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በካናዳ የዊኒፔግ፣ ብራንደን እና አካባቢው ነዋሪ  የሆኑ 

ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ሰላማዊ እና 

የታሳካ የታላቁ ህዳሴ ግድብ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት 

አካሄዱ! 
 

 እሁድ ጥቅምት 23 ቀን 2007 ዓ.ም በካናዳ ማኒቶባ ግዛት የዊኒፔግ፣ብራንደን 

እና አካባቢው ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልድ ኢትዮጵያዊያን ገቢው ለታላቁ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚውል ሰላማዊ፣አሳታፊ እና የተሳካ የገቢ ማሰባሰቢያ 

ፕሮግራም አካሂደዋል፡፡ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅቱ የኢትዮጵያ ማህበር በማኒቶባ እና 

ዊኒፔግ በሚገኘው የታላቁ ህዳሴ ግድብ የህዝብ ተሳትፎ አስተባባሪ ም/ቤት በጋራ 

የተዘጋጀ ሲሆን በገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሙ በርካታ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵዊያን፣ 

ትውልደ ኢትዮጵያዊያን፣ ሌሎች የካናዳ ዜጎች እና በካናዳ የማኒቶባ ግዛት ሚኒስትሮች 

በእንግድነት በተገኙበት ዝግጅቱን በሰላማዊ፣ በደመቀ እና በተሳካ ሁኔታ ለማካሄድ 

ተችሏል፡፡ 
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 የዚህ ዝግጅት አስተባባሪ እና የኢትዮጵያ ማህበር በማኒቶባ ሰብሳቢ የሆኑት ዶ/ር 

ሰይፉ ጓንጉል በዝግጅቱ ለተገኙ ተሳታፊዎች በራሳቸው እና በማህበሩ ስም 

የተሰማቸውን ደስታ እና ምስጋና በማቅረብ እለቱን አስመልክቶ የተዘጋጀውን ንግግር 

አቅርበዋል፡፡ በንግግራቸው 

ወቅት አገራችን ኢትዮጵያ 

ለበርካታ አመታት ትታወቅበት 

ከነበረው ድህነት እና ኋላቀርነት 

ተላቃ በኢኮኖሚ ከበለፀጉ 

አገራት ተርታ ለመሰለፍ በህዳሴ 

ጉዞ ላይ ትገኛለች፡፡ ለዚህም 

ትክክለኛ ማረጋገጫ የሚሆነው 

ላለፉት አስራ አንድ አመታት 

አገራችን ባለ ሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ እድገት በማስመዝገብ በእድገት የህዳሴ ጉዞ ላይ 

እንደምትገኝ እና በአለም ላይ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት እያሳዩ ካሉ አገሮች መካከል 

ተጠቃሽ አገር ለመሆን በቅታለች፡፡ የኢኮኖሚ እድገቱ በአስተማማኝ መልኩ 

እንዲቀጥል ለማድርግ ደግሞ የሃይል አቅርቦት ወሳኝ ሚና አለው፡፡ የሃይል አቅርቦቱን 
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አስተማማኝ ለማድረግም  አገራችን በአሁኑ ወቅት የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ 

በመገንባት 6000 ሜጋ ዋት ለማመንጨት ያልተቆጠበ ጥረት በማድረግ ላይ 

ትገኛለች፡፡ የግድቡ ግንባታም በአሁኑ ወቅት 40% ያህል የተጠናቀቀ ሲሆን ግንባታው 

ሲጠናቀቅም አገራችን ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ መር የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን 

ለምታደርገው ጉዞ ወሳኝ ድርሻ ይኖረዋል ብለዋል፡፡ የዚህ ግድብ ግንባታ ሲጠናቀቅ 

ለአገራችን የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን ከማረጋገጡም ባሻገር ለአባይ ተፋሰስ አገራት 

በተለይም ደግሞ ለግብፅ እና ሱዳን የኢኮኖሚ ትስስር ለመፍጠር ከፍተኛ ድርሻ 

እንደሚኖረው ገልፀዋል፡፡  

  

 በተጨማሪም በውጭ አገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ 

ኢትዮጵያዊያን  የተጀመረው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ አስኪጠናቀቅ ድረስ 

አቅማቸው በሚፈቅደው ሁሉ ያልተቆጠበ ጥረት ማድረግ እንደሚገባቸው እና የእለቱ 

የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅትም ይህን አላማ መሰረት ያደረገ ሲሆን የኢትዮጵያ ማህበር 

በማኒቶባ የአገራችንን እድገት እና ብልፅግና በኩሉን ድርሻ ለመወጣት እና የአገራችንን 

ትክክለኛ ገፅታ ለመገንባት አላማ ይዞ የተመሰረተ ሲሆን አላማውን እውን ለማድረግም 

ከኢትዮጵያ ህዝብ እና መንግስት ጋር ተባብሮ በጋራ ለመስራት እና አገራችን 

የጀመረችውን የህዳሴ ጉዞ እውን ለማድረግ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን 

አረጋግጠዋል፡፡   

  

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 ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚውል የገቢ ማሰባሰቢያ 

ፕሮግራም የተሳካ እንዲሆን ላበረከቱት አስተዋጽኦ የኢትዮጵያ ማህበር በማኒቶባ እና 

ዊኒፔግ የሚገኘውን የታላቁ ህዳሴ ግድብ የህዝብ ተሳትፎ አስተባባሪ ም/ቤት አመራርና 
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አበላት ያላቸውን ልባዊ ምስጋና አቅርበው አገራችንን ከድህነትና ኋላቀርነት በማላቀቅ 

መካከለኝ ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ ለማሰለፍ የተያዘውን ራዕይ እውን ለማድረግ 

በአገር ቤት ሕዝባችንና መንግሥታችን  እያደረጉት ባለው የልማት ትግል በውጭ 

የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያን ርቀት ሳይገድባቸው ለሚያደርጉት 

ተሳትፎ ያላቸውን  ከፍተኛ አድናቆት እና ክብር ገልፀዋል፡፡ 

 

 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፣በግልም ሆነ በመደራጀት በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች 

እንዲሰማሩ ለማድረግ አበረታች እርምጃዎች እንደተወሰዱ በማብራራት "እንደጀመርነው 

እንጨርሰዋለን" በሚል መርህ አገራችንን ከድህነትና ኋላቀርነት ለማላቀቅ የጀመርነውን 

የህዳሴ ጉዞ እውን ለማድረግ ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ሥራ እና ሌሎች 

ዘርፈ ብዙ የልማት ውጥኖቻችንን እጅ ለእጅ ተያይዘን በፅናት ከዳር ለማድረስ በድጋሚ 

ኃይላችንን  አስተባብረን የምንነሳበት ጊዜ አሁን መሆኑን ተገንዝበን በበለጠ ትጋትና 

ቁርጠኝነት መነሣት  ይጠበቅብናል ብለዋል ፡፡ 

 በዊኒፔግ፣ብራንደን እና አካባቢው ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ 

ኢትዮጵያዊያን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ ከተጣለበት እለት 

ጀምሮ ላበረከቱት ታሪክ የማይረሳው አስተዋፅዖ ያላቸውን ልባዊ ምስጋና በማቅረብ 

የግድቡ ግንባታ እስኪጠናቀቅ ድረስ ድጋፋቸው እንደማይለየን ያላቸውን ሙሉ እምነት 

ገልፀዋል፡፡ 

 በመጨረሻም  ይህ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት የተሳካ እንዲሆን ደከመኝ ሰለቸኝ 

ሳይሉ ቀንና ሌሊት በመሥራት በጉልበታችሁ፣በእውቀታችሁና በገንዘባችሁ ከፍተኛ 

አስተዋፅዖ ላበረከቱት የኢትዮጵያ ማህበር በማኒቶባ አመራርና አባላት፣በዊኒፔግ የታላቁ 

ህዳሴ ግድብ የህዝብ ተሳትፎ አስተባባሪ ም/ቤት አመራርና እና አባላት እንዲሁም 

በተለያዩ መንገዶች ድጋፍ ላዳረጉና ለረዱ ወገኖች ሁሉ በካናዳ የኢፌዲሪ ኤምባሲ እና 

በራሳቸው ስም ከፍ ያለ ምስጋና አቅርበዋል፡፡ 
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በካናዳ ማኒቶባ ግዛት 

የMulticulturalism and 

Literacy ሚኒስትር የሆኑት 

Hon. Flor Marcelino በዚህ 

ዝግጅት ላይ እንዲሳተፉ 

በመጋበዛቸው የተሰማቸውን 

ደስታ እና ምስጋና በማቅረብ 

በኢትዮጵያ 6000 ሜጋ ዋት 

ለማመንጨት በግንባታ ሂደት 

ላይ የሚገኘው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ የጀመረችውን የእድገት ጉዞ ለማስቀጠል 

አስተማማኝ የሃይል አቅርቦት ለማግኘት ከፍተኛ ፋይዳ እንዳለው ጠቅሰው በዚሁ 

ዝግጅት ተገኝተው በተደረገላቸው ገለፃ ስለ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ትክክለኛ መረጃ እና 

ግንዛቤ ለማግኘት ምቹ ሁኔታ እንደፈጠረላቸው ገልፀዋል፡፡ በተጨማሪም የማኒቶባ 

ግዛት በርካታ ባህል ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የሚኖሩበት ግዛት ሲሆን የኢትዮጵያ 

ማህበር በማኒቶባ የኢትዮጵያን ባህል ለማስተዋወቅ እያደረገ ያለውን ጥረት 

እንደሚያደንቁ እና ይህ ማህበር የበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥል አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ 

እና ትብብር እንደሚያደርጉ ጠቅሰው የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅቱ የተሳካ እንዲንሆን 

ያላቸውን ምኞት ገልፀዋል፡፡    

  

በዚህ ዝግጅት የተገኙት 

በካናዳ ማኒቶባ ግዛት 

የInfrastructure  and 

Transportation ሚኒስትር 

Hon. Steve Ashton 

በበኩላቸው በዚህ ዝግጅት 

እንዲገኙ በመጋበዛቸው 

የተሰማቸውን ደስታ ገልፀው 

በሀገራቸው 98% ያህል 

የኤሌክትሪክ ሃይል የምታገኘው ከውሃ ሃይል መሆኑን በመጥቀስ በአካባቢያቸው ትልቁ 

ግድብ ከ600 ሜጋ ዋት በላይ እንደማያመነጭ እና ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ወቅት 
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6000 ሜጋ ዋት ለማመንጨት በግንባታ ሂደት ላይ የሚገኘው የታላቁ ህዳሴ ግድብ 

ግንባታን አድንቀው ሁለቱ ሀገሮች ያላቸውን ልምድ በቀጣይ መለዋወጥ እንደሚገባቸው 

ገልፀዋል፡፡ በመጨረሻም ኢትዮጵያ የረጅም ታሪክ ባለቤት መሆኗን በማስታወስ 

በታሪኳም ቀኝ ያልተገዛች አገር መሆኗን በመጥቀስ የኢትዮጵያ ማህበር በማኒቶባ ስለ 

ኢትዮጵያ የበለጠ ግንዛቤ እንዲያገኙ እያደረገ ያለውን ጥረት አድንቀዋል፡፡ 

 

  

በዚህ ዝግጅት ላይ 

ተገኝተው ንግግር ያደረጉት 

ትውልደ ኢትዮጵያዊው 

ዶ/ር ፍስሃ ኡንዶቼ 

በበኩላቸው በዝግጅቱ ላይ 

በመገኘታቸው የተሰማቸውን 

ደስታ ገልፀው ጥንት 

አባቶቻችን የአገራችንን ዳር 

ድንበር በማስጠበቅ 

የተወጡትን አኩሪ ታሪክ 

የአሁኑ ትውልድ ደግሞ ድህነትን ለመዋጋት እና የበለፀገች ኢትዮጵያን ለመገንባት 

እየተደረገ ያለውን ጥረት ለመደገፍ በጋራ መተባበር ያለበት መሆኑን በመጥቀስ በዓለም 

ህብረተሰብ ዘንድ አንገታችንን ቀና አድርገን እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት አንድንችል 

ሁላችንም የበኩላችንን ድርሻ መወጣት ይገባናል ብለዋል፡፡ 

 

 በእለቱ ዝግጅት የተገኙ ተሳታፊዎች በሙዚቃ፣ በግጥም እና ልዩ ልዩ ዝግጅቶች 

ሲዝናኑ አምሽተዋል፡፡ በዕለቱ ከመግቢያ ትኬት ሽያጭ፣ ከጨረታ፣ ከሎተሪና ሌሎች 

ገቢዎች ለህዳሴ ግድብ የሚውል ገቢ ተሰባስቧል፡፡ 
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በዊኒፔግ ከተማ ለታላቁ ህዳሴ ግድብ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት በተገኘነበት ወቅት 

ከኢትዮጵያ ማህበር በማኒቶባ አመራሮች እና አባላት ጋር ውይይት በማካሄድ አገራችን 

በአሁኑ ወቅት እያስመዘገበች ባለቻቸው አንኳር ውጤቶች፣ወቅታዊ አገራዊ እና 

አካባቢያያዊ ሁኔታዎች እንዲሁም በ2007 በጀት አመት የዳያስፖራ ንቅናቄ ለማካሄድ 

በተያዙ ዋና ዋና የንቅናቄ ግቦች ዙሪያ ተገቢ ግንዛቤ መፍጠር ተችሏል፡፡  


