በቶሮንቶ የፍኖተ ሬዲዮ ድጋፍ ኮሚቴ የተሳካ የድጋፍና መገናኛ ምሽት አደረገ
ቅዳሜ ማርች 18 ቀን 2017 በላሊበላ ዌስት ሬስቶራንት የቶሮንቶ የፍኖተ ሬዲዮ ድጋፍ ኮሚቴ ያደረገው የድጋፍና መገናኛ ምሽት የተሳካ
መሆኑ ተገለጸ።
ጥሪው ከምሽቱ 12.30 ነበር። የመጀመሪያዎቹ ተጠሪዎች ልክ በሰዓቱ የተገኙ ሲሆን አዘጋጅ ኮሚቲው ቀደም ብሎ ተገኝቶ አስፈላጊውን
ዝግጅት አጠናቆ ሰለነበር ተጠሪዎቹ ሲደርሱ ሞቅ ያለ አቀባበል በማድረግ የመጡትን እንግዶች እያስተናገደ አዲስ የሚመጡትን ደግሞ
እየተቀበለ ቀስ በቀስ ቤቱ እየሞላ መጣ። በዚሁ ሰዓት የተለያዩ ጽሁፎችን ለመጡት በማደል ፍኖተን ለማጠናከር በተለያዩ ኮሚቴዎች
ውስጥ እንዲሳተፉ፤ ከዚህ ቀደም ስልክ ቁጥር እና ኢሜይል አድራሻ ያለስጡን በመቀበል ለወደፊት ግንኙነት አመቺ የመገናኛ መንገድ
የማመቻቸት ሰራ ተሰርቷል።

ክምሽቱ 2 ሰዓት ከሩብ ላይ እንግዶቹን እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት የኮሚቲው አባል የምሽቱን ዝግጅት አስጀምረው ለኮሚቴው
ስብሳቢ አቶ አማረ መሽሻ መድረኩን አስረክበዋል።
አቶ አማረ መሸሻም በቅድሚያ ይህን ጥሪ አክበራችሁ በመምጣታችሁ በኢትዮጵያ ሀገራችን ስም፤ በምንወዳት አረንጓዴ ብጫ ቀይ
ስንደቅ ዓላማችን ሰም በህዝባችን ሰም በጣም አመስግናለሁ ብለዋል።
በመቀጠልም ለሀገራቸው ልዑዓላዊነት፤ ለፍትህ፤ ለዲሞከራሲ መብት መከበርና ለሀገራችን ሰላም እንዲስፈን ከወያኔ ጋር ሲታገሉ
ለተገደሉት፤ ለታሰሩት፤ አካለ ጎደሎ ለሆኑት፤ ለሚሰቃዩትና የተሰደዱ ወገኖቻችንን ለማሰብ ሁሉም ክመቀመጫው ተነሰቶ በህሊና
ጸሎት ለአንደ ደቂቃ አንዲያስብ ጠይቀው ሁሉም በመነሳት ወገኖቻችንን በህሊና ጸሎት አስበዋል።

ከዚያም የፍኖተ ሬዲዮን መደገፍ ማለት ድምጽ የሌለውን ወገናችንን መደገፍ ማለት ነው፤ ፍኖተ ማለት ኢትዮጵያዊነት ማለት ነው;
ፍኖተ ማለት አንድነት ማለት ነው በማለት የፍኖተ ሬዲዮ የሳተላይት ስርጭትን መደገፍ ተክክለኛና ተገቢ ሰራ መሆኑን፤ ፍኖተ
በአኛው፣ ከኛው፣ለኛው ማለትም በአኛው የተቋቋመ፤ ከአኛው በሚደረግ ድጋፍ የሚካሄደና ለአኛው ለወገኖቻችን ድጋፍና ዓላማ የቆመ
በመሆኑ መደገፍ ማጠናከረና አስከመጨረሻው ድል ጸንተን መግፋት እንዳለብን አሳስበዋል።
ከዚያም እራት እንዲያነሱ በመጠየቅ ዝግጅቱ ቀጠለ። ሁሉም እራቱን እየበላ እየተስተናገደ ጭዋታው ሞቅ ደመቅ ባለበት ሰዓት ደግሞ
አቶ አማረ አንድ መናገር የምፈልገው ነገር አለ በማለት በጨዋታ መልክ ቁም ነገር መልአክታቸውን አስተላልፈዋል። ይኽውም
ከሳይንሱ በማጣቀስ ህዋስ ከሌላው ህዋስ ጋር በማበር አንዱ አካላችን ከሌላው ጋር በማበር አካላችን ሰው ሆነን እንድንቀሳቀስ የሁሉም
የሰወነታችን አካል እንዲንቀሳቀስ፤ ጉልበት አግኝተን እንደንሰራ እንደናስብ የሚያደርገን ሁሉም ከፍል አንድነት ፈጥሮ ሰለሚሰራ ነው፤
በሌላ በኩል የሃይድሮጂን እና ኦክስጂን ውህደት ወይም አንድነት ደግሞ ውሃን ፈጠረ፤ ውሃ ደግሞ ህይወት እንዲፈጠር የሚያደርግ
ነገር ነው በማለት በምሳሌ የአንድነትን ጥቅምና አስፈላጊነት አስረድተዋል። ምሳሌያቸውንም በመቀጠል አንድ አምፑል ውይም
መብራት በርቶ ሰናየው ነጭ ብርሃን ይመሰላል ግን ይህን መብራት በፕሪዝም ሰንመለከተው የተለያዩ ቀለማትን ማየት እንችላለን
እንዲያወም ጎልቶ ደምቆ የምናየው የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ የሆነውን አረንጓዴ ብጫ እና ቀይ ቀለማት ይታያሉ። ይህ የምን ምሳሌ
ነው? ነጩ ብርሃን እንደ አገራችን ኢትዮጵያ ብንወስደው በፕሪዝሙ የምናያቸው ቀለማት ደግሞ የሀገራችንን ህዝብ፤ የተለያዩ
ቋንቋዎችን፣ የተለያዩ ባህሎችን ተምሳሌት መሆኑን ያሳየናል። በአንድነት ግን አንድ ብርሃን ፈጥረው ይታያሉ። ፍኖተ ዲሞከራሲ
የኢትዮጵያ አንድነት ሬዲዮ ድምጽ ደግሞ ለኢትዮጵያ አንድነት የሚታገል በመሆኑ፤ ኢትዮጵያዊው የሆንን ሁሉ መርዳትና መደገፍ
አለብን በማለት ሃሳባቸውን ደምድመዋል። ከዚያም የመጡት ተሳታፊዎች የሚችሉትን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ኤንቬሎፕ ስለሚታደል
በዚያ ውስጥ እንዲከቱ አሳስበው ዝግጀቱ ቀጠለ። በዚያም መሰረት ለፍኖተ ደጋፍ ተሳታፊዎቹ የሚቸሉትን ያህል ድጋፍ አድርገዋል።
ይህ የመሰለው የድጋፍ ምሽት ለሁለተኛ ጊዜ የተካሄደ ሲሆን፤ ይህኛው ከበፊቱ በተሻለና በተቀናጀ መልኩ የተካሄደ በመሆኑ ሁሉንም
ክፍል አሰደስቷል።

እስክ ሌሊቱ ሰድስት ሰዓት ደረስ ውይይቱ ጨዋታው ደርቶና ደምቆ የደስታ ምሽት ከሆነ በኋላ የዝግጅቱ ፍጻሜ ሆኗል«
የፍኖተ ሬዲዮ ድጋፍ ኮሚቴ በድጋሚ ጥሪውን አክብረው ለመጡት፤ በስራና በተለያየ ምክንያት መገኘት ባይችሉም ድጋፍና አስተዋጾ
ያደረጉትን ሁሉ ከልብ ያመሰግናል።

