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ኪችነር፣ዋተርሉ፣ገልፍ እና አካባቢው ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ 

ኢትዮጵያዊያን ለታላቁ የህዳሴ ግድብ የገቢ ማሳባሰቢያ ፕሮግራም  አካሄዱ፡፡ 

 

በካናዳ ኪችነር፣ዋተርሉ፣ገልፍ እና አካባቢው ነዋሪ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ታላቁ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የተጀመረበትን ሦስተኛ አመት ምክንያት በማድረግ ገቢው  ግድቡ ግንባታ 

የሚውል በደማቅና የተሳካ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም በኪችነር ከተማ ቅዳሜ ሰኔ 28 ቀን 2006 

ዓ.ም   አካሂደዋል፡፡   

  

የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅቱ 

በኪችነር፣ዋተርሉ እና ገልፍ አካባቢ 

የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 

የህዝብ ተሳትፎ  አስተባባሪ ም/ቤት 

የተዘጋጀ ሲሆን  ፕሮግራሙ ላይ 

በርካታ ቁጥር ያላቸው 

ኢትዮጵዊያንና ትውልደ 

ኢትዮጵያዊያን ታሳትፈዋል፡፡ በዚህ 

በዝግጅት ላይ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በተጨማሪ በካናዳ የፓርላማ አባል የሆኑት 

የተከበሩ ፒተር ብሬድ እና ለልማታችን በጎ አመለካከት ያላቸው ሌሎች የካናዳ ዜጎች  በመሳተፍ 

ለዝግጅቱ ልዩ ድምቀት ሰጥተዋል፡፡  

  

የተከበሩ ፒተር ብሬድ ባደረጉት ንግግር በዝግጅቱ 

እንዲሳተፉ ስለተሰጣቸው ዕድል  የተሰማቸውን 

ታላቅ ደስታ ገልፀው፣  አገራችንን በአካል ጭምር 

ሄደው እንደጎበኙና  በሚገባ እንደሚያውቋት 

አውስተው፣ በአገራችን እየተካሄደ ያለው የልማት  

አበረታች እንደሆነ ገልፀዋል፡፡ አያይዘውም ለአንድ 

አገር እድገት የኤሌክትሪክ ሃይል ወሳኝ ድርሻ 

ያለው በመሆኑ በግንባታ ሂደት ላይ የሚገኘው 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሲጠናቀቅ ለተጀመረው የእድገት እንቅስቃሴ ጉልህ ድርሻ 

እንደሚኖረው ተናግረዋል፡፡ በካናዳና ኢትዮጵያ መካከል ያለውን የቆየ ታሪካዊ ግንኙነት በተመለከተ 
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በሰጡት አስተያትም  ግንኙነቱ በንግድ እና ኢንቨስትመንት ዘርፍ የበለጠ ተጠናክሮ መቀጠል 

እንደሚገባው ገልፀዋል፡፡ 

 

 
  

በካናዳ የኢፌዲሪ ኤምባሲ ልዩ መልዕክተኛ 

እና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር የሆኑት 

ክብርት አምባሳደር ብርቱካን አያኖ 

ለዝግጅቱ ተሳታፊዎች ባደረጉት ንግግር 

ኪችነር፣ዋተርሉ፣ገልፍ እና አካባቢው 

የሚገኙ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ 

ኢትዮጵያዊያን ለታላቁ ህዳሴ ግድብ 

ግንባታ የሚውል የፋይናንስ ድጋፍ 

ለማሰባሰብ በተዘጋጀው ፕሮግራም ላይ በመገኘታቸው የተሰማቸውን ልባዊ ደስታ ገልፀው በአሁኑ 

ወቅት የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ሂደት በአመርቂ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ፣ ግንባታው ሲጠናቀቅ 

ለአገራችን የህዳሴ ጉዞ የላቀ አስተዋፅዖ እንደሚኖረውና ከጎረቤት አገሮች ጋር  የጀመርነውን የመሰረተ 

ልማት ትስስርና ክልላዊ  ውህደት ሂደት   ጠቀሜታው የጎላ እንደሆነ አስረድተዋል፡፡ ለአገራችንም ሆነ 

ለጎረቤቶቻችን አስተማማኝ የሆነ ፀጥታ እና ሰላም ለማስፈን ዋነኛው መንገድ መሆኑን ጨምረው 

ገልፀዋል፡፡የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የመላው የአገራችን ህዝቦች እና በተለያዩ ዓለማችን ክፍሎች 

የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ባሳተፈ መልኩ እየተገነባ መሆኑን 

ተቅሰው፣በዛሬዋ ዕለት በኪችነር እና ዋተርሉ የተካሄደው ዝግጅትም የዚሁ በውጭ የሚኖሩ 

ኢትጵያውያን ተሳትፎ መገለጫ መሆኑን ገልፀዋል፡፡ 

  
 

  በመጨረሻም ይህ በካናዳ በተለያዩ ግዛቶች በሚገኙ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ 

ኢትዮጵያዊያን የተጀመረው ሁለንተናዊ ተሳትፎ "እንደጀመርነው እንጨርሰዋለን"በሚል መርህ 

መሠረት የግድቡ ግንባታ እስኪጠናቀቅ ድረስ ከኢትዮጵያ ህዝብ እና መንግስት ጎን እንደማይለይ 

ያላቸውን እምነት ገልጸው ዝግጅቱን ላስተባበሩት የታላቁ ህዳሴ ግድብ የህዝብ ተሳትፎ አስተባባሪ 

ም/ቤት አባላት እንዲሁም ለዝግጅቱ ድምቀት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ላበረከቱ ግለሰቦች እና 

ድርጅቶች ያላቸውን አድናቆት ገልፀው ልባዊ ምስጋናቸውን አቅርበዋል፡፡  

   

 በኪችነር፣ዋተርሉ እና ገልፍ አካባቢ  ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የህዝብ ተሳትፎ 

አስተባባሪ ም/ቤት ሰብሳቢ አቶ አማኑኤል ሞላልኝ ለዝግጅቱ ተሳታፊዎች የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ 
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የስራ እንቅስቃሴ፣ግንባታው ለአገራችን ያለውን ሁለንተናዊ ፋይዳ፣ ከአባይ ተፋሰስ አገራት ጋር 

በመተማመን እና በሰላም አብሮ ለመኖር ያለውን ጠቀሜታ በተመለከተ ለተሳታፊዎች በፓወር ፖይንት 

የተደገፈ   መግለጫ ያቀረቡ ሲሆን አጋጣሚውን በመጠቀም  ለግንባታ ስኬት  የሁሉንም  ተሳትፎ 

ወሳኝ መሆኑን ገልፀው፤  በኪችነር እና አካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን 

አሁን የጀመሩትን ተሳትፎ ግንባታው እስኪጠናቀቅ ድረስ ከጎናቸው ሆነው ተሳትፏቸው አጠናክረው 

እንዲቀጥሉ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል፡፡  

  

  

  

  

  

የበዓሉ ተሣታፊዎች 


