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በካናዳ ዊንድዘር እና አካባቢው ነዋሪ  የሆኑ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ 

ኢትዮጵያዊያን የታሳካ የታላቁ ህዳሴ ግድብ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት አካሄዱ! 
 

 ቅዳሜ ጥቅምት 29 ቀን 2007 ዓ.ም በካናዳ ዊንድዘር እና አካባቢው ነዋሪ የሆኑ 

ኢትዮጵያዊያን እና ትውልድ ኢትዮጵያዊያን ገቢው ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 

ግንባታ የሚውል የተሳካ የቦንድ ሽያጭ እና የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም አካሂደዋል፡፡ ይህ 

ፕሮግራም በዊንድዘርና ኢሴክስ ካውንቲ ማህበር እና ዊንድዘር በሚገኘው የታላቁ ህዳሴ 

ግድብ የህዝብ ተሳትፎ አስተባባሪ ም/ቤት በጋራ የተዘጋጀ ሲሆን በፕሮግራሙ በርካታ 

ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵዊያን፣ትውልደ ኢትዮጵያዊያን እና ሌሎች የካናዳ ዜጎች 

ከዊንድዘር፣ ሎንደን ኦንታሪዮ፣ ዲትሮይት እና ቶሮንቶ ጭምር በተገኙበት የታላቁ ህዳሴ 

ግድብ የቦንድ ሽያጭ እና የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅቱን በደመቀ እና በተሳካ ሁኔታ 

ለማካሄድ ተችሏል፡፡ 

  

 የዚህ ዝግጅት አስተባባሪ እና 

ዊንድዘር የሚገኘው የታላቁ ህዳሴ 

ግድብ የህዝብ ተሳትፎ አስተባባሪ 

ም/ቤት ሰብሳቢ የሆኑት አቶ 

ሙሉጌታ አታክልቲ ተድላ 

በዝግጅቱ ለተገኙ ተሳታፊዎች 

በራሳቸው እና በዝግጅቱ አስተባባሪ 

ኮሚቴ ስም የተሰማቸውን ደስታ 

እና ምስጋና በማቅረብ እለቱን 

አስመልክቶ የተዘጋጀውን ንግግር 

አቅርበዋል፡፡ በንግግራቸው ወቅት አገራችን ኢትዮጵያ ለበርካታ አመታት ትታወቅበት 

ከነበረው ድህነት እና ኋላቀርነት ለመላቀቅ የተሻለ የሰላም እና የኢኮኖሚ እድገት 

በማስመዘገብ ላይ ትገኛለች፡፡ የኢኮኖሚ እድገቱ ቀጣይነት እንዲኖረው ለማድረግ ደግሞ 

ሁላችንም አቅማችን በሚፈቅደው ሁሉ እጅ ለእጅ ተያይዘን መሳተፍ ይኖርብናል፡፡ 

አቶ ሙሉጌታ አታክልቲ ተድላ 
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ስለሆነም በዛሬው እለት የተዘጋጀው የቦንድ ሽያጭ እና የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅትም የዚሁ 

አንዱ አካላ በመሆኑ በቁርጠኝነት ሁላችን በአቅማችን መሳተፍ ይኖርብናል ብለዋል፡፡  

  

 በተጨማሪም የታላቁ 

ህዳሴ ግድብን የምንገነባው 

ብድርም ሆነ እርዳታ ሳናገኝ 

በራሳችን አቅም በመሆኑ 

ለዚሁ አላማ የተዘጋጀውን 

ቦንድ በመግዛት መሳተፍ 

ይኖርብናል፡፡ በቦንድ ግዥ 

መሳተፍ ደግሞ ፕሮጀክቱን 

በፋይናንስ መደገፍ 

ከመሆኑም በላይ ቦንድ 

ለሚገዙ ግለሰቦችም ገንዘባቸውን ለመቆጠብ እና የተሻለ ወለድ ለማግኘትም ያለውን 

ጠቀሜታ ማብራሪያ በመስጠት ከአሁን በፊት በአካባቢያቸው በተሻለ የገንዘብ መጠን 

ቦንድ ለገዙ ግለሰቦች ያላቸውን አክብሮት እና አድናቆት ገልፀው ሌሎችም የእነሱን 

አርዓያነት በመከተል ግድቡ እስኪጠናቀቅ ድረስ ለታላቁ ህደሴ ግድብ የተዘጋጀውን ቦንድ 

በመግዛት ተሳታፊ እንዲሆኑ ጥሪ አስተላልፈዋል፡፡ 

  

 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፡፡ በዚሁ ንግግራቸው 

ክብርት አምባሳደር ብርቱካን አያኖ 
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ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚውል የቦንድ ሽያጭ እና የገቢ ማሰባሰቢያ 

ፕሮግራም የተሳካ እንዲሆን በጉልበታቸው፣በገንዘባቸው እና በእውቀታቸው ከፍተኛ 

አስተዋጽኦ ላበረከቱት የኢትዮጵያዊያን ማህበር በዊንድዘርና ኢሴክስ ካውንቲ አመራርና 

አባላት፣በዊንድዘር ለታላቁ ህዳሴ ግድብ የህዝብ ተሳትፎ አስተባባሪ ም/ቤት አመራርና 

አባላት እንዲሁም ለመላው የዝግጅቱ ተሳታፊዎች በካናዳ የኢፌዲሪ ኤምባሲ እና 

በራሳቸው ስም ያላቸውን ልባዊ ምስጋና እና አክብሮት አቅርበው በእለቱ በዊንድዘር 

የሚካሄደውን የታላቁ ህዳሴ ግድብ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ልዩ የሚያደርገው በአገር 

ፍቅር ስሜት የኢትዮጵያዊያን ማህበር በዊንድዘርና ኢሴክስ ካውንቲ እና በዊንድዘር 

የሚገኘው የታላቁ ህዳሴ ግድብ የህዝብ ተሳትፎ አስተባባሪ ም/ቤት አመራርና አበላት እጅ 

ለእጅ  ተያይዘው በጋራ ያዘጋጁት ፕሮግራም በመሆኑ ነው፡፡ ይህ ተግባር ልዩነቶችን 

አቻችሎ በወሳኝ አገራዊ ጉዳይ በፀረ ድህነት የጋራ ትግል መግባባት ተይዞ የተደረገ 

እንቅስቃሴ በመሆኑ ለሌሎች አካባቢዎችም ተምሳሌታዊና እጅግ አበረታች በመሆኑ 

እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል፡፡ 
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 በተጨማሪም በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በትውልድ 

አገራቸው እየተካሄዱ በሚገኙ የሰላም፣የልማት፣የዲሞክራሲ እና መልካም አስተዳድር 

ስርዓት ግንባታ ሂደቶች ላይ ተሳታፊ እና ተጠቃሚ እንዲሆኑ መንግስታችን ልዩ ትኩረት 

በመስጠት በትውልድ አገራቸው የተለያዩ መብቶች ተጠቃሚ ለማድረግ በተዘጋጀው 

የዳያስፖራ ፖሊሲ በመመራት፤በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ 

ኢትዮጵያዊያን በአገር ወስጥ በሚገኙ ባንኮች በውጭ ምንዛሬና በብር ሂሳብ ከፍተው 

እንዲጠቀሙ፣ያላቸውን እውቀት እና ቴክኖሎጂ ወደ ትውልድ አገራቸው 

እንዲያስተላልፉ፣ የአገራችንን ገጽታ በመገንባት ተሳታፊ እንዲሆኑ፣ በግልም ሆነ 

በመደራጀት በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች እንዲሰማሩ ለማድረግ አበረታች 

እርምጃዎች እንደተወሰዱ በማብራራት የዝግጅቱ ተሰታፊዎች አቅማቸው በሚፈቅደው 

ሁሉ እንዲሳተፉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል፡፡ 

 

 የኢትዮጵያዊያን ማህበር 

በዊንድዘርና ኢሴክስ ካውንቲ 

ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ዳንኤል 

ብሩ በበኩላቸው በታላቁ ህዳሴ 

ግድብ ግንባታም ሆነ ሌሎች 

አገራችን እያካሄደች ባለቻቸው 

የልማት እንቅስቃሴዎች በዊንድዘር 

ከሚገኘው የታላቁ ህዳሴ ግድብ 

የህዝብ ተሳትፎ አስተባባሪ ም/ቤት ጋር በመቀናጀት የራሱን አስተዋጽ እያደረገ 

እንደሚገኝ፣በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ያላቸውን 

ልዩነት በማጥበብ ለአገራችን ልማት በጋራ መቆም እንዳለባቸው፣የእለቱ ዝግጅት ዓላማም 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለአገራችን ዕድገት ዕውን መሆን እና ድህነትን ለመዋጋት 

ያለውን ፋይዳ በመረዳት ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን አገራችን ለምታካሄደው የፀረ-

ድህነት ትግል ድርሻችን እንድንወጣ የእለቱ የታላቁ ህዳሴ ግድብ የቦንድ ሽያጭ እና የገቢ 

ማሰባሰቢያ ፕሮግራም መዘጋጀቱን በማብራራት ወደፊትም ይህ ተሳትፎ ተጠናክሮ 

እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል፡፡ 

አቶ ዳንኤል ብሩ 
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  በእለቱ ዝግጅት የተገኙ ተሳታፊዎች በሙዚቃ እና ልዩ ልዩ ዝግጅቶች ሲዝናኑ 

አምሽተዋል፡፡ በዕለቱ ከቦንድ ሽያጭ፣ ከመግቢያ ትኬት ሽያጭ፣ ከጨረታ፣ ከሎተሪና 

ሌሎች ገቢዎች ለህዳሴ ግድብ የሚውል ገቢ ተሰባስቧል፡፡ 
 

  

  

በዊንድዘር ለታላቁ ህዳሴ ግድብ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት በተገኘነበት ወቅት 

ከኢትዮጵያዊያን ማህበር በዊንድዘርና ኢሴክስ ካውንቲ አመራሮች እና አባላት፣ ዊንድዘር 

ከሚገኘው የታላቁ ህዳሴ ግድብ 

የህዝብ ተሳትፎ አስተባባሪ 

ም/ቤትና አባላት በዊንድዘር ከተማ 

እንዲሁም ኪችነር ከሚገኘው 

የታላቁ ህዳሴ ግድብ የህዝብ 

ተሳትፎ አስተባባሪ ም/ቤት 

አመራርና አባላት ጋር በኪችነር 

ከተማ አገራችን በአሁኑ ወቅት 

እያስመዘገበች ባለቻቸው አንኳር 

ውጤቶች፣ወቅታዊ አገራዊ እና አካባቢያያዊ ሁኔታዎች እንዲሁም  ከተሳታፊዎች በተነሱ 

ጥያቄዎች እና አስተያየቶች ዙሪያ ውይይት በማድረግ ተገቢ ግንዛቤ መፍጠር ተችሏል፡፡  
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