ከጉራጌ ሚዲያ ኔትዎርክ አስተባሪ ኮሚቴ አባላት የተላለፈ የአዲስ
አመት (ዘመን መለወጫ) የመልካም ምኞት መግለጫ!
ውድና የተከበራችሁ የጉራጌ ሚዲያ ኔትዎርክ አባላት፣ ደጋፊዎች እና የሚዲያው ቤተሰቦች እንኳን ለ2012 ዓ.ም. አዲስ ዘመን
መለዋወጫ አደረሳችሁ አደረሰን እያልን መጪው ዓመት የሰላም የፍቅር የአንድነት እና የብልፅግና ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን።
የጉራጌ ሚዲያ ኔትዎርክ በፈረንጆቹ ዘመን አቆጣጠር June 18, 2019 E.C. የጉራጌን ህዝብ የሚዲያ ባለቤት ለማድረግ
በማሰብ በአውሮፖና አሜሪካ ሀገር መኖሪያቸውን ባደረጉ የጉራጌ ተወላጆች አስተባሪነት የተጀመረ የሚዲያ ምስረታ እንቅስቃሴ
ነው። ይህ እንቅስቃሴ አድማሱን በማስፋት ኢትዮዽያን ጨምሮ በመላው ዓለም ተንሰራፍተው የሚኖሩ በርካታ የጉራጌ ተወላጆችን
አቅፎ ወደ ምስረታው በመገስገስ ላይ ይገኛል። በዚህም የተነሳ በኢትዮጵያ እና በዓለም ተንሰራፍተው በሚኖሩ በማህበረሰቡ
ተወላጆች ዘንድ ሰፊ ተቀባይነትን ለማግኘት ችሏል።
የዚህ ሚዲያ ምስረታ እንቅስቃሴን እያስተባበሩ ያሉ የሚዲያው አስተባባሪ ኮሚቴ አባላት ባሳለፍናቸው ሶስት ወራት ጊዜያት ውስጥ
የጉራጌ ሚዲያ ኔትዎርክን በሀገር ቤት ውስጥ እውን ለማድረግ የሚያስችሉ ዘርፈ ብዙ ተግባራትን አከናውነዋል፣ እያከናወኑም
ይገኛሉ። ለአብነትም ያህል ኢትዮዽያ ውስጥ ስመ-ጥር የጉራጌ ልጆች የተካተቱበት አምስት የሚዲያ ኮሚቴ አባላትን አደራጅቷል።
በመቀጠል በእነዚህ የኮሚቴ አባላት ስም በንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ውስጥ የባንክ አካውንት በመክፈት ገቢ በማሰባሰብ ላይ
ይገኛል። እነዚህ አምስት የኮሚቴ አባላት መላውን ቤተ-ጉራጌ ያማከለ የቦርድና ኮሚቴ አባላት ለማዋቀር በትጋት በመስራት ላይ
ይገኛሉ።
ከዚህ በተጨማሪ ሚዲያው በሀገር ቤት ህጋዊ መሰረት እንዲኖርው የሚያስችሉ ሰነዶች በማዘጋጀት ላይ ይገኛሉ። በውጭ ሀገር
ያለው አስተባባሪ ኮሚቴም የኢትዮጵያ መንግስት ለማህበረሰብ ሚዲያዎች የደነገጋቸውን ህጎችና መመሪያዎችን ባሰላሰለ መልኩ
የጉራጌ ሚዲያ ኔትዎርክ የሚተዳደርበትን ሰንዶች ማለትም ህገ-ደንቦች (Bylaws)፣ የሚዲያው ፍኖተ ካርታ እና ፕሮፖዛሎችን
አብሮ በማዘጋጀት ላይ ይገኛል።
እንዲሁም በውጭው ዓለም የሚገኙት የጉራጌ ተወላጆች በሚዲያው ምስረታ ላይ የሚኖራቸውን ሁለ-ገብ ሚና ከፍ እንዲል
ለማስቻል በማሰብ በቅርቡ አለም አቀፍ ይዘት ያለውን አካባቢያዊ ቻርተር አቋቁመናል። እነዚህም ቻርተሮች የሚመሩበትን የስራ
ዝርዝር እየተዘጋጀ ሲሆን በዚህ አዲስ አመትም ወደ ስራ ለመግባት የሚይሳችሉ ቅድመ ሁኔታዎችን እየተመቻቸ ይገኛል።
በመጨረሻም ኮሚቴው የጉራጌ ሚዲያ ኔትዎርክ ለጉራጌ ማህበረሰብ ድምፅና እስትንፋስ ሆኖ ይመሰረት ዘንድ የተጀመረው ዘርፈብዙ እንቅስቃሴ በተጠናከረ ሁኔታ የሚያስቀጥል ሲሆን በዚህ አዲስ አመትም መላው የጉራጌ ተወላጅ እውቀቱን፣ ገንዘቡንና ጉልበቱ
አስተባብሮ የሚዲያውን ምስረታ እውን በማድረግ የጉራጌን ማህብራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ኩነቶችን ለአደባባይ
የሚያወጣበትን ሚዲያ በአጭር ጊዜ ለማየት ይበቃል የሚል ፅኑ እምነት አለን።
በድጋሚ አዲሱ አመት የሰላም፣ የፍቅር፣ የብልፅግናና የመደማመጥ ዘመን እንዲሆንልን እንመኛለን!
መልካም አዲስ አመት!!
የጉራጌ ሚዲያ ኔትዎርክ አስተባባሪ ኮሜቴ

