

በካናዳ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን  በትውልድ አገራቸው ኢንቨስት በማድረግ 

ራሳቸውንና አገራቸውን እንዲጠቅሙ ጥሪ አቅርበዋል፡፡ 

 

በመድረኩ ከተገኙ  በካናዳ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ከፓልቶክ ሩም 

ተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎችና አስተያየቶች የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የተከበሩ አቶ ካሳ 

ተክለብርሃን እና ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት መልስና ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ 

 

በዕለቱ በአገራችን ልማት እንዲሁም በታላቁ የኢትዮጵያ 

ህዳሴ ግድብ ድጋፍ በማሰባሰብ በየአካባቢያቸው ነዋሪ 

የሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን 

በማደራጀት፣ በማስተባበሪ እና በመምራት በዚህ ታሪካዊ 

ምዕራፍ አሻራቸውን ማኖር እንዲችሉ የላቀ  አስተዋፅዖ 

ላበረከቱ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሕዝብ ተሣትፎ  

አስተባበሪ ምክር ቤቶች፣ከፍተኛ ዋጋ ያለው ቦንድ ለገዙ 



ግለሰቦች፣ባሕልና ቋንቋቸውን ጠብቀው ተደራጅተው በአገራችን ልማት ከፍተኛ  ሕዝባዊ ተሳትፎ ላደረጉ 

የኮሚኒቲ  ማህበራት፣በሁሉም ሕዝባዊና አገራዊ ጉዳዮች ግንባር ቀደም ተሳትፎ ለነበራቸው ግለሰቦች፣ 

የፓልቶክ ሚዲያ እና አርቲስቶች በተወካዮቻቸው አማካይነት እና በግላቸው በካናዳ ኢፌዴሪ ኤምባሲ 

የተዘጋጀላቸውን ሽልማትና የምስክር  ወረቀት ከዕለት የክብር እንግዳ ከተከበሩ  አቶ ካሳ ተክለብርሃን እጅ 

ተቀብለዋል፡፡  

አምባሳደር ብርቱካን አያኖ በካናዳ የኢፌዲሪ ባለሙሉ ሥልጣን 

አምባሳደርና ልዩ መልዕክተኛ በተፈጠረው የጋራ መግባበት 

መደሰታቸው ገልፀው በቀጣይም በአገራችን ጉዳይ ላይ በሚዘጋጁ 

መደረኮች ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በነቂስ 

በመውጣት በአገራቸው ልማትና ዕድገት ለመሳተፍ ያላቸው 

ተነሳሽነትና ቁርጠኝነት እንዲያረጋግጡ ጥሪያቸውን አቅርበው፤

ታዳሚዎችንና እንዲሁም ለዝግጅቱ ስኬት ድጋፍ  ያደረጉ 

ድርጅቶችንና ግለሰቦችን አመስግነዋል፡፡ 

 

 በዕለቱ ለዕንግዶቹ ክብር  ኤምባሲው፣ የቶሮንቶ ከተማ ነዋሪ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን  

እና ስፖሰሮች በጋራ ባዘጋጁት የእራት ግብዣ ላይ  ለካናዳ አፍሪካ ቢዝነስ ጉባኤ ከኢትዮጵያ የመጡ 

የንግድ ማህበረሰብ አባላት እና የስብሰባው የተሳታፊዎች  በሙሉ  የተገኙ ሲሆን ታዋቂ የአገራችን 

አርቲስቶች  ተዳሚዎችን ሲያዝናኑ አምሽተዋል፡፡  


