የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው
ደማቅና የተሳካ የገንዘብ ማሰባሰቢያ እራትና የመዝናኛ ምሽት አደረገ
የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው ኖቬምበር 11 ቀን 2017 ዓ/ም 958 ብሮድቪው አቬኑ በሚገኘው የኢስቶንያ አዳራሽ እጅግ ደማቅና
የተሳካ የገንዘብ ማሰባሰቢያ የእራትና የመዝናኛ ምሽት ማድረጉ ታውቋል።
የንበረትና ባለአደራ ኮሚቴ ከማህበሩ ቦርድ ጋር በመተባባር ያዘጋጀው የገንዘብ ማሰባሰቢያና የመዝናኛ ምሽት ከሁለት ወር በላይ ዝግጅት
የተደረገበት ሲሆን የመግቢያ ቲኬት በቅድሚያ በመሸጡና የቶሮንቶ ሬስቶራንቶችና የንግድ ቤቶች ባደረጉት ከፍተኛ ትብብር እንዲሁም
ህብረተሰቡም የማህበሩን ችግር በመረዳት ከፍተኛ ተሳትፎ በማሳየቱ ምሽቱ የተሳካና አስደሳች ነበር።

ጥሪው ከምሽቱ 12:30 ይላል፤ ሰዉ ወደ አዳራሹ መግባት የጀመረው በሰዓቱ ሲሆን ከምሽቱ አንድ ሰዓት ላይ አዳራሹ ግጥም ብሎ ሰዉ
የክብር እንግዶቹን እየጠበቀ ለስላሳ ጣዕመ ሙዚቃዎችን እያዳመጠ የሚጠጣም እየያዘ እየተጫወተ ሲጠብቅ እንግዶቹ ሚሰተር ጆን ቶድና
ባለቤታቸው ሚስስ ጄኔፈር ጊንደር መጡ። የመድረኩ መሪ ዶ\ር ዮሐንስ እንኩዋን ደህና መጣችሁ በማለት ፕሮግራሙን አስተዋውቀው
ሕዝቡ እራት እንዲያነሳ በመጠየቅ እራት ተበላ፤ ሙዚቃው ቀጠለ፣ ጨዋታው በየጠረጴዛው ሞቀ፣ ደራ|።

የምሽቱን መከፈቻ ንግግር አቶ ባዩ ኪዳኔ የንብረትና ባለ አደራ ኮሚቴ አባል ሲያደርጉ ማህበሩ ህንጻወን ገዝቶ ሁለት ዓመት በቦርዱ ሃላፊነት
ከተጓዘ በኋላ የንበረትና ባለ አደራ ኮሚቴ ህንጻውን የማስተዳደሩን ሃላፊነት እንዲረከብ ቦርዱ መርጦ በጠቅላላ ጉባኤ ካስጸደቀ በኋላ
ሰራውን ጀምሮ ካለበት የግል አበዳሪና የከፍተኛ ወለድ ብድር ወደ አነስተኛ ለመሄድ ብዙ ጥረቶች መደረጋቸውን ገልጸው ብዙ ባንኮችም
ተጠይቀው ብድሩን ለመከፈል ባለን አነስተኛ ገቢ ምክንያት ፈቃደኛ ስላልሆኑ መሯሯጣችን ቀጠለ። ባንድ ወቅት ለፕሮፐርቲ ታክስና
ለተለያዩ ወጪዎች መክፈያ ብድሮች ተደራርበው ሰለነበር ያንን ለማሟላትና ለመክፈል በየፊናችን የምናውቃቸውን ሰዎች እርዳታ ስንጠይቅ፤
እኔም የምስራበት መ/ቤት ፕሬዚዳንት ሁኔታውን ሁሉ ስላስረዳኋቸው እርዳታ ብጠይቅ ‘ያላችሁበት ችግር በእርዳታ ብቻ የምትወጡት
ሳይሆን ጠለቅ ያለ ሰራ ተሰርቶ ቋሚ መፍትሄ ይሻለና እስቲ ከባለቤቴ ጋር ተነጋግረን ብድር የሚገኝበትን ሁኔታ እንፈልጋለን “ ብለው ስላሉ
ያንንም በመጠበቅ እንዲሁም በብዙ አቅጣጫ የዳረግነው ጥረት ባለመሳካቱ የማህበሩን የፈይናንስ

ሁኔታ ተመልክተው፣ መሰራት ያለባቸው ሰራዎች ተሰርተው፣ በእርሳቸወ ጠበቆችና በማህበሩ ጠበቃ ሁኔታዎች ከተስተካከሉና ህጋዊ
መስመር በመያዝ 450 ሺ ዶላር ለ 4 ዓመት በ 4% ወለድ እንዲሁም 450 ሺህ ዶላር 4.25% በቫሪየብል ወለድ ለአንድ ዓመት እንድናገኝ
አድርገው ማህበሩ ከነበረበት አስቸጋሪና አደጋ ሊያወጡት ሰላስቻሉን በኢትዮጵያ ማሀበር በቶሮንቶና አካባቢው ስም እጅግ የላቀ ምስጋና
እናቀርባለን ብለዋል።

በመቀጠልም ላደረጉልን ከፍተኛ እርዳታና ትብብር ምስጋና ለማቅረብና ማስታወሻ እንዲሆን ትንሽ ስጦታ ሰላዘጋጀን የማሀበሩ ፕሬዚዳንት
ወ/ሮ የሺሀረግ ወርቁ መርሻ እንዲስጡ ጠይቀው የማህበሩ ፕሬዚዳንት ወ/ሮ የሺሀረግ ወደ መድረኩ በመምጣት ስጦታዎቻቸውን ሰጥተዋል።
፣ኢስተር ጆን ቶድና ባለቤታቸውም የተሰማቸውን ክብርና ደስታ በምስጋና አቅርበዋል።
በመጨረሻም ማህበሩ ችግሩን ለመወጣት አባላትን በማብዛት፣ ሰላምና መግባባትን በማስፈን፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዚያ ላይ ተረባርቦ
ተጠናክረን እንድንቀጥል አሳስባለሁ፣ አደራም ብለዋል።

ለሚስተር ጆን ቶድና ለባለቤታቸው ሚስስ ጄኒፈር የስጦታ መስጠቱ ስነ ሰረዓት ካበቃ በኋላ ሚስተር ጆን ቶድ ለተደረገላቸው ሰጦታ
አመስገነው አጠር ያለ ንግግር አሰመተዋል።

ወ/ሮ ኤልሳቤጥ ሙለታ ተጨማሪ ገቢ እንዲገኝ በማሰብ በግላቸው አዘጋጅተው ያቀረቡት የስጦታ ፓኬጅም በቲኬት በመሸጥ ኣሽናፊው
በእጣ እንዲወስድና ከቲኬቱ ገቢ የተገኘውን $565 የካናዳ ዶላር ለማሀበሩ ህንጻ የሚሆን ገቢ አስገኝተዋል። የመድረኩ መሪ ዶ’ር ዮሀንስ
በህዝቡ ፊት ወ/ሮ ኤልሣቤጥን በጣም አመስግነዋል።

የሚቀጠለው ፕሮግራም በምሽቱ የተዘጋጀው የአማርኛ ፊደል ያለበት ሰዕል ለጨረታ ቀርቦ በ 40 ዶላር መነሻ ጀምሮ ብዙ ሰዎች ከተሳተፉ
በኋላ የመሽረሻው አሸናፊ አቶ ዳንኤል መርጊያ 7350 ሲደርስ አሸንፈው ወስደዋል።

ክዚያ በመቀጠልም የተለያዩ ድምጻውያን የባህልና ዘመናዊ ሙዚቃዎችን በማሰማት ህዝቡን ሲያስደስቱ አምሽተዋል።

ከሌሊቱ ሰባት ሰዓት ሲሆን ፕሮግራሙ በሰላም ተጠናቆ ሁሉም ወደየቤቱ ተመልሷል።

