
yÄÅNÄ³ a·²b^W n§Þ„ a^TÇ?§#¶N³ TWLd a^TÇ?¶§#¶N   ለታላቁ  

ህዳሴ ግድብ  የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም አካሄዱ:: 

  

    yÄÅNÄ³ a·²b^W n§Þ„ yÒn& a^TÇ?§#¶N³ TWLd a^TÇ?¶§#¶N  ª®q> 

ya^TÇ?¶ Uës_ GDB GN²ª ytjmrbTN 3¼ amT MKN¶T bìDrG ገቢው 

ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚውል  በርካታ ቁጥር ያላቸው የአካባቢው 

ነዋሪዎች btgi„bT ደማቅ ሥነ ሥርዓት የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ቅዳሜ ሰኔ 7 ቀን 

2006 ዓ.ም ተካሂዷል፡፡  

 

በዚሁ በቶሮንቶ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ 

ግድብ የህዝብ ተሳትፎ  አስተባባሪ ም/ቤት 

የተዘጋጀ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ላይ በካናዳ 

የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ  

ባለሙሉ ሥልጣን አምባሳደርና ልዩ 

መልዕክተኛ የሆኑት ክብርት አምባሳደር 

ብርቱካን አያኖ ባደረጉት ንግግር በቶሮንቶ 

እና አካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን እና 

ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በቁጥር በርከት ብለው 

በመገኘታቸው የተሰማቸውን ልባዊ ደስታ ገልፀው፣ አገራችን ኢትዮጵያ ድህነት ዋነኛ 

የህዝባችን ጠላት መሆኑን በመረዳት ከድህነት እና ኋላ ቀርነት በመላቀቅ ፈጣን ዕድገትን 

አረጋግጣ በአጭር ጊዜ  ውስጥ መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ ለመሰለፍ በህዳሴ 

ጉዞ ውስጥ እንደምትገኝ ጠቅሰው፣የኢትዮጵያ ህዳሴ የሚረጋገጠው ደግሞ የአገሪቷን ህዝቦች 

ከዳር እስከ ዳር በማሳተፍ የአገሪቷን  የተፈጥሮ ሀብት በአግባቡ በጥቅም ላይ ማዋል 

ስትችል ብቻ እንደሆነና፣ ግንባታው እየተፋጠነ የሚገኘው የታላቁ ህዳሴ ግድብ የተፈጥሮ 

ሀብታችንን ከመጠቀም አኳያ በህዝብና በመንግሥት እየተገነቡ ካሉ ታላላቅ ግንባታዎች 

ግንባር ቀደም መሆኑን ገልፀዋል፡፡ አምባሳደር ብርቱካን  ግንባታው ሲጠናቀቅ ለአገራችን 

የህዳሴ ጉዞ ጉልህ ሚና ከመጫወቱም በላይ የጎረቤት አገሮች በመሰረተ ልማት 

እንዲተሳሰሩ በማድረግ ክልላዊ ውህደት ለመፍጠር  ጠቀሜታው የጎላ እንደሆነ ገልፀው፣ 



የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በመላው የአገራችን ህዝብ ተሳትፎ እየተገነባ እንደሚገኝና 

በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን እያደረጉ ያለው ተሳትፎ 

የሚያኮራ መሆኑን አፅንኦት ሰጥተው አብራርተዋል፡፡  

 በመጨረሻም ዝግጅቱን ላስተባበሩት የታላቁ ህዳሴ ግድብ የህዝብ ተሳትፎ 

አስተባባሪ ም/ቤት አባላት እንዲሁም ለዝግጅቱ ድምቀት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ላበረከቱ 

ግለሰቦች ያላቸውን አድናቆትና ክብር በመግለፅ ልባዊ ምስጋና አቅርበዋል፡፡    

በመድረኩ ላይ በቶሮንቶ የታላቁ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የህዝብ 

ተሳትፎ አስተባባሪ ም/ቤት ሰብሳቢ 

አቶ ዘመኑ ገነት ባደረጉት ንግግር 

ም/ቤቱ ከተቋቋመበት እለት ጀምሮ 

ለግድቡ ግንባታ ስኬት ደከመን 

ሰለቸን ሳይሉ በቶሮንቶና አካባቢው 

ነዋሪ የሆኑትን ኢትዮጵያዊያን እና 

ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ያላቸውን 

ልዩነት በማጥበብ ለአገራችን ልማት በጋራ መቆም እንዲችሉ ያላሰለሰ ጥረት ሲያደርጉ 

መቆየታቸውንና የእለቱ ዝግጅት የዚሁ ጥረታቸው ውጤት መሆኑን ገልፀዋል፡፡አያይዘውም 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለአገራችን ዕድገት ዕውን መሆን እና ድህነትን ለመዋጋት 

ያለውን ፋይዳ በመረዳት ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን አገራችን ለምታካሄደው የፀረ-

ድህነት ትግል የድርሻችንን እንድንወጣ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሙ መዘጋጀቱን ገልፀው 

ተሳታፊዎች ላበረከቱት አስተዋፅዖ ምስጋናቸውን አቅርበዋል፡፡ 

 

    በእለቱ ዝግጅት ላይ በእንግድነት 

የተገኙት የኪችነር እና አካባቢው ታላቁ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የህዝብ ተሳትፎ 

አስተባባሪ ም/ቤት  ሰብሳቢ አቶ አማኑኤል 

ሞላልኝ  ባደረጉት ንግግር የአባይን ወንዝ 

እስካሁን ድረስ ሳንጠቀምበት ለሌሎች 

አገሮች ሲሳይ ሲሆን መቆየቱን፣አሁን 



የተፈጠረውን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም የተጀመረውን የግድቡን ግንባታ ዳር ማድረስ 

እንዳለብን ገልፀው የዝግጅቱ ተሳታፊዎች ጁላይ 5 ቀን 2014 ም/ቤቱ በኪችነር ከተማ 

በሚያዘጋጀው የገቢ ማሰባሰቢ መድረክ ላይ በመገኘት አጋርነታቸውን እንዲያሳዩ ለዚህም 

ለመግቢ¶ ytz¬jWN Tk_T ANë^gz& EÞ aQRb§L¥¥ 

 

   bZGJt> kmGb^¶ t#k_T ¤ kSÍNsÅ{³ ktl¶y„ MNÓ{ beQ®®W ASk 

183,464 ዶላር ገቢ ለማሰባሰብ ተችሏል፡፡  

 

       የግድቡ ግንባታ የላቀ 

አሰተዋፅዖ በማበርከት ለተሳተፉት 

ለዶ/ር ኤፍሬም ገ/ክርስቶስ እና 

በባለቤታቸው ወ/ሮ መንደሪን በላይ 

እንዲሁም በቶሮንቶና በኪችነር 

የታላቁ ህዳሴ ግድብ የህዝብ 

ተሳትፎ አስተባባሪ ም/ቤቶች ላለፉት 

ሦስት አመታት በየአካባቢቸው 

የሚገኙ ኢትዮጵያዊያን እና 

ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በማስተባበር ላደረጉት ጉልህ አስተዋጽኦ የእውቅናና የምስጋና 

ምስክር ወረቀት ከክብርት አምባሳደር ብርቱካን አያኖ እጅ ተቀብለዋል፡፡ 

      በዝግጅቱ ላይ በአሜሪካ ነዋሪ ከሆኑ ታዋቂ አርቲስቶች መካከል አርቲስት ሰለሞን 

ተካልኝ፣አርቲስት ተመስገን ዘገየ እና አርቲስት ያይኔ አባይ እንዲሁም አርቲስት አታም 

አዱስ፣  አርቲስት ያሬድ በርሀና አርቲስት ሲሳይ ሕሼ ከቶሮንቶ በዘፈንና በግጥም 

ታዳሚውን ሲያዝናኑ ያመሹ ሲሆን በቶሮንቶ ከተማ ነዋሪ በሆኑ ፈቃደኛ ሴቶች እና 

በሓራዎ የኢትዮጵያ ሶማሌ ኮሙኒቲ  የተዘጋጀ የምግብ መስተንግዶ ለተሳታፊዎች  

ቀርቧል፡፡ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ኤምባሲ 

                                     ኦታዋ 

             

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


