
የካናዳ ሴኔት እና የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የፌዴሬሽን ም/ቤት መካከል የመግባቢያ ሰነድ 

ተፈረመ 

 

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የፌዴሬሽን ም/ቤት አፈ-

ጉባዔ የተከበሩ አቶ ካሳ ተክለ ብርሃን 

ከመስከረም 3 ቀን 2007 ዓ.ም ጀምሮ 

በካናዳ ይፋዊ የሥራ ጉብኝት 

በማድረግ ላይ እንደሚገኙ 

ይታወቃል፡፡ 

 

  

 የተከበሩ አቶ ካሳ ተክለብርሃን መስከረም 7 ቀን 2007 በኦታዋ ካናዳ በመገኘት የካናዳ ሴኔት አፈ-

ጉባዔ ከሆኑት Honourable Noel A. Kinsella ጋር የተወያዩ ሲሆን በዚሁ ጊዜ ሁለቱ ም/ቤቶች መካከል 

ያለውን ግንኙነት አጠናክሮ ለመቀጠል በጋራ ጉዳዮች ላይ ተባብሮ ለመስራት ከስምምነት ደርሰዋል፡፡ 

 

  ሁለቱ አፈ-ጉባዔዎች በሁለትዮሽ ግንኙነት የትምህርትና የባህል ልውውጥ ለማድረግ እና 

በአካባቢና በዓለም አቀፍ ጉዳዮች በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመዋል፡፡ 

 

  



 

 

በተመሳሳይ መስከረም 8 ቀን 

2014 የተከበሩ አቶ ካሳ 

ተክለብርሃን ከካናዳ ፓርላማ 

ተወካዮች ም/ቤት (House of 

Commons) አፈ-ጉባዔ 

የተከበሩ Andrew Scheer 

ጋር የተገናኙ ሲሆን በሁለቱ 

ሃገራት ህግ አውጪ ም/ቤቶች 

መካከል ሊኖር ስለሚችል 

ትብብር በሰፊው መክረዋል 

በዕለቱ በካናዳ ፓርላማ ሁለቱም ም/ቤቶች የተከበሩ ኦተ ካሣ ተ/ብርሃን መገኘት ምክንያት በማድረግ 

የዕውቅና (official recognition) ሥነ-ሥርዓት ተካሂዷል፡፡  

 

 በሌላ በኩል በዚህ ዕለት የካናዳ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከሆኑት ከMinister John Baird ጋር 

የተገናኙ ሲሆን፤ በኢትጵያና በካናዳ መካከል ስላለው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት፤ ኢትዮጵያ በአካባቢው 

ሠላምና መረጋጋት እንዲሠፍን እየተጫወተች ባለው ሚና ዙሪያ ውይይት ያካሄዱ ሲሆን የውጭ ጉዳይ 

ሚኒስትር John Baird ካናዳ የኢትዮጵያን ሚና እንደምታደንቅና አስፈላጊውንም ድጋፍ እንደምታደርግ 

ገልፀዋል፡፡  

 

 የተከበሩ አቶ ካሳ በኦታዋ ጉብኝታቸው በካርልተን ዩኒቨርስቲ በመገኘት በሀገራችን ከፍተኛ 

የትምህርት ተቋማትና በካርልተን ዩኒቨርስቲ መካከል ጉድኝቶች መመስረት በሚቻልበት መንገድ ላይ 

ከዩኒቨርስቲው President and Vice- Chancellor Roseann OReilly Runte ጋር ተወያይተዋል፡፡ 

 

  የተከበሩ አፈ-ጉባዔ በውይይቱ ሀገራችን በትምህርት መስክ እያስመዘገበች ያለውን ስኬት 

ለፕሬዝደንቷ በዝርዝር ያስረዱ ሲሆን ከካናዳ ዩኒቨርስቲዎች የሚፈለገውን የድጋፍ አይነት አብራርተዋል፡፡  

 



 የካርልተን ዩኒቨርስቲ ፕሬዝዳንት በሰጡት አስተያየት ከሀገራችን ዩኒቨርስቲዎች ጋር ለመስራት 

ፈቃደኛ መሆናቸውን ገልጸው፣ በኢትዮጵያ ዩኒቨርስቲዎች የሚፈለገው የድጋፍ ዓይነት ተለይቶ ከቀረበ 

በተቋማቸው በኩል የሚቻለው ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ገልፀዋል፡፡ የተከበሩ አቶ ካሳ ተክለብርሃን 

የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የቦርድ ሰብሳቢ መሆናቸው ይታወቃል፡፡ 

 

 በኦታዋ በፌዴሬሽን ጉዳዮች ዙሪያ የሚሠራ Forum of Federation ባዘጋጀው public lecture  

ላይ ተገኝተው የኢትዮጵያን ፌደራል ሥርዓት አስመልክቶ መግለጫ የሠጡ ሲሆን፤ ከተሳታፊዎች ለቀረቡ 

ጥያዌዎች ምላሽና ውይይት አካሂደዋል፡፡  

 

 የተከበሩ አቶ ካሳ ተክለብርሃን በኦታዋ ከሚገኙ ኢትዮጵያዊያንና ትውልድ ኢትዮጵያዊያን የታላቁ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ድጋፍ አስተባባሪ ም/ቤት አባላት፣ የተለየዩ የኮሚኒቲ አደረጃጀት ተወካዮች ጋር 

ተገናኝተው በወቅታዊ ሃገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት ያካሄዱ ሲሆን፤ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ድጋፍ 

በማሰባሰብ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጾ ላደረጉ የህዳሴ የምክር ቤት አባላት በኤምባሲው የተዘጋጀ የምስክር 

ወረቀትና ሽልማት አበርክተዋል፡፡ 

 

  


