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በዊኒፔግ፣ብራንደንና አካባቢው የሚገኙ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ 

ኢትዮጵያዊያን የተሳካ የታላቁ ህዳሴ ግድብ  የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት አካሄዱ፣ 

 

                       ከገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅቱ ተሳታፊዎች በከፊል   
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እሁድ መስከረም 30 ቀን 2008 ዓ.ም በዊኒፔግ፣ብራንደንና አካባቢው ነዋሪ የሆኑ 

ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ 

የሚውል የተሳካ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም አካሂደዋል፡፡ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሙ 

በኢትዮጵያዊያን ማህበር በማኒቶባ የተዘጋጀ ሲሆን ይህ ዝግጅት በካናዳ የኢፌዲሪ ልዩ 

መልዕክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር የሆኑት ክብርት አምባሳደር ብርቱካን አያኖ 

በተገኙበት ከ200 በላይ የሚሆኑ በዊኒፔግ፣ብራንደንና አካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵዊያንና 

ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በተገኙበት በደመቀ እና በተሳካ ሁኔታ ለማካሄድ ተችሏል፡፡  

 

                    አቶ ሰይፉ ገ/መስቀል ጓንጉል (የኢትዮጵያዊያን ማህበር በማኒቶባ ሰብሳቢ) 

የዚህ ዝግጅት አስተባባሪ እና የኢትዮጵያዊያን ማህበር በማኒቶባ ሰብሳቢ የሆኑት ዶ/ር 

ሰይፉ ገ/መስቀል ጓንጉል የአገራችን ኢትዮጵያና የወገናችን የህዳሴ ጥሪ ተቀብላችሁ በዚህ 

ምሽት በዊኒፔግ ከተማ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የገቢ ማሰባሰቢያ በተዘጋጀው 
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ፕሮግራም ላይ ለመሳተፍ እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት በዝግጅቱ ለተገኙ ተሳታፊዎች 

በራሳቸው እና ባዘጋጅ ኮሚቴው ስም የተሰማቸውን ልባዊ ደስታና ምስጋና በማቅረብ 

እለቱን አስመልክተው ንግግር አድርገዋል፡፡ በንግግራቸውም ወቅት የኢትዮጵያ ህዝብ 

ቀንደኛ ጠላት ማን እንደሆነ ተኩሶ መግደል ካለበትም ማንን እንደሆነ በማያሻማ ሁኔታ 

ተገንዝቧል፤ህዝባችን ጠላቱ ድህነት መሆኑን አስምሮበት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ 

ከኢትዮጵያ ምድር ጠራርጎ ለማጥፋት ቆርጦ ከተነሳ ሰነባብቷል፤ የህዝባችን የቁጭት 

መነሳሳት መንፈስና ብርቱ ጥረት የአገራችንን ስምና ገጽታ ወደ በጎ እየቀየረ ይገኛል ካሉ 

በኋላ አገራችን ኢትዮጵያ ከፍተኛ የኢኮኖሚ እድገት እያስመዘገበች እንደምትገኝ ገልጸው 

እድገቱን ተከትሎ የሚመጣውን መጠነ ሰፊ የኢንስትሪ እድገት ከፍተኛ የሆነ የኢነርጂ 

አቅርቦት እንደሚያስፈልግ እና ለዚህም ተጨማሪ የሃይል ማመንጫ ስራዎች እየተከናወኑ 

እንደሚገኙ በመጥቀስ ከእነዚህ ፕሮጀክቶች ግዙፍ የሆነው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 

ሲሆን ግድቡ ሲጠናቀቅ 6000 ሜጋ ዋት ኃይል የማመንጨት አቅም ይኖረዋል ብለዋል፡፡ 

ለዚህ ፕሮጀክት እውን መሆን ቦንድ በመግዛትና የነፃ ድጋፍ በማድረግ ለተባበራችሁ 

ወገኖች ሁሉ ከፍተኛ ምስጋናዬን እያቀረብኩ እስካሁን ድረስ ያልተሳተፋችሁ አገር ወዳድ 

ኢትዮጵያዊያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ለግድቡ የፋይናንስ ድጋፍ ለማሰባሰብ የተዘጋጀውን 

ቦንድ በመግዛትና የፋይናንስ ድጋፍ በማድረግ እንድትሳተፉ በኮሚኒቲው፣ በማህበራችንና 

በራሴ ስም ጥሪዬን አቀርባለሁ ብለዋል፡፡ በመጨረሻም ይህ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት 

የተሳካ እንዲሆን በጉልበት፣ በእውቀትና በገንዘብ አስተዋኦ ላደረጋችሁ ወገኖች ሁሉ ከፍ 

ያለ ምስጋናዬን ለማቅረብ እወዳለሁ በማለት ንግግራቸውን አጠቃለዋል፡፡      
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 ክብርት አምባሳደር ብርቱካን አያኖ ( በካናዳ የኢፌዲሪ ልዩ መልዕክተኛና ባለሙሉ 

ስልጣን አምባሳደር) 

በመቀጠልም በካናዳ የኢፌዲሪ ልዩ መልዕክተኛ እና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ክብርት 

አምባሳደር ብርቱካን አያኖ በዊኒፔግ ከተማ እየተካሄደ ባለው ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ 

ግድብ ግንባታ የሚውል የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ላይ ለመሳተፍ ሁላችሁም እንኳን 

በሰላም መጣችሁ ካሉ በኋላ የአገር ልጅ በአገር ጉዳይ ላይ በጋራ ለመሳተፍ ባዘጋጀው 

የገቢ ማሰባሰቢያ መድረክ ላይ በመካከላችሁ ተገኝቼ ይህን መልዕክት ለማስተላለፍ 

በመቻሌ የተሰማኝን ልባዊ ደስታ በካናዳ የኢፌዲሪ ኤምባሲ እና በራሴ ስም  ለመግለጽ 
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እወዳለሁ በማለት እለቱን አስመለክተው ንግግር አድርገዋል፡፡ በንግግራቸውም ወቅት 

በዊኒፔግ፣ብራንደንና አካባቢው የምትኖሩ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን 

አገራችንን ከድህነትና ኋላቀርነት በማላቀቅ መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ 

ለማሰለፍ በሚደረገው ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴ በተለይም ከበርካታ ሜጋ ፕሮጄክቶቻችን 

መካከል አንዱና ልዩ ለሆነው ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የፋይናንስ ድጋፍ 

ለማሰባሰብ ለተደረገው አገራዊ ጥሪ ላሳያችሁት በጎ ምላሽ አገራችሁና ህዝባችሁ ከፍተኛ 

አድናቆት እንዳላቸው በዚህ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ በማለት ''እንዳጋመስነው 

እንጨርሰዋለን'' በሚል መርህ የአገራችን ህዝብ ያለውን ገንዘብ፣ እውቀትና ጉልበት 

ተጠቅሞ ''የይቻላልን'' አመለካከት ለማስረጽና አገራችንን ከድህነትና ኋላቀርነት ለማላቀቅ 

ትልቅ ድርሻ ያለውን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ሥራ እና ሌሎች ዘርፈ ብዙ 

የልማት ውጥኖቻችንን እጅ ለእጅ ተያይዘን በጽናት ከዳር ለማድረስ በድጋሚ ኃይላችንን 

አስተባብረን እንድንነሳ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አቀርባለሁ ብለዋል፡፡  

በዝግጅቱ ላይ የተገኙት ታዳሚዎች በተለያዩ የአገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ሙዚቃ 

ሲዝናኑ ያመሹ ሲሆን የዝግጅቱ አስተባባሪዎች ኤምባሲው ያዘጋጀውን የዕውቅና ሽልማት 

ከክብርት አምባሳደር ብርቱካን አያኖ እጅ ተቀብለዋል፡፡ 
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የኢትዮጵያዊያን ማህበር በማኒቶባ አመራሮች ከክብርት አምባሳደር ብርቱካን አያኖ እጅ ሽልማት 
ሲቀበሉ 
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   የብራንደን አስተባባሪ ኮሚቴ አመራሮች ከክብርት አምባሳደር ብርቱካን አያኖ እጅ ሽልማት ሲቀበሉ 

በእለቱ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የፋይናንስ ድጋፍ ከመግቢያ ትኬት ሽያጭና 

ከልዩ ልዩ ገቢዎች 10,000 ያህል የካናዳ ዶላር የተሰበሰበ ሲሆን 27,600 የአሜሪካን 

ዶላር ቃል  ተገብቷል፡፡ 

 

         ጥቅምት 03 ቀን 2008 ዓ.ም  

      የኢፌዲሪ ኤምባሲ 

            ኦታዋ 

 

 

 

 

 

 


