
 
 
 
 

    
ፍኖተ ኢትዮ-ካናዳውያን የኢንፎርሜሽን ማዕከል በቶሮንቶ 

በኢትዮጵያውያን ቀንና በአዲስ ዓመት በዓል ላይ እጅግ የተሳካ ሥራ መስራቱ ተገለጸ 
 
የፍኖተ ኢትዮ-ካናዳውያን የኢንፎርሜሽን ማዕከል በቶሮንቶ፤ ሴፕቴምበር 9 ቀን 2017 ዓ/ም ክርስቲ ፒትስ ፓርክ ውስጥ 
በቶሮንቶ የኢትዮጵያውያን ቀንና የአዲስ ዓመት በዓል ዝግጅት ላይ ተሳታፊ በመሆን እራሱን ለሕዝብ በማስተዋወቅና 
ከአጠቃላይ ሕብረተሰቡ ጋር በመሆን እጅግ የደመቀና የተሳካ በዓል ማክበሩን አስታወቀ። 
 
በዓሉ የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው ለ 19ኛ ጊዜ ያዘጋጀው መሆኑ ሲታወቅ፡ የበዓሉ አዘጋጅ ከፍል ጥሪውን 
በቶሮንቶና አካባቢው ለሚገኙ ኢትዮጵያውያኖች ሁሉ ስለነበር የሃይማኖት ተቋማት፣ አትራፊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣  ምግብና 
የተለያዩ ውጤቶችን ለገበያ ያቀረቡ የንግዱ ማህበረስብና ግለሰቦች የተካፈሉበት ታላቅ ዝግጅት ነበር። ሕዝቡ ደግሞ 
ክቶሮንቶና አካባቢው በዓሉን ለማከበር አምሮ ደምቆ መጥቷል። 
 

          
 
የፍኖተ ኢትዮ-ካናዳውያን የኢንፎርሜሽን ማዕከልም ህጋዊ አካል ሆኖ መንቀሳቀሱን ለሕዝብ ያስተዋወቀበት ትልቅ አጋጣሚ 
ነበር።  እንዲሁም የተመሰረተበትን አንደኛ ዓመትም በዚሁ ቀን አክብሯል። በዚህም መሰረት አትራፊ ባለሆነ ድርጅትነት 
እራሱንና ዓላማውን የማስተዋወቅ ሥራ በአንደኛው ድንኳን ወስጥ ሲያካሂድ፤ ትምህርታዊና ታሪካዊ የሆኑ መጻህፍትና 
ሌሎች ነገሮች የሚሽጡበት በሁለተኛው ድንኳን ወስጥ አድርጓል። ሕጋዊ ስሙና አዲሱ ሎጎው የሰፈረበት ያሽበረቀው ባነር 
በሁለቱም ድንኳኖች ፊት ለፊት ተደርጎ የተመልካችን ቀልብ ይስብ ነበር። እንዲሁም ሎጎው ከነመግለጫው በድንኳኖቹ ፊት 
ለፊት ተደርጎ ለጎብኚዎች በቀላሉ እንዲያውቁት ተደርጎም ነበር። እንዲሁም የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት ክሎጎውና 
መግለጫው ጋር በበራሪ ወረቅት ተዘጋጅቶ በሰፊው ተስራጭቷል። 

                     



 
የአመት በዓል መንፈስ በተላበሰብትና በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማዎች ያሽበርቀው ፓርክ በጣም ተስማሚና ጸሃያማ ቀን 
በመሆኑ ዓመት በዓሉን ሲያሳምረው፤ በአገር ባሕል ልብስ ተውበው ከነቤተሰቦቻቸው የመጡት በፊታቸው ላይ ይታይ 
የነበረው ደስታና የሞቀ ስሜት እጅግ አስደሳች ነበር። ሕጻናት ሲሯሯጡና በደስታ ሲቦርቁ፣ ወጣቶች በዘፈን ሲጨፍሩ 
ወላጆችና አረጋውያን ተቀምጠው ሲጨዋወቱ በየድንኳኖቹ እየሄዱ የሚፈልጉትን ሲገዙ ማየት እጅግ አስደሳች ነበር። 
በበዓሉ ላይ የተለያዩ የሃይማኖት አባቶችና ተጠሪዎች፤ የመንግሥት ባለስልጣኖች ተገኘተዋል። 

 
 
ሕዝቡ በየድንኳኑ እየመጣ ሲጎበኝ፤ የፍኖተ ቶሮንቶ ዝግጅትና የአዘጋጅ ከፍሉ ከልብ የመነጨ ወገናዊ ስላምታ፣ ፍቅርና 
ገለጻ እጅግ በርካታ ሰዎች ያስደሰታቸው መሆኑን እየገለጹ፣ ‘በርቱ ከጎናችሁ አለን በማለት ድጋፋቸውን ገልጸዋል። 
በቶሮንቶም ሆነ አካባቢው የሚገኙ ነዋሪዎች ስማቸውንና አድራሻቸውን በመስጠት ወደፊት ጥሩን፣ ዝግጅትም ሲኖር 
አሳውቁን በማለት አበረታች የሆነ የሞራል ድጋፍ ለአዘጋጁ ከፍል  አሳይተዋል።  

 
 

             
 



በድምጽ ማስሚያም ስፒከር የፍኖተ ሬዲዮ መልዕክቶች፣ የተለያዩ ግጥሞች፣ ዜማዎችና መዝሙሮች ሲስሙ ስሜታችውን 
ለመግለጽ ረዘም ያለ ጊዜ በመቆየትና አብሮ በመዘመር ለሕዝብና ለአገራችው ያላቸውን ስሜት በመኮርኮሩ ከልብ 
መደስታቸውን ገልጸዋል።  
 

 
 
 
የፕሮሞሽን ሥራ በሚሰራበት ድንኳን ወስጥ ምሽቱን በጄኔሬተር  የኤሌክትሪክ ሃይል ተዘጋጅቶ ሰለነበር፣ በአረንጓዴ ብጫና 
ቀይ መብራቶች አሽብርቆ እስከ ምሽቱ አምስት ሰዓት ድረስ የተሳካና ግቡን የመታ የፕሮሞሽን ሰራ ተካሂዷል። 
 

               
 
በዚህ ተሳትፎ ላይ ከሕዝቡም ጥሩ ምክርና ተስፋ፣ ማበረታታና ልምድ የተገኘ ሲሆን፤ የኢንፎርሜሽን ማዕከሉም ወደፊት 
ቀጣይ ስራዎችን የሚያዘጋጅና የሕዝቡን ተሳትፎ የሚፈልግ መሆኑ አሳውቋል። በመጨራሻም የበዓሉ ፈጻሜ ልክ ከምሽቱ 
አምስት ሰዓት ሲሆን በሰላም ሲጠናቀቅ፡ ፓርኩን በነበረበት ሁኔታ አጽድቶ በብዙ ሺህ የሚቆጠር ሕዝብ ምንም ችግር 
ሳይፈጠር በጭዋነት ሁሉም በሰላምና በደስታ ወደየቤቱ ተመልሷል። 
 
ፍኖተ ኢትዮ-ካናዳውያን የኢንፎርሜሽን ማዕከል በቶሮንቶ የበዓሉ አዘጋጅ ከፍል ማለትም፣ የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና 
አካባቢውን እጅግ ያመሰግናል። እንዲሁም ወደ የድንኳኖቻችን በመምጣት ድጋፋቸውን ለገለጹልን ሁሉ ከፍተኛ ምስጋናወን 
እያቀረበ በመጨረሻም በሁለቱም ደንኳኖች ሲያገለግሉ ለዋሉትና ቅድመ ዝግጅቱን በሚገባ አጠናቀው በሌላ ስራ 
የተሰማሩትን ወገኖች ሁሉ በጣም ያመሰግናል።  
 
ከታች የሚገኘው  የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክትና አርማው (ሎጎው) ከነመግለጫው ያለበት የተሰራጨው ፍላየር ነው። 
 

 
                                                                    



 

 
 



 


