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በካናዳ ህወሓት የተመሰረተበት 40ኛ አመት እጅግ በደመቀ ሁኔታ ተከበረ፣

                          በኤድመንተን የዝግጅቱ ተሳታፊዎች በከፊል 

                        በቶሮንቶ የዝግጅቱ ተሳታፊዎች በከፊል 
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በኦታዋ የዝግጅቱ ተሳታፊዎች በከፊል 

በካናዳ ቶሮንቶ፣ኦታዋ፣ኤድመንተን፣ዊኒፔግ እና ቫንኮቨር የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን እና 

ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ህወሓት የተመሰረተበትን 40ኛ አመት በልዩ ልዩ ዝግጅቶች 

/እለቱን አስመልክቶ የተዘጋጀውን ኬክ በመቁረስ፣በእራት መስተንግዶ፣በሙዚቃ፣በድራማ 

፣የትጥቅ ትግሉን በሚያንፀባርቅ እና ለተተኪው ትውልድ ታሪክን በሚያስተላልፍ መልኩ/ 

በደመቀና በተሳካ ሁኔታ አክብረዋል፡፡ በዚህ በዓል ላይ በርካታ ቁጥር ያላቸው 

ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ተሳታፊ ሆነዋል፡፡ 
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ቶሮንቶ በተካሄደው የበዓሉ አከባበር ላይ በእለቱ የተገኙት ክብርት አምባሳደር ብርቱካን 

አያኖ በካናዳ የኢፌዲሪ ኤምባሲ ልዩ መልዕክተኛ እና ባለ ሙሉ ስልጣን አምባሳደር 

ለዝግጅቱ ተሳታፊዎች የእንኳን ደህና መጣችሁ መልዕክት እና እለቱን አስመልክተው 

ንግግር አድርገዋል፡፡ በንግግራቸው ወቅት የካቲት 11 በአገራችን ህዝቦች ለዘመናት 

ተንሰራፍቶ የነበረውን አስከፊውን የጭቆና 

ስርዓት ከመሰረቱ ለመናድና የአገራችን ብሔር 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች ነፃ ለማጣት በቆረጡ  

ውድ የትግራይ ልጆች ተመስርቶ እንደችቦ 

እየተቀጣጠለ ምልዓተ ህዝቡን ባሳተፈ መልኩ 

አሁን ለደረስነበት የህዳሴ ጉዞ መሰረት 

የተጣለበት ቀን በመሆኑ መላው የአገራችን 

ብሄር ብሄረሰቦች እና ህዝቦች እንዲሁም 

ወዳጆች በልዩ ሁኔታ የምናስታውሰው እለት በመሆኑ ለዚህ እለት እንኳን 

አደረሳችሁ፣እንኳን ደስ አላችሁ የሚል መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡

                                                                           

              

 

ክብርት አምባሳደር ብርቱካን አያኖ 

አቶ እስጢፋኖስ ተስፋይ 
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በቶሮንቶና ኦታዋ ድርጅታዊ መግለጫ ያቀረቡ አቶ እስጢፋኖስ ተስፋይ በበኩላቸው 

የዛሬዋ እለት በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት በተራዘመ የትጥቅ ትግል አፋኝ 

ስርዓት ለማስወገድ ከባድ የህይወት መስዋዕትነት የተከፈለበትና የተሳካ የትጥቅ ትግል 

በህወሓት/ኢህአዴግ የተረጋገጠበትና ብሎም ትግሉ የተጀመረበት ቀን ነው ብለዋል፡፡ 

በተጨማሪም አሁን የደረስነበትን የህዳሴ ጉዞ ለማረጋገጥ ሲሉ የታገሉ፣የቆሰሉና የተሰው 

ጀግኖቻችን ውጤት በመሆኑ በእነሱ እየኮራን አላማቸውን ዳር ለማድረስ መድረኩ 

የሚጠይቀውን ግዴታችን ለመወጣት ቃል የምንገባበት እለት ነው ብለዋል፡፡    

ኦታዋ በተካሄደው የበዓሉ አከባበር ላይ ኤምባሲውን በመወከል የተገኙት አቶ ነብያት 

ጌታቸው እለቱን አስመልክተው ንግግር 

አድርገዋል፡፡ በንግግራቸው ወቅት  

በአገራችን የሚገኙ ሁሉም 

ብሔር፣ብሔረሰቦችና ህዝቦች ህገ-

መንግስታችን ያረጋገጠላቸውን መብት 

በመጠቀም ራሳቸውን በራሳቸው 

የማስተዳደር፣ባህላቸውንና ቋንቋቸውን የማሳደግ፣በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው የመማር እኩል 

እድልና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እንዲቻል በበዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ጀግኖች ታጋዮች 

የህይወትና የአካል መስዋእትነት የከፈሉበት በመሆኑ የተጀመረው የህዳሴ ጉዞ የበለጠ 

እያበበ እንዲሄድ ሁላችንም ተባብረን በጋራ መስራት ይጠበቅብናል ብለዋል፡፡ 

አቶ ነብያት ጌታቸው 
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 በኦታዋ የወጣቶች ተሳትፎ በከፊል 
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በቫንኮቨርና ዊኒፔግ የዝግጅቱ ተሳታፊዎች በከፊል 

በኤድመንተን፣ዊኒፔግና ቫንኮቨር ከተሞች በዓሉ በደመቀ እና በተሳካ ሁኔታ በልዩ ልዩ 

ዝግጅቶች የተከበረ ሲሆን በዝግጅቱ ላይ የተሳተፉ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ 

ኢትዮጵያዊያን በበኩላቸው በአገራችን የተጀመረውን የህዳሴ ጉዞ ለመደገፍ ቃል የገቡበት 

እና በአካባቢያችንም የበለጠ የዳያስፖራ ንቅናቄ የተፈጠረበት መድረክ ነበር፡፡  


