
 

 
 

24ኛው የግንቦት 20 በዓል እና ኢትዮጵያና ካናዳ  ዲፕሎማቲክ ግንኙነት 
የመሰረቱበት የወርቅ ኢዮቤልዩ በዓል በኦታዋ በደማቅ ሥነሥርዓት ተከበረ 

 

የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ባደረጉት መራራ ትግል  ጨቋኙን  የደርግ አገዛዝ 

የገረሰሱበት 24ኛው የግንቦት 20 በዓል እና ኢትዮጵያና ካናዳ  ዲፕሎማቲክ ግንኙነት 

የመሰረቱበት የወርቅ ኢዮቤልዩ በኣል የካናዳ የፓርላማ አባላት፤ ከፍተኛ የመንግስት 

ባለሥልጣናት፤ የኮር ዲፕሎማቲክ አባላት፤  ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያንና 

እንዲሁም የኢትዮጵያ ወዳጆች በተገኙበት በኦታዋ ካናዳ ግንቦት 20 ቀን 2007 ዓ.ም በደማቅ 

ሥነሥርዓት ተከበረ፡፡  

 

 

 

በዚሁ ክብረ በዓል ላይ በካናዳ የኢፌዴሪ ልዩ መልዕክተኛና ባለሙሉ ሥልጣን አምባሳደር 

ክብርት አምባሳደር ብርቱካን አያኖ ለታዳሚዎቹ ባደረጉት ንግግር  ይህንን  በታሪካችን ታላቅ 

የሆነውን ዕለትና የካናዳና የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የተመሰረተበትን 50ኛ ዓመት 

ለመዘከር ለተገኙ ሁሉ ያላቸውን  ታላቅ አክብሮት ገልፀዋል፡፡ 

 



 

 

 

 

ክብርት አምባሳደር በዚሁ ንግግራቸው ኢትጵያውያን ግንቦት 20  የሚያከብሩት ጨቋኙ 

የደርግ ወታደራዊ አገዛዝ የተወገደበትና ለኢትዮጵያ  የሰላም፤የዕድገት እና የዴሞክራሲ 

ሥርዓት ግንባታ አዲስ ጮራ የፈነጠቀበት   ታሪካዊ ዕለት  በመሆኑ ሲሆን በተለይ 

የዘንድሮውን  አከባበር ልዩ የሚያደርገው  የግንቦት 20  ለኢትዮጵያ ብሔር ብሄረሰቦች እና 

ህዝቦች  ካጎናፀፋቸው ድሎች አንዱ የሆነውን 5ኛ አገር አቀፍ ምርጫ በተካሄደበት ማግስት 

የሚከበር መሆኑ ነው ብለዋል፡፡ መንግሥትም ምርጫው ነፃ፤ሰላማዊ፤ ዲሞክራሲያዊና 

ታዐማንነት ያለው እንዲሆን አስፈላጊውን ሁሉ ማድረጉን ጨምረው ገልጸዋል፡፡ 

 

በመቀጠልም የአገራችን ህገ መንግሥት በ1987 ተግባራዊ ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ 

ህዝቦች በሰብዓዊ መብቶች አከባበር፤ በሰላምና ፀጥታ ፣ በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ 

እንዲሁም የዜጎችን እኩልነት ከመረጋገጥና በኢኮኖሚ ልማት መጠነ ሰፊ ድሎች 

መመዝገባቸው በዝርዝር አብራርተዋል፡፡ በአሁኑ ጊዜ አገራችን በዓለም ላይ ፈጣን የኢኮኖሚ 

ዕድገት በማስመዝገብ ላይ ከሚገኙ አገሮች በግንባር ቀድምትነት የምታወቅና ባለፉት 10 

ዓመታት 11 በመቶ ዓመታዊ የኢኮኖሚ ዕድገት ማስመዝገቧን በመጥቀስ ይህንኑ የኢኮኖሚ 

ዕድገት ዘላቂነት ለማረጋገጥ መንግሥት የነደፈው የዕድገትና ትራስፎርሜሽን ዕቅድ 

የመጀመሪያው አምስት ዓመት እየተገባደደ ሲሆን በዕቅዱ ዘመን በመሠረተ ልማት ግንባታ 



ታላቁን የህዳሴ ግድብ ጨምሮ በርካታ ልማታዊ ሥራዎች መከናወናቸው ገልፀዋል፡፡ 

አያይዘውም  የሚሊየኒየም የልማት ግቦችን ለማሳካት በተከናወኑ ተግባራት በድህነት ቅነሳ፤ 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ለሁሉም ማዳረስ፤  የፆታ እኩልነት ከማረጋገጥ የህጻናትን ሞት 

በሁለት ሦስተኛ ለመቀነስ  የተቀመጡ ግቦችን ከወዲሁ አገራችን ለማሳካት የቻለች መሆኑን  

ገልፀዋል፡፡  

ክብርት አምባሳደር የኢትዮ ካናዳ ዲፐሎማሲያዊ ግንኙነት ምሥርታን 50ኛ ዓመት 

አስመልክቶ ፣ እ.ኤ.አ. በ 2015 በዓሉን የምናከብር ቢሆንም የሁለቱ አገሮች ትውውቅ  በተለይ 

የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነት ከ50 ዓመታት በላይ ያስቆጠረ መሆኑን ገልፀዋል፡፡  የኢትዮ ካናዳ  

ግንኙነት  የቀድሞው ንጉሥ ከሥልጣን ከወረዱ በኋላ በወታደራዊው መንግስት ካናዳን 

ጨምሮ ከምዕራባዊያን አገሮች ጋር የነበረውን ግንኙነት ያቀዘቃዘ ቢሆንም በኢትዮጵያ  በ1977 

አስከፊ ድርቅ በተከሰተበት ወቅት የግንኙነት ሁኔታ ሳያግዳቸው ካናዳና ካናዳዊያን ሰብዓዊ 

ዕርዳታ በማቅረብ ግንባር ቀደም ከሆኑ አገሮች መካከል  የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ ከ1983 

የመንግሥት ለውጥ ወዲህ ካናዳ አጋር አገር ሆና የቆየች ሲሆን ኢትዮጵያ ድህነትን ለማስወገድ 

ለምታደርገው ትግል መጠነ ሰፊ ድጋፍ በማድረግ ላይ የምትገኝ መሆኑን አክለው ገልፀዋል›፡፡ 

በአሁኑ ጊዜም ካናዳ ኢትዮጵያን የትኩረት አገር በማድረግ የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ፤ 

በእርሻ ልማት እና ዘላቂ የኢኮኖሚ ዕድገት ለማስፈን በመንግሥት ለሚደረጉ እንቅስቃሴዎች 

ከፍተኛ ድጋፍ በማድረግ ላይ የምትገኝ ቢሆንም በሁለቱ አገሮች መካከል ያለው ግንኙነት  

በልማት ትብብር  ብቻ የታጠረ አለመሆኑን በመጥቀስ ሁለቱ አገሮች በአፍሪካ ቀንድና 

በሌሎች አካባቢዎች ሰላምና ፀጥታን ከማሰፈር አንፃር በትብብር በመሥረት ላይ እንደሚገኙ 

ገልፀዋል፡፡  

በሁለቱ አገሮች መካከል ያለውን ንግድና ኢንቨሰትመንት በተመለከተ  በቅርቡ በሁለቱ አገሮች 

የተደረጉ ቢዝነስ ማህበረሰብ ንግድ ጉብኝቶች በሁለቱ  አገሮች መካከል በአሁኑ ጊዜ በዝቅተኛ 

ደረጃ የሚገኘውን የንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት እየተስፋፋ እንደሚሄድ ተስፋ ሰጭ 

ምልክቶች መኖራቸው ያሳያል ብለዋል፡፡  

በመጨረሻም ክብርት አምባሳደር ያለፉት ጨቋኝና አምባገነን መንግሥታት ጥለውት ያለፉት 

የድህነት፤የኋላቀርነትና እርስ በርስ ጦርነት አሉታዊ ገጽታዎች አገሪቱ ስትታወቅ እንደነበረ 

አስታውሰው፤ባለፉት 24 ዓመታት በመንግሥት በተወሰዱ ተከታተይ የለውጥና የዕድገት 

እርምጃዎች አገሪቱ  ከቀድሞ ማንነቷ ፈጽሞ የተለየችና በአዲስ የዕድገት ምዕራፍ ላይ 

እንደምትገኝ ገልፀዋል፡፡ 

 

 

 



 

  በዕለቱ የካናዳን መንግሥት በመወከል  በክብር እንግድነት የተገኙትን Hon. Lois 

Brown , Parliamentary Secretary to the Minister of International 

Development   

 

 

ባደረጉት ንግግር የካናዳ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንዲሁም የዓለም አቀፍ ልማት ትብብር 

ሚኒስትር የእንኳን ደስአላችሁ መልዕክት ማስተላለፋቸውን ገልፀው፤ ካናዳና ኢትዮጵያ 

ባለፉት ሃምሳ የዲፕሎማሲ የግንኙነት ዓመታት በመሠረቱት የልማት ትብብር በእርሻ 

፣በጤናና ትምህርት መስኮች በርካታ ሥራዎችን በጋራ መሥራታቸውን ጠቅሰው፤ በተለይም 

በግብርና ልማት በኩል ከተደረጉ ግንኙነቶች ዋናዎቹ በሳስካሽዋን እና በሃዋሳ ዩኒቨርሲቲዎች 

መካከል በተመሠረተ ጉድኝት በጥራጥሬ እህሎች ላይ በጋራ የተደረጉ ምርምሮች በርካታ 

የኢትዮጵያ ገበሬዎች ተጠቃሚ ማድረጉንና አገሪቱ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ለምታደርገው 

ጥረት ከፍተኛ አስተዋጽዖ እያበረከተ እንደሚገኝ ገልፀዋል፡፡ በጤና መስክም በአዲስ አበባ 

ዩኒቨርሲቲና  በቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ መካከል ባለው ጉድኝት መሰረት ከቶሮንቶ ባለሙያዎች 

በየጊዜው እየተመላለሱ ሥልጠናዎችን በመስጠት የህክምና አገልግሎት በመስጠት ጉልህ 

አስተዋፅኦ በማበርከት ላይ ይገኛሉ፡፡ በአሁኑ  ወቅት ኢትዮጵያ የካናዳ ልማት ትብብር 

ትኩረት ሃገር እንደመሆኗ በሁለቱ ሃገራት መካከል ዘርፈ ብዙ ትብብር እየተካሄደ መሆኑን 

ገልፀዋል፡፡ 



 

በመጨረሻም በሁለቱ አገሮች መካከል  ላለፉት 50 ዓመታት  የቆየ መልካም ግንኙነት 

በንግድና በኢንቨስት መስኮችም ተስፋፍቶ እንደሚቀጥል ያላቸውን  ተስፋ በመግለፅ በቀጣዩ  

ዓመታት የሁለቱ ሃገራት ግንኙነት  እንደሚጎለብት ያላቸውን እምነት ገልፀዋል፡፡  

ከክብር ዕንግዳዋ በመቀጠል ከተጋባዥ ዕንግዶች መካከል Senator Don Meredith  

 

 

ባደረጉት ንግግር በኢትየጵያ እየተካሄደ ያለውን የኢኮኖሚ ዕድገት በተለይ እ.ኤ.አ በፌብሩዋሪ 

2015 የካናዳ የንግድ ልዑካን ቡድን እየመሩ በቦታው በመገኘት የዓይን ምሥክር መሆናቸውን 

በመግለፅ፤ በቀጣይ ኢትዮጵያና ካናዳ በንግድና ኢንቨስትመንት ይበልጥ ሊተሳሰሩ በሚችሉበት 

ሁኔታ ላይ በጋራ መሥራት እንደሚያስፈልግ ገልፀዋል፡፡ 

በመጨረሻም ክብርት አምባሳደርና የክብር ዕንግዶቹ ለዕለቱ የተዘጋጀውን ኬክ በጋራ 

በመቁረስ ለ24ኛው የግንቦት 20 በዓልና ለ50ኛው ዓመት የኢትዮ- ካናዳ ግንኙነት መጠናከር 

መልካም ምኞታቸውን ገልፀዋል፡፡ 



 

 

 

 
 

የኢፌዴሪ ኤምባሲ 
ኦታዋ 
 
  


