Finote Ethio-Canadian Information Centre In Toronto
ፍኖተ ኢትዮ-ካናዳውያን የኢንፎርሜሽን ማዕከል በቶሮንቶ
E-mail: torontofinote@gmail.com

መልካም አዲስ ዓመት

ፍኖተ ኢትዮ-ካናዳውያን የኢንፎርሜሽን ማዕከል በቶሮንቶ
እጅግ የተሳካ የበዓል ዝግጅት አደረገ
ፍኖተ ኢትዮ-ካናዳውያን የኢንፎርሜሽን ማዕከል በቶሮንቶ የተመሰረተበትን 3ኛ ዓመት፣ እንዲሁም የኢትዮጵያውያንን
አዲሱን 2012 ዓ/ም የዘመን መለወጫን በአል ምክንያት በማድረግ በቶሮንቶ የኢትዮጵያውያን-ካናዳውያን ቀን የበዓል
ዝግጅት ላይ ሴፕቴምበር 7 ቀን 2019 በክርስቲ ፒት 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 አባቶችና ተወካዮች፣
ከቶሮንቶና አካባቢው፣ ከኪችነር እና ዋተርሉ የኢትዮጵያ 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 ካለፈው ዓመት በተሻለ ሁኔታ ተውቦ፡ በግራና በቀኝ በኩል የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ከድንኳኑ ከፍ
ተደርጎ በመስቀያ ተደርጎ ሲውለበለብ ከርቀት አይንንና ቀልብን ይስብ ነበር፡፡ የኢንፎርሜሽን ማዕከሉ ስምና አርማ
ባነር በድንኳኑ መግቢያ ላይ ተሰቅሎ፣ ቋሚ ባነሩ ደግሞ ከመግቢያው በስተቀኝ በኩል ተደርጎ፣ በግራ በኩል ደግሞ
የሁሉንም ኢትዮጵያዊ አይን የሳበ ብዙ ፎቶዎችና ከስራቸው መግለጫ ያለው ቋሚ ባነር ይታያል፡፡

ቋሚ ባነሩ ከጌዲዮ የተፈናቀሉ ወገኖቻችን በተለይም ህጻናት ሜዳ ላይ ፈስሰው ጸሀይና ሃሩር፣ ብርድና ቆፈን
ሲፈራረቅባቸው፣ ርሃብና በሽታ ሲያስቃያቸው የሚያሳዩ የተለያዩ ፎርግራፎች ሲታዪ፣ የተፈናቀሉት ወገኖቻችን ወደ
ቀያቸው ተመልስው እንዲቋቋሙ እንጠይቃለን፣ አፈናቃዮቹ ደግሞ ለፍርድ ይቅረቡ የሚል መልእክት አለው፡፡

ከዚያም በስኔ 15 በበህርዳር ከተማ በሴራና በግፍ የተገደሉትን የአዴፓ አመራሮችና በአዲስ አበባ ደግሞ ሁለት
ጄኔራሎች መገደላቸውን አስመልክቶ የሁሉም ሰለባዎች ፎቶግራፎች እንዲሁም የጄኔራል አሳምነው ጽጌ የቀብር
ሰርአትን የሚያሳይ ፎቶግራፎች ሲታዩ፣ በግፍ መገደላቸውን የሚያጣራ ገለልተኛ አጣሪ ኮሚሽን እንዲመስረትና ፍትህ
እንዲስጥ ሀዝብ መጠየቁን ይጠቁማል፡፡ከዚያም የታስሩ ጋዜጠኞችን፣ የአብን አመራርና አባላትን፣ በፖለቲካ
አመለካክታቸውና የለምንም ምክንያት ለምሳሌም የጂኔራል አሳምነው ጽጌ ባለቤት እና በተመሳሳይ ሁኔታ የታስሩ
ወገኖቻችን ምስሎች ተደርድረው ሲታዩ ሁሉም የህሊና እስረኞችና ስለባዎች ባስቸኳይ እንዲፈቱ የሚጠይቅ መልእክት
ሲነበብ፣ በሲዳማ ክልል አዋሳና አካባቢዋ በሀምሌ ወር በዘርና የጎሳ ፖለቲካ መዘዝ በግፍ የተገደሉ፣ የተቃጠሉ አብያተ
ክርስቲያናትና ንብረቶች በከፊል የሚያሳዩ ምስሎችና ይህንን ወንጀል የፈጸሙ ለፍርድ እንዲቀርቡ የሚጠይቅ ይነበባል፡

፡

ላለፉት 28 ዓመታት በወያኔ ታፍነው ደብዛቸው የጠፋው የ ኢ ሕ አ ፓ አባላት እንዲፈቱም የሚጠይቅ ጽሁፍ
ከነፎቶግራፋቸው ይታያል፡፡ ይህ የብዙዎችን ቀልብ የሳበው ባነር የህዝብን ጥያቄ ወቅታዊ ጉዳይ ማቅረቡ እጅግ
አስደስቷል ከፍተኛ የሆነም ድጋፍና መልካም አስተያየቶች ከህዝብ ይሰሙ እንደነበር አስተባባሪዎቹ ገልጸዋል።
በኢትዮጵያና በካናዳ ሰንደቅ ዓላማዎችም ጠረጴዛዎቹ አጊጠው የተለያዩ መጻህፍት ተደርድረው፡ የእጅ ማራገቢያ፣
የተባዙ የዲሞክራሲያ ቅጾች፣ ከኢትዮጵያን አድን ጊዜያዊ አስተባባሪ ኮሚቴ የተዘጋጁ ኮፒዎች ለሕዝብ ታድለዋል።

የእንኳን ለ2012 አደረሳችሁ የሚል መልእክት በራሪ ካርዶች ለሕዝቡ ሲሰራጩ፣ በቅርቡ ለንባብ የበቃው ‘ ከዚያ
ትውልድ ለዚህ’ ቁጥር ፪ በመኮንን ተስፋዬ የተዘጋጀው እውነተኛ የዚያ ትውልድ ታሪክ መጽሐፉን አንስተው ገጹን
ገለጥ ሲያደርጉ የሚያዩአቸው ፎቶዎችና ታሪኮች የውድ ጓዶቻቸውን፣ የሰፈር ልጆችና ዘመዶቻቸው ታሪክ ሲሆን
አይናቸው በእንባ እየተሞላ እንዳልፈው ዓመት ሁሉ መጽሐፉን ገዝተው ይሄዱ ነበር። ዲሞክራሲያ እና ሊሎችም
መጻሀፍት እንዲሁ ቀርበው ነበር፡፤

ስለ ኢንፎርሜሽን ማዕከሉ ብዙም መረጃ የሌላቸው ወጣቶች ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎችን በመጠየቅ በኮሚቴው
አስተባባሪ የተሟላ መረጃ ሲያገኙ ተደሰተውና ተምረው 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።

-

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 ለማጠንከርና
የሚዲያ ተቋሙን ለመደገፍ ቃል የገቡትን ሁሉ እጅግ እያመሰገነ፤ ለመላው የቶሮንቶና አካባቢው ነዋሪ በአጠቃላይም
ለኢትዮጵያውን በሙሉ አዲሱ ፳፪፲፪ ዓመት የሰላም፣ የጤና፣ የደስታ፣ የብልጽግና፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብና አገራችን
የድል ዘመን፣ የዘር ፖለቲካ ከስሞ የኢትዮጵያ ሕዝብ የመረጠው የሽግግር መንግሥት የሚመስረትበት ዓመት እንዲሆን
ፍኖተ ምኞቱን ይገልጻል።
ቶሮንቶ፤ መስከረም 2012 ዓ/ም

