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ለ2ኛ ጊዜ በካናዳ 24ኛው አመት የግንቦት 20 የድል በዓል በደመቀ ሁኔታ ተከበረ፣                           

 

በካናዳ ኦታዋና ካልጋሪ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን 24ኛውን 

አመት የግንቦት 20 የድል በዓል በልዩ ልዩ ዝግጅቶች/የኮሚኒቲና የማህበራት ተወካዮች 

በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ድጋፍ በመስጠት እንዲሁም በሚሲዮናችን በኩል 

የተለያዩ ወቅታዊና አገራዊ መረጃዎችን ለተሳታፊዎች በማቅረብ እጅግ በደመቀና በተሳካ 

ሁኔታ ተከብሯል፡፡በዚህ በዓል ላይ በርካታ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ 

ኢትዮጵያዊያን የተሳተፉ ሲሆን እለቱን አስመልክቶ የተዘጋጀውን ኬክ በመቁረስ፣ሻማና 

ርችት በማብራት፣በእራት መስተንግዶ፣በግጥም እና በልዩ ልዩ ዝግጅቶች ተከብሯል፡፡ 

ኦታዋ በተካሄደው የበዓሉ አከባበር ላይ በእለቱ 

የተገኙት 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፡፡ በንግግራቸው 

ወቅት በዛሬው እለት የምናከብረው 24ኛው አመት የግንቦት 20 ህዝባዊ የድል በዓል 
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የአገራችንን ብሔር፣ብሔረሰቦች እና ህዝቦች እኩልነትና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ያረጋገጠ እና 

ለአገራችን ህዳሴ መሰረት የጣለ ቀን ነው፡፡ በዚህ አመት የሚከበረውን የግንቦት 20 የድል 

በዓል ልዩ የሚያደርገው አገራችን ለ5ኛ ጊዜ አጠቃላይ አገራዊ ምርጫ በተካሄደበት 

ማግስት የሚከበር ከመሆኑም በተጨማሪ ኢትዮጵያና ካናዳ 50ኛ አመት የዲፕሎማሲያዊ 

ግንኙነት የተመሰረተበት ረጅም ዓመታት ያስቆጠረ ግንኙነታችን በመልካም ሁኔታ 

የሚገኝበት ዓመት መሆኑ ጭምር ነው ብለዋል፡፡ የህዝባችን የሉዓላዊ የስልጣን መገለጫ 

የሆነው 5ኛው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ ፍፁም ሰላማዊ፣ፍትሃዊ፣ዲሞክራሲያዊና 

በአገራችን ህዝቦች ዘንድ ታማኝነት ያለው ምርጫ ሆኖ በመጠናቀቁ  እንኳን ደስ አለን 

እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል፡፡ 

በመጨረሻም ሁሉም የዝግጅቱ ተሳታፊዎች በአገራችን የዳያስፖራ ፖሊሲው በተመቻቸው 

መልካም ሁኔታ በመጠቀም በቤቶች ልማት ፕሮግራም፣በኢንቨስትመንትና በመሳሰሉ 

ዘርፎች ተሳታፊና ተጠቃሚ መሆን እንዲችሉ ጥሪ በማቅረብ የእለቱን የድል በዓል የተሳካ 

እንዲሆን ከፍተኛ ጥረት ላደረጉ የዝግጅቱ አስተባባሪ የኮሚቴ አባላት ከፍ ያለ ምስጋና 

አቅርበዋል፡፡ 
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                            በኦታዋ በዓሉን አስመልክተው መግለጫ የሰጡ የማህበራት ተወካዮች  
 

በኦታዋ የሚገኙ የተለያዩ አደረጃጀቶችና የኮሚኒቲ አመራሮች በበኩላቸው እለቱን 

አስመልክተው ባደረጉት ንግግር በዚህ ታሪካዊ እለት ንግግር እንዲያደርጉ በመጋበዛቸው 

የተሰማቸውን ልባዊ ደስታ በማቅረብ ለ24ኛው አመት የግንቦት 20 ብሔራዊ በዓልና 

ለ5ኛ ጊዜ በአገራችን የተካሄደውን ሰላማዊ፣ዲሞክራሲያዊና በአገራችን ህዝቦች ዘንድ 

ታማኝነት ያለው ምርጫ የተሰማቸውን ደስታ በመግለጽ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ 

አለን ብለዋል፡፡ 

በተጨሪም 50ኛው የኢትዮጵያና ካናዳ የዲፕሎማቲክ ግንኙነት የተመሰረተበትን አመት 

ምክንያት በማድረግ፣በአገራችን የተደረገውን 5ኛው አጠቃላይ አገራዊ ምርጫ 

አስመልከክቶ እንዲሁም የዳስፖራ የቤቶች ልማት ፕሮግራምን በተመለከተ ሰፋ ያሉ 

ማብራሪያዎች በኤምባሲው ዲፕሎማቶች አማካኝነት ለተሳታፊዎች በዝርዝር ቀርበዋል፡፡ 

እንዲሁም የታላቁ ህዳሴ ግድብ አስተባባሪ ም/ቤት ሰብሳቢ በቅርቡ በኦታዋ በሚካሄደው 

የገቢ ማሰባሰቢ ፕሮግራም ላይ ህ/ሰቡ የተለመደውን ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ 

አቅርበዋል፡፡  

 በኦታዋና ካልጋሪ ከተሞች በዓሉ በደመቀ እና በተሳካ ሁኔታ 

በልዩ ልዩ ዝግጅቶች የተከበረ ሲሆን በዝግጅቱ ላይ የተሳተፉ 

አቶ ሲሳይ አሰፋ ከካልጋሪ 
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ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በበኩላቸው በአገራችን የተጀመረውን የህዳሴ 

ጉዞ ለመደገፍ ቃል የገቡበት እና በአካባቢያችንም የበለጠ የዳያስፖራ ንቅናቄ የተፈጠረበት 

መድረክ ነበር፡፡ 

    

                        ከኦታዋ በከፊል                                                                                                                   ከካልጋሪ በከፊል 

በእለቱ የተገኙ የዝግጅቱ ተሳታፊዎች በተዘጋጀው የእራት ግብዣ፣ በግጥም፣በሙዚቃ እና 

በልዩ ልዩ አዝናኝ ዝግጅቶች ሲዝናኑ አምሽተዋል፡፡  

  

 


