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በካናዳ ኪችነር፣ ጎልፍ፣ ዋትርሉ እና አካባቢው ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ 

ኢትዮጵያዊያን ለታላቁ ህዳሴ ግድብ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት አካሄዱ፣

 

የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅቱ ተሰታፊዎች በከፊል 

ቅዳሜ ሐምሌ 18 ቀን 2007 ዓ.ም ኪችነር፣ ጎልፍ፣ ዋተርሉ እና አካባቢው ነዋሪ የሆኑ 

ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ገቢው ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ 

የሚውል የተሳካ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም አካሂደዋል፡፡ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅቱ 

በኪችነር፣ ጎልፍና ዋተርሉ በሚገኘው የኢትዮጵያ ህዳሴ ም/ቤት የተዘጋጀ ሲሆን በገቢ 

ማሰባሰቢያ ፕሮግራሙ ላይ በርካታ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵዊያን፣ትውልደ 

ኢትዮጵያዊያን፣ሌሎች የካናዳ ዜጎች እና በካናዳ የፓርላማ አባላት በተገኙበት ዝግጅቱን 

በደመቀ እና በተሳካ ሁኔታ ለማካሄድ ተችሏል፡፡ 



2 
 

 

አቶ አማኑኤል ሞላልኝ 

የዚህ ዝግጅት አስተባባሪ እና የኢትዮጵያ ህዳሴ ም/ቤት ሰብሳቢ የሆኑት አቶ አማኑኤል 

ሞላልኝ በዝግጅቱ ለተገኙ ተሳታፊዎች በራሳቸው እና በህዳሴ ም/ቤቱ ስም   እንኳን ደህና 

መጣችሁ በማለት የተሰማቸውን ደስታ እና ምስጋና በማቅረብ እለቱን አስመልክቶ 

የተዘጋጀውን ንግግር አቅርበዋል፡፡ በንግግራቸው ወቅት የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ 

በአሁኑ ወቅት የበለጠ ተጠናክሮ እየቀጠለ እንደሚገኝና በኪችነር፣ ጎልፍ፣ ዋተርሉና 

አካባቢው የሚገኙ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ያላቸውን ድጋፍ አጠናክረው 

እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል፡፡ 
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ክብርት አምባሳደር ብርቱካን አያኖ 

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 ወቅት ለታላቁ  የኢትዮጵያ 

ህዳሴ ግድብ ግንባታ የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ልዩ ትኩረት በመስጠት ያለንን ሙሉ 

አቅም በመጠቀም  ሃያ አራት ሰዓት በከፍተኛ ፍጥነት በመገንባት ላይ እንገኛለን ካሉ በኋላ 

በኪችነር፣ ጎልፍ፣  ዋተርሉና አካባቢው  የምትኖሩ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ 

ኢትዮጵያዊያን አገራችንን ከድህነትና ኋላቀርነትን በማላቀቅ መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች 

ተርታ ለማሰለፍ በሚደረገው ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴ  በተለይም ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ 

ግድብ ግንባታ የፋይናንስ ድጋፍ በአገር ቤት ህዝባችንና መንግሥታችን እያደረጉት ባለው 

እንቅስቃሴ ጎን ለጎን እናንተም እኩል ተሳታፊ በመሆናችሁ በዚህ አጋጣሚ ያለኝን ከፍተኛ 

አድናቆት እና ክብር ለማቅረብ እወዳለሁ ብለዋል፡፡ 
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 በተጨማሪም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመሰረት ድንጋይ ከተጣለበት እለት 

ጀምሮ በተለያዩ መንገዶች ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ከኪችነር፣ ጎልፍ፣ ዋተርሉና አካባቢው 

ከሚኖሩ ኢትዮጵዊያንና ትውልደ ኢትዮጵዊን ከ150,000 ዶላር ያላነሰ ገቢ በማሰባሰብ 

ለህዳሴ ግድቡ የፋይናንስ ድጋፍ ለማሰባሰብ  ወደ ተከፈተው አካውንት ገቢ እንደተደረገ 

ጠቅሰው ይህ ተግባር እጅግ የሚያኮራ መሆኑን ገልፀዋል፡፡ "እንዳጋመስነው 

እንጨርሰዋለን" በሚል መርህ የአገራችን ህዝብ ያለውን ገንዘብ፣ እውቀትና ጉልበት  

ተጠቀሞ አገራችንን ከድህነትና ኋላቀርነት ለማላቀቅ  ትልቅ ተሰፋ የተጣለበትን የታላቁ 

የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ሥራ እና ሌሎች ዘርፈ ብዙ የልማት ውጥኖቻችንን እጅ 

ለእጅ ተያይዘን በጽናት ከዳር ለማድረስ በድጋሚ ኃይላችንን  አስተባብረን እንድንነሳ 

በዚህ አጋጣሚ ጥሪየን አቀርባለሁ ብለዋል፡፡  

በመጨረሻም ይህ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት የተሳካ እንዲሁን ከፍተኛ ጥረት ላደረጉት 

በኪችነር፣ ጎልፍ፣ ዋተርሉና ስትራትፈርድ  የሚገኘው የኢትዮጵያ  ህዳሴ ም/ቤት 

አመራርና አባላት እንዲሁም በተለያየ መንገድ ድጋፍ ላደረጉ ወገኖች ሁሉ ከፍ ያለ ምስጋና 

አቅርበዋል፡፡ 

 

Hon. MP Peter Braid 
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በዚህ ዝግጅት ላይ የተገኙት በካናዳ የፓርላማ አባል የሆኑት  Hon. Peter Braid 

በታላቁ ህዳሴ ግድብ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ላይ ተገኝተው ንግግር እንዲያደርጉ 

በመጋበዛቸው የተሰማቸውን ደስታ ገልፀው በግንባታ ሂደት ላይ የሚገኘውን የኢትዮጵያ 

ህዳሴ ግድብ ግንባታ የኢትዮጵያ መንግስት፣ ህዝብና በውጭ አገር የሚኖሩ የዳያስፖራ 

አባላት በጋራ ተቀናጅተው ለማጠናቀቅ የሚያደርጉትን ርብርብ አድንቀዋል፡፡ ለአንድ አገር 

ቀጣይነት ያለው አስተማማኝ የሀይል ምንጭ መኖሩ ለኢኮኖሚ እድገት፣ ለኢንዱስትሪ፣ 

ለስራ ዕድል ፈጠራ ወሳኝነት አለው፡፡ ስለሆነም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ መጠናቀቅ 

ኢትዮጵያ ለተያያዘችው የኢኮኖሚ እድገትና ብልፅግና ትልቅ ድርሻ እንደሚኖረው ገልፀው 

በአሁኑ ወቅት የግድቡ ግንባታ 50% ያህል መጠናቀቁ እጅግ በጣም የሚያበረታታ ነው 

ብለዋል፡፡  

 

 

Hon. MP Stephen Woodworth 

በካናዳ የፓርላማ አባል የሆኑት Hon. Stephen Woodworth በበኩላቸው በዛሬው 

እለት በዚህ ተሰብስባችሁ ለትውልድ አገራችሁ የምታደርጉትን ድጋፍ በመካከላችሁ 
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ተገኝቼ እንዳበረታታ በመጋበዜ ደስታ ተሰምቶኛል ካሉ በኋላ ካናዳ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ 

እድገት እንዲረጋገጥ ትኩረት ሰጥታ ድጋፍ እያደረገች ያለች አገር መሆኗን ጠቅሰው 

በቀጣይም ያላትን ድጋፍ አጠናክራ የምትቀጥል ይሆናል ብለዋል፡፡ በተጨማሪም የታላቁ 

ህዳሴ ግድብ ግንባታ ሲጠናቀቅ እንደዚሁ በጋራ ተገናኝተን የምናከብርበት ዕለት ሩቅ 

እንደማይሆን ያላቸውን እምነት ገልፀዋል፡፡ 

 

 

Councillor Angela Veith 

በWaterloo Regional council, councillor የሆኑት Angela Vieth 

በበኩላቸው ይህን የታላቁ ህዳሴ ግድብ  የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት እንዲሳካ ላደረጉት 

የኮሚቴ አባላት ያላቸውን አድናቆት በመግለጽ በራሳቸውና በካናዳ ዋተርሉ ሪጂናል 

ካውንስል ስም እንኳን ደስ አላችሁ በማለት  በእለቱ የሚደረገው የገቢ ማሰባሰቢያ 

ዝግጅት የተሳካ እንዲሆን ያላቸውን ምኞት ገልፀዋል፡፡ 
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ከተሸላሚዎች በከፊል 

በኪችነር፣ ጎልፍና ዋተርሉ የሚገኘው የኢትዮጵያ ህዳሴ ም/ቤት አባላት በእለቱ 

የተካሄደውን የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅትም ሆነ ከዚህ ቀደም የተካሄዱ የገቢ ማሰባሰቢያ 

ዝግጅቶችን በማስተባበር ላሳዩት ተነሳሽነት የእውቅናና የምስጋና የምስክር ወረቀት 

ከክብርት አምባሳደር ብረቱካን አያኖ እጅ ተቀብለዋል፡፡  

 

ከተሳታፊዎች በከፊል 
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በእለቱ ለታላቁ ህዳሴ ግድብ የፋይናንስ ድጋፍ ከሎተሪ፣ ከመግቢያ ትኬትና ከልዩ ልዩ 

ገቢዎች የተሰበሰበ ሲሆን በዝግጅቱ ላይ የተገኙ ተሳታፊዎችም በሙዚቃ እና በልዩ ልዩ 

ዝግጅቶች ሲዝናኑ አምሽተዋል፡፡  

 

 


