የ120ኛው ዓመት የAድዋ ድል
በዓል መታሰቢያ ዝግጅት
በቶሮንቶ ከተማ በደመቀና ባማረ
ሁኔታ መከበሩ ተገለጸ

መጀመር በመሳወቅ በፕሮግራሙ መሰረት Aጭር
መልEክት Eንዲያስተላልፉ ለማህበሩ የቦርድ
Aባልና የህዝብ ግንኙነት ሃላፊ Aቶ ተሾመ
ታደለን ጋበዙ።

Aቶ ተሾመ ታደለም Eራሳቸውን ካስተዋወቁ
በሁዋላ Eንኳን ለ120ኛው ዓመት የAድዋ ድል
በዓል Aደረሳችሁ በማለት የመጡትን Eንግዶችና
ተሳታፊዎች በማህበሩ ስም Aመስግነው። ሁሉም
ተሳታፊ በደስታ በAሉን Eንዲያከብር በመመኘት
ማህበሩ ያዘጋጀውን የቡና ሻይ ውሃ መስተንግዶ
ስላለ Eየተነሳ ራሱን Eንዲጋብዝ በማሳሰብ
መድረኩን Aስረክበዋል።
በIትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና Aካባቢው ከሀዲስ
ንጋት የኪነ ጥበብ መድረክ ጋር በመተባበር
ያዘጋጀው የAድዋ ድል መታሰቢያ ዝግጅት
Eሑድ ፌብርዋሪ 28 ቀን 2016 ዓ/ም 444
ሽርቦርን Aቬኑ ላይ በሚገኘው የትምህርት ቤት
Aዳራሽ በደመቀና በተሳካ ሁኔታ ተከብሮ ውሏል።

የIትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና Aካባቢው ይህን
የAድዋ ድል በዓል ከሃያ Aመታት በላይ
ሲያከብር Eንደቆየ ሲታወቅ በዘንድሮውም
ዝግጅት
በርካታ
Iትዮጵያውያን
የተገኙ
መሆናቸው ታውቋል።
ከቀኑ ዘጠኝ ሰዓት ላይ የበዓሉ መድረክ መሪ
ዶር ዮሐንስ ታደሰ በቅድሚያ Eንኳን ለAድዋ
ድል በዓል Aደረሳችሁ በማለት የፕሮግራሙን

ቀጥሎም የIትዮጵያ ማህበር ፕሬዚዳንት ወ/ሮ
የሺሐረግ ወርቁ መድረኩን በመረከብ ሰፋ ያለ
ንግግር ያደረጉ ሲሆን፤ በመግቢያ ንግግራቸው
የመጡትን Eንግዶችና የበዓሉን ተሳታፊዎች
Aመስግነው፤ የIትዮጵያ ማህበር ከሀዲስ ንጋት
የኪነ ጥበብ መድረክ ጋር በመተባበር ይህን
ዝግጅት በማዘጋጀቱ ሀዲስ ንጋትን በማህበሩና
በቶሮንቶ ነዋሪ ስም በጣም Aመስገነው
የ120ኛው የAድዋ ድል በዓል ታላቅነትና
Aኩሪነት ለIትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለAፍሪካ
ሕዝብ ጭምር መሆኑን በመጥቀስ በተጨማሪም
በዚሁ ወር የጥቁር ሕዝቦች ታሪክ ወር በመሆኑ
ድርብ በዓል መሆኑን ገልጸዋል።

በመቀጠልም የAድዋ ድል በቀላሉ Eንዳልተገኘ
ታሪክ ይነግረናል በማለት፤ የAድዋን ድል ልዩ
የሚያደርገው ግን Aጅግ ብልህና Aስተዋይ፣
ህዝብና Aገራቸውን የሚወዱ መሪ፣ የውስጥ
ችግሮችን
Aስወግደው
ከውጭ
ሊወረን
የመጣውን ጠላት ከሰሜን Eስከ ደቡብ፣
ከምEራብ Eሰከ ምስራቅ ጠረፍ ያለውን
Iትዮጵያዊ ሁሉ ዘር፣ ሃይማኖት፣ ወንድ፣ ሴት፣
ወጣት፣ ሽማግሌ ሳይልና ሳይለያይ ሕዝቡን Aንድ
Aድርጎ ያስተባበረ ጀግና መሪ ስለነበርን፤
ለሀገራቸው ነጻነትና ሉዓላዊነት ለማስከበርና
ጠላትን ለመመለስ ጀግኖች Aባቶቻችንና ጀግኖች
Eናቶቻችን በንጉሳቸው Aፄ ምኒልክና በብልሁዋ
Eቴጌ ጣይቱ ብጡል መሪነት መሳሪያ ያለው
በመሳሪያ የሌለው በጦርና በጎራዴ ዘምተው
ደማቸውን Aፍስሰው Aጥንታቸው ከስክሰው
ጠላትን Aሸንፈው Aገራቸውን Iትዮጵያን
በነጻነት በማቆየታቸውና በማስከበራቸው ነው
ብለዋል።
ዛሬ Aድዋ ላይ የፈሰሰውን ደምና የተከሰከሰውን
Aጥንት Eንዳልነበር Aድርገው፣ የጋራ ድል
ታሪክን ክደው በዘርና በሃይማኖት የዘመኑ
የጠላት መሳሪያ የሆኑ ቢከሰቱም፣ ክብርዋን
ቢያስደፍሩም፤ ሀቅ፣ Eውነት፣ ታሪክና የተከፈለው
መስዋEትነት ደግሞ በቆራጥ የIትዮጵያ ልጆች
ተገቢውን ስፍራ Eንዲያገኝ ሁሌን Eየደከሙ
ነውና፣ Eውነቱንና ሀቁን ይዘን በዚህ Aይነት
ለትውልድ ትውልድ በማስተላለፍ Aገራችንን
Iትዮጵያንና ታሪክዋን በማጽናትና በመጠበቅ
Eንዲህ Eንደዛሬው በAንድነት ሆነን መቆም፣
መታገል፣ ማክበርና፣ ማስከበር የሁላችንም
ሃላፊነትና
የታሪክ
Aደራ
ነው፤
በማለት
መልEክታቸውን Aጠናቀዋል።
ቀጥሎም የመድረኩ መሪ የIትዮጵያ ማህበር
ፕሬዚዳንት ንግግር በሁዋላ ከክብር Eንግዶቹ
መካከል በካናዳ የIትዮጵያ የOርቶዶክስ ተዋህዶ
ቤተክርስቲያን ዋና Aሰተዳዳሪ የሆኑትን ሊቀ
ካህናት ምሳሌ Eንግዳን ወደ መድረኩ በመጋበዝ
በፀሎት Eንዲከፍቱ መድረኩን Aስረክበዋል።

ሊቀ ካህናት ምሳሌ Eንግዳም ከጸሎቱ በፊት
ላስተላልፍ የምፈልገው ነገር Aለ በማለት፤
በመጀመሪያ የIትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና
Aካባቢው የAድዋን ድል በዓል በማዘጋጀቱ
Aመስግነው ወደፊት በርካታ Iትዮጵያውያን ወደ
ዝግጅቱ በመምጣት Eንዲሳተፉ በማሳሰብ፤ ስለ
Aድዋ ድል መገኘት የዳግማዊ Aፄ ምኒልክን
ብልህነት፣ ጅግንነትና፣ Aስተዋይነት በመግለጽ
በዚያ ዘመን ስለተደረገው ትግል ወረራና ጠላትን
ለማሸነፍ Aጼ ምኒልክ EግዚAብሔርን በጸሎት
ተማጽነው
ወደ
ጦርነቱ
የሄዱ
መሆኑን
Aውስተው፤ ሁሉም Iትዮጵያዊ Aንድ ሆኖ
በመዝመቱ Aኩሪ ስራ መሰራቱን በሰፊው
Aስረድተው EግዚAብሔር ከተገፉት ጋር በመቆም
ጠላትን Aሳፍሮ፣ Iትዮጵያን Aገዝፎ በኩራትና
በድል Eንድትወጣው ማድረጉን ተናግረዋል። ስለ
ሀገራችንና ስለ ሕዝባችንም ስለተሰደዱትና
ስለተራቡት ወገኖቻችንም ጸሎት Aድርገዋል።
ዝግጅቱ Eንዲሳካ መልካም ምኞታቸውን ገልጸው
መድረኩን Aስረክበዋል።

ቀጥሎም መድረኩን ከዶ/ር ዮሐንስ የተረከቡት
በ East York Eና Beeches የOንቴርዮ
ፓርላማ Aባል የሆኑት የተከበሩ ሚስተር Aርተር
ሲሆኑ Eሳቸውም Aጠር ባለ ንግግራቸው
በተመረጡበት Aካባቢ በርካታ Iትዮጵያውያን
Eንደሚኖሩ Eንዲሁም የIትዮጵያ ሬስቶራንቶች

Eንደሚገኙ ገልጸው፤ Eንኳን ለAድዋ ድል
በዓልና ለጥቁር ሕዝቦች ታሪክ ወር Aደረሳችሁ
በማለት መልEክታቸውን Aሰምተዋል።

ቀጥሎም በቅድስት ማርያም ካቴድራል በዜማና
ወረብ ሊቅነታቸው የሚታወቁት መሪጌታ ተስፋ
ወደ መድረኩ ተጋብዘው ዝክረ Aድዋ ሲያሰሙ፤
በዚያን ጊዜ የነበረውን ሁኔታ ባማረና በተዋበ
መንገድ Aቅርበውታል። የIትዮጵያ Uርቶዶክስ
ቤተክርስቲያን ሊቃውናትና ምሁራን በAድዋ
ጦርነት ወቅት ከንጉሰ ነገስቱ ጋር በመዝመት
ስላደረጉት ተሳትፎ ታሪካዊና ትምህርታዊ የሆነ
ታሪክ ከዜማና ወረብ ጋር በማቅረብ ለበዓሉ
በጣም ድምቀትና ውበት ሰጥተውታል።
Eንደገለጻቸው ከሆነ የቤተክርስቲያኗ ሊቃውንትና
ምሁራን ከጦርነቱ በፊት በዜማ ጸሎት ያቀርቡ
Eንደነበር ከጦርነቱ በሁዋላ ደግሞ የቅኔና የድል
ዜማ ያሰሙ Eንደነበር Aስረድተው Eሳቸው
ደግሞ Eነዚሁኑ የዜማ፣ የቅኔና የድል ዜማዎች
በወረብ መልክና Aመላለስ በተባለው መልክ
Aሰምተዋል። Eጅግ Aስደሳችና ትምህርታዊ
ዝግጅታቸውን
Aሰምተው
መድረኩን
Aስረክበዋል።
የመድረኩ መሪ በመሃከሉ ከታሪክ Eያጣቀሱ
ተመልከቹን ያዝናኑና የሚቀጥለውን ተናጋሪ
ያቀርባሉ። Aዛውንቶችን በመወከል Aዛውንቱን
Aቶ ግርማ ቸሩን ወደ መድረኩ ጋበዙ።

Aቶ ግርማ ቸሩም Eንኳን ለ120ኛው የAድዋ
ድል በዓል Aደረሳችሁ ካሉ በሁዋላ የAድዋ ድል
የተገኘው የIትዮጵያ ሕዝብ Aንድ ሆኖ ስለዘመተ
ስለተዋጋ ድል ተገኘ። Aጼ ሚሊልክ Aመልህን
በጉያ ስንቅህን በAህያ ብለው Eንደተናገሩ
Aስታውሰው፤ ሁላችንም ልዩነታችንን ትተን
Aንድ Eንሁን ሲሉ ንግግራቸውን ደምድመዋል።

ቀጥሎ ወደ መድረኩ የቀረበው ወጣት ቶማስ
ቀነኔ ንግግሩን በEንግሊዝኛ ሲሆን ያሰማው፣ ስለ
Aድዋ ድል ሲያነሳ ጣሊያን ስላደረገው የጦርነት
ምሊልክን
ብልህነት
ጫሪነትና
የAፄ
ትEግስተኛነትና ዝግጅት በማውሳት፤ 500 ኪ/ሜ
ያህል Iትዮጵያውያን በAንድነት ተሰልፈው
ጦርነቱን በድል ማጠናቀቃቸው በ ዓለም ታይቶና
ተሰምቶ የማይታወቅ ታላቅ ታሪክ ሆኖ ሳለ፤
በየትኛውም ቦታ የሚሰማው ግን ስለ ሌሎች
የጥቁር ህዝቦች ንቅናቄዎችና ትግሎች ወይም
በማይጨው
ጦርነት
ጣሊያን
Iትዮጵያን
መውረሯና መያዟ Eንጂ ስለ Aድዋ ድል ብዙም
ስለማይሰማ ያ ደግሞ ስለ Aድዋ ድል ማሳወቅና
ማውራት የEርሱ ሃላፊነት መሆኑን ወጣቱ
ትውልድ ብዙም ስለ ሀገሩ ታሪክ ስለማያውቅ
በዚያ በኩል Eየሰራ መሆኑን Eና የAዋቂዎችና
የAዛውንቶች ብቻ ሳይሆን የወጣቱ ተሳትፎ
በጣም Aስፈላጊ መሆኑን በAፅንOት ተናግሮ ብዙ
ወጣቶች ወደ Eንደዚህ Aይነት ዝግጅት

Aለመምጣ
ጣታቸው
Eንደሚያሳስበ
E
በው
ገልጾ
ጾ
የህብረተሰቡንና የወላጆችን ትብብር ጠይቋል፡፡
ከዚያ
ቀ
ቀጥሎ
የነበ
በረው
ዝግጅ
ጅት
ደግሞ
ሞ
የIትዮጵያ
ያ ማህበር ዝግጅት በመ
መሆኑ፤ ዶ/ር
ር
ዮሐንስ ታደሰ መድ
ድረኩን ለዶ/ር ቲዎድሮስ
ስ
ቅጣው Aስ
ስረክበው ተቀመ
መጡ።

ው ከታሪክ Eንደሰማነውና
ና
ዶር ቲዎድሮስ ቅጣው
ዳነው በማለት
ት ከጥንት ጊዜ ጀምሮ
ሮ
Eንደተረዳ
በዘመኑ
Aጠራር
Aዝማሪዎች፣፣
Aገሬው፣፣
ገጣሚው፣ ደራሲው የህ
ህዝብ ብሶትን
ን፣ የጀግኖችን
ን
Aድናቆት፣ የመሪን ችሎታና
ች
ባህር
ርይ፣ የAገርን
ን
Aደጋና ደስታ በግጥ
ጥም፣ በዜማ
ማና፤ በፉከራ
ራ
ሀዘን Eንጉር
ርጉሮ ይገልጽ
ጽ
በቀርርቶ ወይም በሀ
Eንደነበር ከነ ግጥሙ
ሙ ምሳሌዎች
ችን ካቀረቡ
ቡ
ጊ
ቢሆን ደራሲያን፣፣
በሁዋላ፡ በEኛም ጊዜ
ገጣሚዎች
ች፣ የኪነት ሰዎችና Aር
ርቲስቶች ስለ
ለ
ባህላችን ስለ ሀገራች
ችን ስለ Iትዮጵያዊነት
I
ት
ሩ ሲያስተዋ
ዋውቁ ሲገል
ልጹ የቆዩትን
ን
ሲያስተምሩ
በቶሮንቶና Aካባቢው የሚገኙትን Aርቲስቶች፣፣
ተ
ድምጻውያን፣፣
የሙዚቀኞ መሳሪያ ተጫዋቾች፣
ችን ከፍተኛ Aገልግሎት
ት
ዲጄዎች ለህብረተሰባች
የሰጡትን የዘመናችን Aርበኞች ብለ
ለን ማመስገን
ን
ለን
በማለት
ት
የIትዮጵ
ጵያ
ማህበር
ር
Eንፈልጋለ
በቶሮንቶና Aካባቢው Eስከዛሬ ከጎኑ ሆነው
ው
Aዘጋጅቷል
ል
ያገለገሉትን
ወገኖች
ሽልማት
በማለት፤ ለሰብስብ በሉ
በ
የባህል ተጫዋቾች፣፣
ን
ኪነጥበ
በብ መድረክ፣፣ ለIትዮጵያ
ያ
ለሀዲስ ንጋት
የትግራይ Aሸንዳዬ የባህል ቡድ
ድን፣ የጎልፍ
ፍ
Oንቴርዮ
የባህልና
Eስክስታ
ታ
ቡድን፣፣
ቸው ሽልማት
ት የተሰጡ ሲሆን ለሃያ
ያ
በየቡድናቸ
ስድስት
ድምጻውያን
ን፣
የሙዚቃ
ቃ
መሳሪያ
ያ
ተጫዋቾች
ች፣ ዲጄዎችና የመድረክ መሪ
መ የሜዳልያ
ያ
ሽልማት
ሲደረግላቸ
ቸው፤
ዲዛይ
ይነር/Aርቲስት
ት
ፈንታው Aባተ
A
በሙያቸ
ቸው ማህበሩን በፖስተሮችና
ና

መጽሔ
ሔት በማዘጋ
ጋጀት Eንዲ
ዲሁም በመ
መድረክ
መሪነነት ዶ/ር ዮሕንስ ታደስ ላደረጉት ከፍተኛ
ከ
Aስተ
ተዋጽO ሽልመ
መት ተደርጎላቸ
ቸዋል። ሽልማ
ማቱንና
ሜዳል
ልያውያን ማህበሩ
ማ
ሊቀ
ቀ ካህናት ምሳሌ
ም
Eንግ
ግዳ Eንዲሰጡ
ጡ ጠይቆ ተሸላሚዎቹ
ተ
ከሊቀ
ካህና
ናት ምሳሌ Eጅ
ጅ ተቀብለዋል።

ከዚያም ድማጻዊ Eየሩሳሌም ዱባለና Aበበ
ፈቃደ ከበዓሉ ጋር የተያያዙ የተለያዩ ጣEመ
ዜማዎችን Aቅርበዋል።

ከጎልፍ Oንቴርዮ የመጡ ህጻናትና ታዳጊ
ወጣቶች በመድረኩ ላይ የባህል ውዝዋዜዎችንና
ጭፍረዎችን በማሳየት ተመልክቹን በጣም
Aስደስተዋል።

በመቀጠል ደግሞ Iንጂነር ባንትይሁን ትEዛዙ ”
የAድዋ ድል ባይኖር ኖሮ” በሚል ታሪክ ምን
መልክ ሊይዝ ይችል Eንደነበር ሆኖም ግን
Eንዲቻል Aድርገው ለAኩሪ ድልና ታሪክ
ያበቁንን
ጀግኖች
Aስመልክቶ
በግጥም
Aሰምተዋል።

ቀጣዩ ዝግጅት በሀዲስ ንጋት የኪነጠበብ መድረክ
Aባል Aቶ ባዩ ኪዳኔ የቀረበ ሰፋ ያለ ዝግጅት
ቀርቧል። ከዚህ በፊትም በጭውውት መልክም
ሆነ በጽሁፍ ታሪካዊና ትምህርታዊ ዝግጅቶችን
በማቅረብ ይታወቃሉ። የዘንድሮው ዝግጅታቸው
ያተኮረው
ደግሞ
Iትዮጵያዊያን
ሴቶች
በሀገራቸው ውስጥ ስላደረጉት ተሳትፎና ተጋድሎ
በታሪክ የተጠቀሱትን ከጥንት ጀምሮ ያደረጉትን
ተሳትፎ Eስከ ዘመናችን ድረስ ያሉትን በማቅረብ
Eንዲሁም ደግሞ በርካታ Iትዮጵያውያን ሴቶች
ያደረጉት ተጋድሎና ተሳትፎ በታሪክ ስላልተጠቀሰ
ያንን Aስመልክቶ የሀገራችን ሴቶችን ገድል
በሰፊው ተንትነው ትምህርታዊ በሆነ መልኩ
Aቅርበዋል።

ከዚሁ ጋር ተያይዞ “ማሚቴ?” በሚል የሀዲስ
ንጋት የኪነጥበብ መድረክ Aባል ወ/ሮ Eፀገነት
ነብዩ Eጅግ ማራኪና ውብ ግጥም Aሰምታለች።

ከዘያም በመድረኩ Aበበና Eየሩሳሌም የተለያዩ
የባህል ዘፈኖች ከቀረቡ በሁዋላ ወጣቱ ራሴላስ
ለAድዋ በዓል ያዘጋጀውን ራፕ በማቅረብ ሰዉን
Aስደስቷል Aስጨፍሯል።
ተሳታፊውን የሚያሳዩ ተጨማሪ ፎቶግራፎች

በመጨረሻም ከምሽቱ Aንድ ሰዓት ላይ ዝግጅቱ
ተጠናቆ ሁሉም በሰላም ወደ ቤቱ ተመልሷል።

በመጨረሻም ከምሽቱ Aንድ ሰዓት ላይ ዝግጅቱ
ተጠናቆ ሁሉም በሰላም ወደ ቤቱ ተመልሷል።

