ሐዋርያ የክብር ተሸላሚ ሆነ
“በፈታኝ ጊዜዎች ውስጥ Eኔና የካናዳ ሕዝብ Eንዲህ ያሉ ፍቅሮችን ያለምን ይመስለኛል - ፍቅር ለራሳችን፣ ፍቅር
ለሀገራችን፣ ፍቅር ለበለጠ የዓለም ሰላምና ፍትህ። በተወሰነ ደረጃ፣ ሁላችንም በራሳችን ውስጥ የተሸከምናትን
ሀገራችን Eንደገና ገንብተናታል፣ Eንደገና Aድሰናታል፣ Aጠናክረናታል፣ ብሎም ሙሉ Aድርገናታል።”

ብዙውን ጊዜ ባይሆንም Aልፎ Aልፎ ኩነቶች ብቻ ሳይሆኑ ትንቢቶችም ይገጣጠማሉ። ከሁሉም በላይ
ደግሞ፤ Aንዳንድ የዓለማችን ሰዎች መልካም ምኞታቸውና ጥረታቸው ተሳክቶ ሊደመጡ ከሚችሉበት
ማማ ላይ ወጥተው ሲናገሩ የሚያስተላልፉት መልEክት፣ በጊዜ ዳገትና Aቀበት ላይ ደክመው የራሳቸው
መከሰቻ ቦታና ጊዜ Aጥተው ከሚጨነቁ ሌሎች ብፁE ስብEናዎች ጋር ይመሳሰላል።

ከቀኝ ወደ ግራ፡ ክቡር ሌውተናንት ገቨርነር ዴቪድ ሲ. Oንለይ (Honourable David C. Onley,
Lieutenant Governor of Ontario)፤ ተሸላሚው Aቶ ሙሉቀን ሙጨ፤ ሚስተር ቶማስ ኤስ. ሳራስ
-የጋዜጠኞች ምክር ቤት ፕረዚደንት (Thomas S saras – president of National Ethnic
Press & Media Council of canada)፤ Eልፍኝ Aስከልካይ ባልደረባ፤ ሚስ Aሻ ራጃልየጋዜጠኞች ም/ር ቤት ም/ፕረዚዳንት (Ms. Asha Rajak – vice president of NEPMCC)

በዚህ ሃተታ መግቢያ ላይ ጠቅሰን ያስቀመጥነውን መንደርደሪያ የተናገሩት ታዋቂ የካናዳ መሪ የነበሩት
ክቡር ፔሬ Iሊዮት ትሩዶ (The R. Hon. Pierre Elliot Trudeau) ናቸው። ጠ/ሚኒስትር ትሩዶ
ብልታቸውና የፖለቲካ ራEያቸው ሊበራላዊ ሲሆኑ፣ ሲናገሩ ልቦናን ባርባር የሚያደርጉ፣ ሲወስኑና ሲፈጽሙ
የማያዳግሙ ልበ ሙሉ መሪ Eንደነበሩ መዋEለ-ታሪካቸው ያወሳል። Eኒህ ተራማጅና ካናዳዊያን ሰከክ
የሚወዷቸው ታላቅ መሪ የግል ሕይወትን Aድናቂና ከብዙሃን ዓላማቸው ጋር ሳይጻረር በግላቸው ማኖሪያ
ተገቢውን ቦታ ይሰጡ Eንደነበረም ይነገራል።

ልባዊ
ደግሞ
ብለው
ውስጥ

Eናማ፣ ልናትተው ለፈለግነው ለዚህ ዘገባ የIሊዮት ትሩዶ ንግግር ጥቅስ ደግዬ መንደርደሪያ ሆኖ Aግኝተነዋል።
ጉዳዩ ሐዋርያ ጋዜጣን ይመለከታል። ሐዋርያ የመጀመሪያውን ስርጭት የጀመረችው ነሐሴ 1987 ዓ.ም (August
1995) ሲሆን ለAጀማመሯ መሠረታዊ የሆነ ዓላማ ነበራት። ጊዜው ከ80ዎቹ መጀመሪያ Aንስቶ በተለያዩ
ምክንያቶች Aገሩን Eያጣለ ወደ ውጭ Aገሮች ይነጉድ የነበረው ስደተኛ Eንደምንም ብሎ ተሟሙቶ የመጀመሪያው
ንቁና የግፍ ገፈት ቀማሽ የሆነው የህብረተሰብ ክፍል በልቡ ሀገሩንና ታሪኩን ተሸክሞ ወደ ሰሜን Aሜሪካና
Aውሮፓ ተበታትኖ የሰፈረበት፤ በሀገር በቀል Aረመኔ መንግሥትና ዓለም Aቀፋዊ የፖለቲካ ጫና ውስጥ ያካሄደው
መራራ ትግል Aዳክሞትና Aስመርሮት Aንገቱን Aቀርቅሮ የነበረበት፤ ታሪክ ጠላሹና ከላሹ ወያኔያዊ ሥርዓት
ተተክቶ ሀገር ከድጡ ወደ ማጡ Eየገባች ሲመለከት በውስጡ የሚነደውን የሀገርና የወገን ፍቅር፤ በሀገራችንና
በዓለም ላይ ፍትህና ርትE Eንዲሰፍኑ ስሜቱን ለመግለጽና ድምጹን ለማሰማት የሚያስችለው Aማራጭ የብዙሃን
መገናኛ የሚፈለግበት ወቅት፤ በየሀገሩ የሰፈሩ Iትዮጵያዊያን በያሉበት ሀገር ውስጥና በሌሎች ሀገሮች ውስጥ
ከሚኖሩ ወገኖቻቸው ጋር የሚደማመጡበት መንገድ Aስፈላጊነቱ ጎልቶ የታየበትና በውጭ ኑዋሪ በሆነው
የህብረተሰባችን ክፍልና ከየመንግሥታቱና ሕዝቦች ጋር ለሚደረጉ የመረጃ ልውውጦች የIትዮጵያዊያንን ጉዳይ
የሚመለከት የግንዛቤና የዜና Aቅርቦት ማመቻቸት Aስፈላጊ ሆኖ የሚታይበት የታሪክ ገጠመኝ ነበር። ሐዋርያ
የተወለደችውም ይህን የታሪክ ገጠመኝ ሟተት Aድርጋ ነው። ችግር በወለደው የጋዜጠኝነት ሙያ የተጀመረችው
ሐዋርያ ጋዜጣ በAንባቢዎች ዘንድ ተወዳጅነትን በማትረፍ በAጭር ጊዜ ውስጥ ከAጥናፍ Eስከ Aጥናፍ
Iትዮጵያዊያን በሚኖሩባቸው የዓለም Aካባቢዎች መሰራጨትና በስፋት መነበብ ጀመረች። በዚህም ሐዋርያና
ሐዋርያዎች፣ ክቡር ትሩዶ Eንዳሉት፣ በፈታኝ ጊዜ ውስጥ ለራሳቸውና ለሀገራቸው መልካሙን ፍቅር Aልመው፣
በተወሰነ ደረጃም ቢሆን በልባቸውና በምናባቸው ውስጥ ለሚስረከረኩት ውድ ሀገራቸውና ሕዝባቸው የድርሻቸውን
AስተዋጻO በማድረግ Iትዮጵያን Eንደገና ለመገንባት፣ Eንደገና ለማደስ፣ ለማጠናከርና የተሟላች ሀገር ለማድረግ
በሚደረገው ረጅም ጉዞ ላይ የማይናቅ ሚና ተጫውተዋል።

ተሸላሚዎችና

የመልካም ሆነ የመጥፎ ተግባር ዋጋው የሚለካው የዓላማው Iላማ የሆኑ ክፍሎች ወይም ዓላማው Eውን ሲሆን
Eማኝ የሆኑ ተመልካቾች በሚያሳዩት ገፀ-ባህርይ ነው። ገፀ-ባህርዩ ጥላቻ፣ ተቃውሞና ውግዘት፣ ክስና Aምባጓሮ
ሊሆን ሲችል፤ በሌላ በኩል ደግሞ Aክብሮት፣ ድጋፍ፤ ማበረታታትና የመሳሰሉት ሲሆኑ Aቅምና ሁኔታ ሲፈቅድ
ደግሞ ነቅሶ Aውጥቶ መሸለምና በሕዝብ ፊት ምሳሌናነታቸውን ማረግገጥ የሚጠቀስ ነው። ሐዋርያ ጋዜጣ፣
Aዘጋጆቹና የቅርብ ተባባሪዎቹ Eንከን የሌለባቸው ናቸው ባይባልም፣ ላለፉት 15 ዓመታት ጋዜጣዋ ላበረከተችው
AስተዋጻO በAመዛኙ መልካሙ Eድል ገጥሟቸው Aክብሮትን፣ ድጋፍንና ማበረታታን Aትርፈዋል። ከዚህም Aልፎ
ጋዜጣዋ Eየተዘጋጀች በምትወጣበት በቶሮንቶ፣ ካናዳ ኑዋሪ ከሆኑ ወገኖቻችንና ከAቋቋሟቸው ድርጅቶች፣ ማለትም
ከIትዮጵያዊያን ማህበር በቶሮንቶና Aካባቢው፡ ከIትዮጵያ ተዋህዶ Oርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንና ከመሳሰሉት
በየጊዜው የማበረታቻ ሽልምቶችን Aግኝተዋል፡ ከዚህም Aኳያ ሰሞኑን ጋዜጣዋና ዋና Aዘጋጁ Aቶ ሙሉቀን ሙጨ
ያገኙት ከፍተኛ ሽልማት ሲከማች ለቆየው መልካም AርAያነት ማረጋገጫ ነው። ከሁሉም ደግሞ ይህ ሽልማት
ከውጭ ሆነው ወደ Iትዮጵያዊያን ማህበረሰብ ከሚመለከቱ ክፍሎችና ከመንግሥታዊ Aካላት ይሁንታን ባገኘ ሁኔታ
በመሆኑ ደስ ያሰኛል።

ከግራ ወደ ቀኝ፡ ወ/ሮ ብዙአየሁ እጅጉ፤ ሙሉቀን ሙጨ እና ዶ/ር ኢሪክ ሆስኪንስየኦንታሪዮ ክፍለ ሀገር ምክር ቤት አባልና የዜግነትና ኢሚግሬሽን ሚኒስተር (Dr. Eric
Hoskins፣ MPP፣ Minister of Citizenship and

በOንታሪዮ ክፍለ ግዛት ዋና Aስተዳደር ጽ/ቤት ኩዊንስ ፓርክ ውስጥ በሚገኘው በሊውተናንት ገቨርነሩ ግቢ
የተካሄደውን የOክቶበር 28,2011 ዓ.ም (E.ኤ.A) ታላቅ ሽልማት ያዘጋጀው የብሔራዊ ማህበራዊ ጋዜጣና መገናኛ
የካናዳ ም/ቤት (National Ethnic press & Media Council of Canada ነበር። ሐዋርያ ጋዜጣና ዋና
AዘAጁ በEለቱ የተዘጋጀውን ሽልማት Eንደሌሎች Aሸናፊዎች ሁሉ ከOንታሪዮ ሊውተናንት ገቨርነር ከክቡር ዴቪድ

ሲ. Oንለይ (Honourable David C. Onley, Lieutenant Governor of Ontario) Eጅ ተቀብለዋል።
ለውተናንት ገቨርነር ዴቪድ Oንለይ ሽልማቱን ሲሰጡ ባደረጉት ሰፋ ያለ ንግግር ካናዳ ከየትኛውም የዓለም Aካባቢ
የመጡ የሰው ልጆች መኖሪያ የመሆኗል ያህል ከየማህበረሰቡ ፈልቀውና በሙያቸው ልቀው Aገልግሎት የሚሰጡ
ሁሉ የካናዳ ጌጦችና ኩራቶች ናቸው ብለዋል። ማህበረሰባዊ የብዙሃን መገናኛዎች ተጠናክረው መቀጠል
Eንዳለባቸውና የሚመለከታቸው ሁሉ ትብብር Eንዳይነሷቸው ያሳሰቡት ክቡር ሌውተናንት ገቨርነር፣ ካናዳ የሁሉም
Aገር ሕዝቦች መኖሪያና ባህላቸውን ያስከበረች Aገር በመሆኗ Eድገቷና ክብሯ ለሁሉም ተወራራሽ ነው ብለዋል።
የብሔራዊ ማህበራዊ ጋዜጣና መገናኛ የካናዳ ም/ቤት (National Ethnic press & Media Council of
Canada) ፕረዚደንት ሚስተር ቶማስ ኤስ. ሳራስ (Thomas S. Saras) በበኩላቸው ባደረጉት ንግግር ለፍትህ
ርትE፤ ለዴሞክራሲያዊ መብትና ለዓለም ሰላምና Eድገት የሚታገሉ ጋዜጠኞች ብርቅ ዜጎች ናቸው ብለዋል።
ጋዜጠኞች ይሉኝታና ፍርሃት ሳያጠቃቸው ለሕዝብ ቤዛ መሆን Eንዳለባቸው ያሳሰቡት ፕረዚዳንት፣ የጋዜጠኞችን
ደህንነትና ጥቅም በማስጠበቅ በኩልም የሚመሩት ምክር ቤት የተቻለውንሁሉከማድረግ Eንደማይቆጠብ ገልጸዋል።
ይህ በEሳቸው የሚመራው የጋዜጣና መገናኛ ምክር ቤት በAደረጃጀቱና በጥንካሬው በዓለማቀፍ ደረጃ ከሚገኙ
መሰል ድርጅቶች ጋር ሲነጻጸር የበላይነትን የያዘ ከመሆኑ በላይ በAሁኑ ሰዓት በካናዳ መንግስት ሙሉ Eውቅና
ያለውና ተገቢው ድጋፍ የሚደረግለት መሆኑን በAጽነOት ገልጸዋል። የወቅቱ የካናዳ ጠ/ሚ ክቡር ስቲቨን ሐርፐር
የማህበሩ የክብር ፕረዚዳንት መሆናቸውም ይታወሳል።
በዚህ Aጋጣሚ ሐዋርያ ጋዜጣና Aዘጋጁ ላገኙት የመልካም Aገልግሎት ሽልማት የተሰማንን ደስታ Eየገለጽን፤
ከጋዜጣዋ ጎን ቆማችሁ በቻላችሁት ሁሉ ያበረታታችሁ፣ የደገፋችሁና በAጠቃላይም የሐዋርያ ሁለንተና
Iትዮጵያዊነትን በመወከል በመሆኑ በተግባራችን ሳታፍሩ Aመኔታ ሰጥታችሁ ያስቀጠላችሁን ሁሉ በIትዮጵያዊነት
ስም ሽልማቱ የሁላችን ነውና Eንኳን ደስ Aላችሁ Eንላለን። ከሁሉም በላይ ደግሞ ደከመኝ ስለቸኝ ሳትል ዘወትር
የሐዋርያ የሁዋላ ደጀን የሆነቺውን ወ/ሮ ብዙAየሁ Eጅጉን Aንስተን ሽልማቱ በግማሽ የሷ መሆኑን ለመግለጽ
Eንወዳለን።

