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በኦታዋና አካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን 

የኢትዮጵያን አዲስ አመት ምክንያት በማድረግ የተሳካ የታላቁ ህዳሴ ግድብ  

የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት አካሄዱ፣ 

 

የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅቱ ተሰታፊዎች በከፊል 

ቅዳሜ መስከረም 01 ቀን 2008 ዓ.ም በኦታዋ እና አካባቢው ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊያን እና 

ትውልደ ኢትዮጵያዊያን የኢትዮጵያን አዲሱን አመት ምክንያት በማድረግ ለታላቁ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚውል የተሳካ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም አካሂደዋል፡፡ 

የ2008 ዓ.ም አዲስ አመትን ምክንያት በማድረግ የተዘጋጀው የገቢ ማሰባሰቢያ ምሽት 

ኦታዋ በሚገኘው የኢትዮጵያ ህዳሴ ም/ቤት የተዘጋጀ ሲሆን በገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሙ 

ላይ በርካታ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን እንዲሁም የኦንታርዮ 

ግዛት የፓርላማ አባል፣ የኦታዋ ከንቲባ ተወካይ፣ የሱዳን ኤምባሲ ምክትል ሚሲዮን መሪና 



2 
 

የሌሎች አባይ ተፋሰስ አገራት ዜጎችና ካናዳዊያን በተገኙበት ዝግጅቱን በደመቀ እና በተሳካ 

ሁኔታ ለማካሄድ ተችሏል፡፡ 

 

                          አቶ ጉግሳ ወርቅነህ 

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

ጉግሳ ወርቅነህ በዝግጅቱ የተገኙ ተሳታፊዎችን በራሳቸው እና በህዳሴ ም/ቤቱ ስም እንኳን 

ደህና መጣችሁ በማለት የተሰማቸውን ደስታ እና ምስጋና በማቅረብ እለቱን አስመልክተው 

ንግግር አድርገዋል፡፡ በንግግራቸው ወቅት የኢትዮጵያ ህዝብ አባይን ለዘመናት በእንጉርጉሮ 

እና በቁጭት ሲገልፀው ቆይቶ በአሁኑ ወቅት ከሌሎች የአባይ ተፋሰስ አገራት ጋር 

የትብብር መንፈስ በመፍጠር ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታን በመገንባት ላይ 

እንደሚገኝ ገልፀው በኦታዋና አካባቢው የምንገኝ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ 

ኢትዮጵያዊያንም ከአገራችን ህዝብ ጎን ተሰልፈን የግድቡን ግንባታ እንዲፋጠን አቅማችን 

በፈቀደው ሁሉ የበኩላችንን ድጋፍና ትብብር በማድረግ ላይ እንገኛለን ብለዋል፡፡ ይህን 

የጀመርነውን ድጋፍና ትብብር የግድቡ ግንባታ ተጠናቆ ለታሰበው አላማ እስኪውል ድረስ 
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በኦታዋና  አካባቢው የሚገኙ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ያላቸውን ድጋፍ 

አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል፡፡ 

 

አቶ ነብያት ጌታቸው  

በካናዳ የኢፌዲሪ ኤምባሲ ተ/ጉዳይ ፈፃሚ የሆኑት አቶ ነብያት ጌታቸው ለዝግጅቱ 

ተሳታፊዎች እንኳን ለ2008 የኢትዮጵያ አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ በማለት እለቱን 

አስመልክተው ንግግር አድርገዋል፡፡ በንግግራቸውም ወቅት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 

የመሰረት ድንጋይ ከተጣለበት እለት ጀምሮ በተለያዩ መንገዶች ለታላቁ ህዳሴ ግድብ 

በኦታዋና አካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን አቅማቸው 

በፈቀደው ሁሉ ከፍተኛ ትብብርና ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ፡፡ ለዚህ አገራዊ ጥሪ 

ላሳያችሁት በጎ ምላሽ በዚህ አጋጣሚ እጅግ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ ብለዋል፡፡ ይህ የገቢ 

ማሰባሰቢያ ዝግጅት የተሳካ እንዲሁን ከፍተኛ ጥረት ላደረጉት በኦታዋ የሚገኘው ታላቁ 
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የኢትዮጵያ  ህዳሴ ግድብ ም/ቤት አመራርና አባላት እንዲሁም በተለያየ መንገድ ድጋፍ 

ላደረጉ ወገኖች ሁሉ ከፍ ያለ ምስጋና አቅርበዋል፡፡  

 

       Hon. MPP Mr. Yasir Naqvi, 

በዚህ ዝግጅት ላይ የተገኙት በኦንታሪዮ ግዛት የፓርላማ አባል የሆኑት  Hon. MPP Mr. 

Yasir Naqvi በዚህ የኢትዮጵያን አዲስ አመት ምክንያት በማድረግ በተዘጋጀው የታላቁ 

ህዳሴ ግድብ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ላይ ተገኝተው ንግግር እንዲያደርጉ በመጋበዛቸው 

የተሰማቸውን ደስታ በመግለፅ ኢትዮ-ካናዳዊያን የሚኖሩበትን የኦታዋ ከተማ እና 

የኦንታርዮን ግዛት ለመገንባት የሚያደርጉትን ድጋፍና ትብብር አድንቀው በአሁኑ ወቅት 

በግንባታ ሂደት ላይ የሚገኘው እና 6,000 ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ሀይል ለማመንጨት 

የሚያስችለውን ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግዙፍ ፕሮጀክት ከዳር ለማድረስ 

ድጋፋችሁን አጠናክራችሁ መቀጠል ይገባችኋል ብለዋል፡፡ በተጨማሪም የሌሎች አገሮችን 

ሰላም፣ እድገትና ብልጽግና መደገፍ አንዱ የካናዳዊያን እሴት መሆኑን ጠቅሰው በዛሬው 
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እለት የምታካሂዱት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅትም የዚሁ 

አንዱ ማሳያ በመሆኑ በቀጣይም አጠናክራችሁ ልትቀጥሉበት ይገባል ብለዋል፡፡  

 

 

                                     Councillor  Mr. Michael Qaqish, 

በእለቱ የኦታዋ ከተማን Mayor Jim Watson ወክለው ንግግር ያደረጉት Councillor 

Mr. Michael Qaqish በበኩላቸው በዛሬው እለት የኦታዋ ከንቲባን እና የኦታዋ ከተማን 

council በመወከል በመካከላችሁ ተገኝቼ ንግግር እንዳደርግ በመጋበዜ የተሰማኝን ደስታ 

እየገለፅሁ የዚህ ዝግጅት አስተባባሪ ኮሚቴውን ላመሰግን እወዳለሁ ካሉ በኋላ ኢትዮጵያ 

ላለፉት አስራ ሁለት አመታት ባለ ሁለት አሀዝ የኢኮኖሚ እድገት እያስመዘገበች ያለች 

አገር መሆኗን እንዲሁም በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ትልቅ የቱሪዝም መዳረሻ አገር 

እንደሆነች ጠቅሰው በግንባታ ሂደት የሚገኘው እና በአፍሪካ ትልቁ የኤሌክትሪክ ሀይል 

ማመንጫ ግድብ የሆነው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሲጠናቀቅ ኢትዮጵያ 

የጀመረችውን የኢኮኖሚ ዕድገት ለማስቀጠል ጉልህ ድርሻ እንደሚኖረው ገልፀዋል፡፡ 

በተጨማሪም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብፅ የልማት፣ 

የትብብርና በጋራ የመስራት መንፈስ የሚያጠናክር ከመሆኑም በተጨማሪ የአካባቢ 

ውህደትን ለመፍጠርም አጋዥ መሆኑን አብራርተው በግንባታ ሂደት ላይ የሚገኘው ታላቁ 
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የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ አስኪጠናቀቅ ድረስ በኦታዋና አካባቢው የምትገኙ 

ኢትዮ-ካናዳዊያን ድጋፋቸውን አጠናክረው መቀጠል እንደሚገባቸው ገልፀዋል፡፡ 

 

 

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

ገቢዎች የተሰበሰበ ሲሆን በዝግጅቱ ላይ የተገኙ ተሳታፊዎችም በሙዚቃ እና በልዩ ልዩ 

ዝግጅቶች ሲዝናኑ አምሽተዋል፡፡  

 

መስከረም 2 ቀን 2008 ዓ.ም  

የኢፌዲሪ ኤምባሲ 

    ኦታዋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


