በኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው አዘጋጅነት
የ 122ኛው የአድዋ ድል ክብረ በዓል መታሰቢያ በቶሮንቶ በደመቀ ሁኔታ ተከበረ
የ 81ኛው ዓመት የየካቲት 12 ቀን የሰማዕታት ቀንም ሻማ በማብራት ታስቦ ዋለ
የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው በየዓመቱ የሚያዘጋጀውን የአድዋ ድል መታሰቢያ ክብረ በዓል ዘንድሮም እሁድ
የካቲት 18 ቀን 2010 ዓ/ም (February 25, 2018 ) በደመቀ ሁኔታ ተከብሮ ውሏል።
የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶ፣ 444 ሼርበርን አቬኑ በሚገኘው የትምህርት ቤት አዳራሽ ከቀኑ ዘጠኝ ሰዓት ጀምሮ በጠራው
ዝግጅት ላይ አዘጋጁ ክፍል ቀደም ብሎ በመምጣት አስፈላጊውን ዝግጅት ሁሉ አጠናቆ፣ አዳራሹን በኢትዮጵያ ሰንደቅ
ዓላማዎች አሽብርቆ፣ ለመስተንግዶ ቡና፣ ዳቦና ውሃ አዘጋጅቶ ህዝቡን በመጠባበቅ ቆይቷል። ህዝቡም ቀስ በቀስ በመምጣት
ዝግጅቱን ለመጀመር በቂ ነው የሚባል ሕዝብ ሲገኝ በዓሉን አቶ አሰግድ ሥዩም የቦርድ አባል በመክፈት እንኳን ለ122ኛው
የአድዋ ደል በዓል አደረሳችሁ ካሉና በዓሉን ለማከበር የመጡትን ሁሉ ካመሰገኑ በኋላ በዓሉን ለማክበር በሰዓቱ የተገኙትን
የሃይማኖት አባት ሊቀ ካሀናት ምሳሌ እንግዳን በዓሉን አስመልክቶ መልእክት እንዲያስተላልፉ ወደ መድረኩ ጋብዘዋል።
ሊቀ ካህናት ምሳሌ እንግዳም በዓሉን አስመልክቶ አባቶቻችን ሰላደረጉት አኩሪ ስራና ለሀገራቸው ሰለከፈሉት መስዋዕትነት
አንስተው የአሁኑ ትውልድም አርአያነታቸውን ተከትሎ በአንድነት ለሀገሩ መቆም፣ አገሩንና ታሪኩን መጠበቅ እንዳለበት
አሳስበው፤ በወቅቱ በአገራችን ሰላለው ወጣቱ ትውልድ አገሩን ታሪኩን ለማጥፋትና ህዝብን በየቋንቋወና ጎሳው ለመከፋፈል
ለ 27 ዓመት የሚደረገውን የጥፋት ጉዞ በማፍረስ ኢትዮጵያዊነቱነና አንድነቱን በመግለጽና በማሳየት እየከፈለ ሰላለው
መስዋእትነትና አኩሪ ሰራ በማወደስና በማመስገን በወጣቱ ትውልድ አኩሪ ሰራ ልንደሰት ይገባናል በማለት ተናግረዋል።
ሰፋ ባለ ሁኔታም አባቶቻችን ያቆዩልንን አገር መጠበቅና ለትወልድ ማስተላለፍ እንደለብን ተናግረዋል። ይህን በዓል
ያዘጋጀውን የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢውንም በዝግጅቱ የተሳተፉትን ሁሉ አመስግነዋል። ዝግጅት ተደርጎ እጅግ
ብዙ ህዝብ መገኘት ሲገባው የመጣወን አመስግነው ያልመጣወንም ወቅሰዋል። ንግግራቸውን በምስጋና ጸሎትም
አጠቃለዋል።
ቀጠሎም የዕለቱ የመድረክ ፕሮግራም መሪ ዶክተር ዮሐንስም መድረኩን በመረከብ እንኳን አደረሳችሁ በማለት
ፐሮግራሙን የማካሄድ ሰራቸውን በመቀጠል የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው ፕሬዚዳንት አቶ ዓለማየሁ አስፋው
ንግግር እንዲያደረጉ ወደ መድረኩ ጋብዘዋል።
የማህበሩ ፕሬዚዳንት አቶ ዓለማየሁ አስፋውም ሰለ አድዋ ጦርነትና ሰለተከፈለው መሰዋዕትነት፣ ሰለጀግንነታቸወና በአጼ
ምኒልከ መሪነት ከሁሉም የአገሪቱ ክፍል ዘምቶ በመስዋዕትነትና በጀግንነት ሰለተገኘው የአድዋ ድል አንስተው ሰፋ ያለ
ንግግር አድርገዋል። በመጨረሻም እኛም ዛሬ ባለንበት አገር የኢትዮጵያ ማህበርን ለማጠናከር መተባበር እንዳለብን፣ አባል
ያለሆናችሁ ቅጽ በመሙላት አባል እንድትሆኑ፣ አባል የሆናችሁ የአባልነት መዋጮ እንድትከፍሉ፣ የተለያየ ሙያ ያላችሁ
በሙያችሁ እንድታገለገሉ በሩ ክፍት ሰለሆነ ኑ ማህበሩ አጠናክረን ለልጆቻችን ታሪና ቅርስ እንደንተው መትጋት ይኖርብናል
በማለት ንግግራቸውን ደምድመዋል።
በመቀጠልም የመድረኩ መሪ ዶክተር ዮሐንስ በዓሉን አስመልክቶ አባቶቻችን ታላቅ ታሪክና አገር አስረከበውናል እኛስ
ለለጆቻችን ምንድነው የምናወርሰው? በማለት ወጣቱ ትውልድ እንዲተካን ብዙ ማድረግ አለብን ልጆቻችንን ሰለ ባህላቸው
ሰለአገራቸው መንገር ማስተማር ሃላፊነት ብቻ ሳይሆን ግዴታም አለብን ብለዋል፤ የአድዋን ድል በዓል ለማክበር ዛሬ
የተገኘው ሕዝብ ብቻ በቂ አይደለም፣ ይህ አዳራሽ ጠቦን ሌላ ትልቅ ቦታ በበዙ ሺህ የሚቆጠር ሕዝብ ተሰብስቦ መከበር
የሚገባው የአፍሪካ ሕዝብ አኩሪ ታሪክ ነውና ጠንከረን እንስራ በማለት ለምሳሌ አንዲት እናት ህጻን ልጇን የአርበኛ ልብስ
አልብሳ እዚህ ለማከበር ይዛው በመገኘቷ በጣም አመስገነው ሁላችንም እንደዚያ ማድረግ አለብን በማለት አሳስበዋል።
በፈቃደኛንት ነጻ አገልገሎት ለመስጠት የተገኘው ዲጄ ዳንኤልም የህዝቡን መንፈስ የሚያነሳሳ ሙዚቃዎችን በማስማት
በአዳራሽ የተገኘውን ህዝብ ሰንደቅ ዓላማወን ይዞ እንዲጨፍር በማድረግም ለበዓሉ ድምቀት ሰጥቶታል|።

ቀጠሎም ወደ መድረኩ የተጋበዘችው ወጣት እየሩሳሌም ‘አልወለድም አለ” በሚል ያዘጋጀችውን አጅግ መሳጭ ግጥም
አሰምታለች። የመድረኩ መሪ ሰላሰማችው ግጥም ካመሰገኑ በኋላ ወጣት እየሩሳሌም ገጣሚ ብቻ ሳትሆን ድንቅ ዜማ
ከሰብሰብ በሉ ቡድን ጋር በመሆን አንድ አዲስ ሲዲ አዘጋጅታ በዩቲዩብ በቅርቡ ለቃለች፤ ለቅምሻ ያዘጀችውን ዜማ
ጋብዛችኋለች በማለት አዲሱን ዜማ እንዲጫወት ተደርጓል።

ከሰብሰብ በሉ ቡድን ወጣት ሳሙኤል (ሳሚ)ወደ መድረኩ በመምጣት በእንግሊዝኛ ሰለ አድዋ ያዘጋጀውን ንግግር
በሚደንቅ ሁኔታ አስምቷል። ሕዝቡም እጅግ የማበረታቻ ምስጋናውን በጭብጨባ ገልጿል።
በመቀጠልም አርቲስት ፈንታው አባተ የሀዲስ ንጋት የኪነጥበብ መድረክ አባል ያዘጋጀውን የሰእል ቅንብር በፕሮጀክተር
በማሳየት ሰለ አድዋ ዘመቻና ድል በተለያዩ የውጭ አገር ሰዓሊዎችና ኢትዮጵያውያን ሰዓሊዎች የሳሏቸውን ሰዕሎች ይዘትና
ያሳሳል ዘዴዎች ከሙያው አንጻር በማብራራትና ገለጻ በማድረግ አሳይቷል። ግሩምና ድንቅ ዝግጅት ነበር።
በየዓመቱ በአድዋ መታሰቢያ በዓል ላይ ዝግጅት የሚሳተፈው ወጣት ራሴላስ አለማየሁ አስፋው ዝግጅቱን አቅርቧል።
ወጣት ራሴላስ የአድዋ ውለታ አለብኝ በማለት ነበር ንግግሩን የጀመረው እና ከ አጭር ገለጻ በኋላ አንድ ሙዚቃ በአማርኛ
ሽለላ ያታጀበ በራፕ ሙዚቃ በመጫወት እንዲሁም አንድ የጉራጊኛ የባሀል ጨዋታ በመጫወት ለበዓሉ ድምቀትን
ሰጥቶታል። በመቀጠልም ወጣት አማኑኤልን በማስተዋወቅ ወጣት አማኑኤልም (አማን) እንዲሁ አንድ ራፕ ሙዚቃ
ተጫውቷል።
የማሀበሩ ፕሬዚዳንት አቶ አለማየሁ አሰፋው ለሕዝቡ ማንኛውም የኮሚኒቲያችን አባል በበጎ ፈቃደኛነት በሙያው
አገልገሎት እንዲሰጥ በመጠየቅ ወርክ ሾፖችን እያዘጋጀን ለኮሚኒቲያችን የተለያዩ ሙያዊ አገልግሎቶችን እንዲሰጡ
ጠይቀው ማህበሩ የሚችለውን ሁሉ እያደረገ ይተባበራልና ተሳትፏችሁ እንዳይለየን በማለት አሳስበዋል።
በመጨረሻም በፕሮግራሙ የተካተተው በየካቲት 12 ቀን ይከበር የነበረውን የ 81ኛ ዓመት የሰማዕታት ቀን መታሰቢያን
አስመልክቶ የማህበሩ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ንጉሤ ደስታ ሰለ የካቲት 12 ቀን በፋሽስት ጣሊያን ሰለተደረገው ጭፈጨፋና
ስንት ወገኖቻችን መስዋዕትነት ሰለከፈሉበት ሁኔታ ንግግር ካደረጉ በኋላ በዚያን የጣሊያን ፋሽሽስት ወረራ ዘመን በግፍና
በጭካኔ የተጨፈጨፉትን ከ 30. 000 ሺህ በላይ ሰማዕታትን በህሊና ጸሎትና ሻማ በማብራት እንዲታሰቡ ጠይቀው
ለሰማዕታቱ የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎትና ሻማ በማብራት ሕዝቡ አስቧቸዋል። አቶ ንጉሤ ደስታም ምስጋናቸወን አቅርበው
ፕሮግራሙ ተጠናቋል።
በዚህ አይነት የአድዋ ድል መታሰቢያ ተከብሮ ከመሽቱ አንድ ሰዓት ላይ ፕሮግራሙ ተጠናቋል።

