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በቶሮንቶና አካባቢው የሚገኙ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን 

የኢትዮጵያን አዲስ ዓመት ምክንያት በማድረግ የተሳካ የታላቁ ህዳሴ ግድብ  

የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት አካሄዱ፣ 

 

                       ከገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅቱ ተሳታፊዎች በከፊል   
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ቅዳሜ መስከረም 15 ቀን 2008 ዓ.ም በቶሮንቶና አካባቢው ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊያን እና 

ትውልደ ኢትዮጵያዊያን የኢትዮጵያን አዲሱን ዓመት ምክንያት በማድረግ ለታላቁ 

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

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

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

ላይ ከ300 በላይ የሚሆኑ በቶሮንቶና አካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵዊያንና ትውልደ 

ኢትዮጵያዊያን በተገኙበት ዝግጅቱን በደመቀ እና በተሳካ ሁኔታ ለማካሄድ ተችሏል፡፡  

             አቶ ዘመኑ ገነት (በቶሮንቶ የኢትዮጵያ ህዳሴ ም/ቤት ሰብሳቢ) 

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

ለኢትዮጵያ ኢዲስ ዓመት እንኳን በሰላም አደረሳችሁ፣ ለታላቁ ህዳሴ ግድብ የገቢ 
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ማሰባሰቢያ ዝግጅት እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት በዝግጅቱ ላይ ለተገኙ ተሳታፊዎች 

በራሳቸው እና በህዳሴ ም/ቤቱ ስም  የተሰማቸውን ደስታ እና ምስጋና በማቅረብ እለቱን 

አስመልክተው ንግግር አድርገዋል፡፡ በንግግራቸውም ወቅት ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ 

ግድብ ግንባታ የፋይናንስ ድጋፍ በማድረግ የግድቡ ግንባታ እንዲፋጠን በቶሮንቶና 

አካባቢው የምንገኝ ኢትዮጵዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን አቅማችን በፈቀደው ሁሉ 

የበኩላችንን ድጋፍና ትብብርም በማድረግ ላይ እንገኛለን ብለዋል፡፡ ይህን የጀመርነውን 

ድጋፍና ትብብርም የግድቡ ግንባታ ተጠናቆ ለታሰበው አላማ እስኪውል ድረስ አጠናክረን 

የምንቀጥል ይሆናል ብለዋል፡፡  

ክብርት አምባሳደር ብርቱካን አያኖ ( በካናዳ የኢፌዲሪ ልዩ መልዕክተኛና ባለሙሉ 

ስልጣን አምባሳደር) 
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በካናዳ የኢፌዲሪ ልዩ መልዕክተኛ እና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ክብርት አምባሳደር 

ብርቱካን አያኖ እንኳን ለ2008 የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ በማለት 

እለቱን አስመልክተው ለዝግጅቱ ተሳታፊዎች ንግግር አድርገዋል፡፡ በንግግራቸውም ወቅት 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመሰረት ድንጋይ ከተጣለበት እለት ጀምሮ በቶሮንቶና 

አካባቢው የምትኖሩ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን አቅማችሁ በፈቀደው ሁሉ  

በተለያዩ መንገዶች ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ መፋጠን ከፍተኛ ትብብርና ድጋፍ 

እያደረጋችሁ ትገኛላችሁ፡፡ ለዚህ አገራዊ ጥሪ ላሳያችሁት በጎ ምላሽ በዚህ አጋጣሚ እጅግ 

ላመሰግናችሁ እወዳለሁ ካሉ በኋላ "እንዳጋመስነው እንጨርሰዋለን" በሚል መርህ 

የአገራችን ህዝብ ያለውን ገንዘብ፣ እውቀትና ጉልበት  ተጠቀሞ አገራችንን ከድህነትና 

ኋላቀርነት ለማላቀቅ ትልቅ ሚና ያለውን የታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ኤሌክትሪክ 

ማመንጫ ግድብ ግንባታ ሥራ እና ሌሎች ዘርፈ ብዙ የልማት ውጥኖቻችንን እጅ ለእጅ 

ተያይዘን በጽናት ከዳር ለማድረስ በድጋሚ ኃይላችንን አስተባብረን እንድንነሳ በዚህ 

አጋጣሚ ጥሪዬን አቀርባለሁ ብለዋል፡፡ በመጨረሻም ይህ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት 

የተሳካ እንዲሆን ከፍተኛ ጥረት ላደረጉት በቶሮንቶ የሚገኘው የኢትዮጵያ ህዳሴ ም/ቤት 

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

በማቅረብ ንግግራቸውን አጠቃለዋል፡፡   



5 
 

                    የጨረታ አሸናፊው ከክብርት አምባሳደር ብርቱካን አያኖ እጅ ሲረከቡ       

                  በእለቱ የዝግጅቱ ተሳታፊዎች በአርቲስቶች የሙዚቃ ዝግጅት ሲዝናኑ 
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በእለቱ ለታላቁ ህዳሴ ግድብ የፋይናንስ ድጋፍ ከጨረታ፣ ከሎተሪ፣ ከመግቢያ ትኬትና 

ከልዩ ልዩ ገቢዎች የተሰበሰበ ሲሆን፣ በአርቲስት ማርታ አሻጋሪ፣ታደሰ ገብረስላሴና ብርሃነ 

ኪዳነ በዝግጅቱ ላይ የተገኙ ተሳታፊዎችን በሙዚቃ ዝግጅት ሲያዝናኑ አምሽተዋል፡፡  

መስከረም 17 ቀን 2008 ዓ.ም  

የኢፌዲሪ ኤምባሲ 

  ኦታዋ 

 

 

                     


