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መልካም አዲስ ዓመት

ፍኖተ ኢትዮ-ካናዳውያን የኢንፎርሜሽን ማዕከል በቶሮንቶ
እጅግ የተሳካ የበዓል ዝግጅት አደረገ
ፍኖተ ኢትዮ-ካናዳውያን የኢንፎርሜሽን ማዕከል በቶሮንቶ የተመሰረተበትን ሁለተኛ ዓመት፣ እንዲሁም
የኢትዮጵያውያንን አዲሱን 2011 ዓ/ም የዘመን መለወጫን በአል ምክንያት በማድረግ በቶሮንቶ የኢትዮጵያውያንካናዳውያን ቀን የበዓል ዝግጅት ላይ ሴፕቴምበር 8 ቀን 2018 በክርስቲ ፒትስ ፓርክ ከሌሎች ኢትዮጵያውያንና
ካናዳውያን ጋር በኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው አስተባባሪነት በየዓመቱ በሚደረገው ዝግጅት ላይ ድንኳን
ተከራይቶ ከሕዝብ ጋር አክብሯል።

በዘንድሮው የበዓል ዝግጅት ላይ የተለያዩ የንግድ ተቋሞች፣ የተለያዩ እምነት የሃይማኖት አባቶች፣ ግለስቦችና እንዲሁም
የሌሎች ኮሚኒቲ አባሎች የተሳተፉበት፤ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ባህላዊ ልብሶች አምረውና ተውበው፤ ከስቴጁ
የተለያዩ ባህላዊ ጭፈራዎችና ሙዚቃዎች በማሰማት ሕዝቡን ሲያስደስቱ፤ የኢትዮጵያ ማህበር ፤ የሃይማኖት አባቶችና
የተጋበዙ እንግዶች የአመት በዓል መልዕክቶችን ሲያስተላልፉ ተደምጧል።

የፍኖተ ድንኳን ከአምናው በተሻለ ሁኔታ ተውቦ፡ የኢንፎርሜሽን ማዕከሉ ስምና አርማ በባነር በድንኳኑ ተሰቅሎና
በቋሚ ባነር ከመግቢያው ላይ ተደርጎ የተመልካችን ቀልብ ከሩቅ ይስብ ነበር። በኢትዮጵያና በካናዳ ሰንደቅ
ዓላማዎችም ጠረጴዛዎቹ አጊጠው የተለያዩ መጻህፍት ተደርድረው፡ የእንኳን ለ2011 አደረሳችሁ የሚል መልእክት
በራሪ ካርዶች ለሕዝቡ የሚታደል ተዘጋጅቶ፡ በፍሪጅ ላይ የሚደረግ ባለማግኔት የ2011 የኢትዮጵያ ቀን መቁጠሪያ፣
የእጅ ማራገቢያ ተቀምጠው ይታያሉ።

ዲሞክራሲያ ቁጥር 43 #4 ሰለ ሽግግር መንግሥት አስፈላጊነትና መሰረታዊ ለውጥ የሚደረግበትን አቅጣጫ ቁልጭ
አደርጎ የሚያስረዳውን እትም በማግኘታቸው እጅግ ተደስተው የተዘጋጀውን ኮፒ በአጭር ጊዜ ውስጥ በማንሳት
ሲጨርሱት የተሰማቸውን ደስታና ልዩ ስሜት እየገለጹ ሄደዋል።

ከሁሉ በላይ የሰውን አይን መማረክ የቻለው በቅርቡ ለንባብ የበቃው ‘ ከዚያ ትውልድ ለዚህ’ በመኮንን ተስፋዬ
የተዘጋጀው እውነተኛ የዚያ ትውልድ ታሪክ መጽሀፍ ነው። አንዳንዶቹ መጽሐፉን አንስተው ገጹን ገለጥ ሲያደርጉ
የሚያዩአቸው ፎቶዎችና ታሪኮች የውድ ጓዶቻቸውን፣ የሰፈር ልጆችና ዘመዶቻቸው ታሪክ ሲሆን አይናቸው በእንባ
እየተሞላ መጽሐፉን ገዝተው ይሄዱ ነበር።

አብዛኞቹ የፍኖተን ኢንፎርሚሽን ማዕከል ዓላማና ዕቅድ ጠይቀው ሲረዱ እጅግ የሚያበረታታ የሞራል ድጋፍ
በመስጠት ‘አይዟችሁ በርቱ ድጋፋችን አይለያችሁም፣ ስብሰባም ሲኖር ጥሩን’ እያሉ ቃል እየገቡ ይሄዳሉ። በከፊል
ድግሞ ‘እባካችሁ መረጃ ማግኘት እንፈልጋለን ደውሉልን’ እያሉ ስምና ስልካቸውን እየሰጡ ይሄዳሉ። ለመታሰቢያ
እንዲሆን ከድንኳኑ ፊት ለፊት ፎቶዎችን በመነሳት ደስታና ድጋፋቸውን የሚሰጡ ወገኖች ቁጥር ቀላል አልነበረም።

ስለ ኢንፎርሜሽን ማዕከሉ ብዙም መረጃ የሌላቸው ወጣቶች ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎችን በመጠየቅ በኮሚቴው
አስተባባሪ የተሟላ መረጃ ሲያገኙ እየተገረሙ እያደነቁ ሲሄዱ ተስተውሏል። ብዙዎች ደግሞ የአገር ጉዳይ በስሜትና
በጭፍን ድጋፍ ብቻ የሚካሄድ ሳይሆን መሰረታዊ የሰው ልጅ መብትን ለማሰከበር መጠየቅ መታገል እንዳለበት፡

ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሁሉ ደግሞ ለኢትዮጵያና ለህዝቧ መሰረታዊ ዘለቄታን ለሚያመጣ ለውጥ መታገልና ድልን በትግል
ማግኘት እንጂ በገዢው ፓርቲ ታቅዶና በልመና በሚሰጥ መሸንገያ እንዳልሆነ የተገነዘቡበት አጋጣሚ ነበር።
ፍኖተ ኢትዮ ካናዳውያን የኢንፎርሜሽን ማዕከል በቶሮንቶ ሚዲያ ለሕዝብ መብትና ነጻነት ትልቅ ሚና የሚጫወት
የትግል መሳሪያ መሆኑን በተግባር ለማሳየት ቆርጦ የተነሳ የሚዲያ አካል መሆኑን ባላፉት ሁለት ዓመቶችም ይህን
ተግባራዊ እያደረገ የተጓዘ መሆኑን አስመስክሯል።

የኢንፎርሚሽን ማዕከሉ ኮሚቴ አባሎች በአንድነትና በጋራ የሚችሉትን ሁሉ በማድረግ ለኢትዮጵያ ሀገራቸው
የሚችሉትን አስተዋጽኦ በቆራጥነትና በትጋት እያሰሩ መሆኑንንም አስመስክረዋል። የእህቶቻችንም ተሳትፎ እጅግ
አበረታች ነው። በተለይም አንዲት ወጣት በድንኳኑ የሚገኙትን በሚገባ በመደርደርና በማዘጋጀት እንዲሁም
አስፈላጊውን ሁሉ እርዳታ ስታደርግና ሌሎችንም ለመሳብ ያደረገችው አስተዋኦ ተስፋን ሰጪና የሚያበረታታ ነው።

ወደ ፍኖተ ድንኳኑ የገቡ ሁሉ በጣም ተመስጠውና ተደስተው ከማዕከሉ ጋር ግኝኙነታቸውን ለማጠናከርና ለመቀጠል
የገቡት ቃል እጅግ አበረታችና በጋራ በመስራት ሚዲያው ወጤት ያመጣል ሲል የማዕከሉ አስተባባሪ ኮሚቴ ይገጻል።
በመጨረሻም በሞራልም የተለያዩ ነገሮችን በመግዛትም አስተዋጽኦ ያደረጉትን፣ ወደፊት ግንኙነት ለማጠነከርና
የሚዲያ ተቋሙን ለመደገፍ ቃል የገቡትን ሁሉ እጅግ እያመሰገነ፤ ለመላው የቶሮንቶና አካባቢው ነዋሪ በአጠቃላይም
የኢንፎርሜሽን ማዕከሉም በቅርቡም በኦክቶበር ወር አጋማሽ ላይ የድጋፍ ማስባስቢያ ዝግጅት እንዳሚያደርግም
ለደጋፊዎች ያስታውቃል።

ለኢትዮጵያውን በሙሉ አዲሱ 2011 ዓመት የሰላም፣ የጤና፣ የደስታ፣ የብልጽግናና ለኢትዮጵያ ሕዝብና አገራችን የድል
ዘመን እንዲሆን ፍኖተ ምኞቱን ይገልጻል።
ቶሮንቶ፤ መስከረም 2011 ዓ/ም

