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የካቲት 12 ቀን 2005 ዓ. ም. የሰማዕታት ቀን ሲከበር የጥንታዊት ኢትዮጵያ
ጀግኖች አርበኞች ማህበር ተወካይ የተዯረገ ንግግር
ክቡር-------------------------------------------------------------ክቡር------------------------------------------------------------------ክቡራትና ክቡራን
እናት አገራችን ኢትዮጵያ ከብዙ ሺህ ዓመታት ጀምሮ ከቅርብ
ጎረቤቶችና ከሩቅ ጎረቤቶች ትነኮሳ ሲካሄድባት በቆራጥ ሌጆቹዋ መስዋዕትነት
ጠሊቶቹዋን ድሌ እያዯረገች እነሆ እስከዛሬ ነጻነቱዋን አስከብራ ኖራሇች፡፡
የዛሬ 77 ዓመት በ1928ዓ.ም. ፋሽስት ኢጣሉያ ከአርባ ዓማት በፊት
በዲግማዊ አፄ ምኒሌክ አመራር የዯረሰባትን ሽንፈት ሇመበቀሌ ዘመናዊ የጦር
መሣሪዎችን ታጥቃ በአውሮፕሊን ፤በታንክና በመርዝ ጢስ በመጠቀም ተንዯርድራ
አዱስ አበባን ተቆጣጠረች፡፡ ይህ ሲሆን የኢትዮጵያ ሌጆች በየአካባቢያቸው የጎበዝ
አሇቃ መርጠው ጠሊት ሠሊም ተነስቶ እንዯተቅበዘበዘ ሇአምስት አመት ብቻ
በየከተሞች በየካምፑ ተወስኖ እንዱቆይ አድርገውታሌ፡፡
በአዱስ አበባ የፋሽስት ሀይሌ በሕዝብ ሊይ የሚያዯርሰውን በዯሌ አይተው
ህሉናቸው እጀግ የቆረቆራቸው ሞገስ አስገዶምና አብርሃም ዯቦጭ የተባለ ወጣት
ኢትዮጵያዊያን የሙሶሉኒ ቀኝ እጅ የነበረውና ኢትዮጵያን እንዱያስተዲድር
የተሊከውን ሩዶሌፎ ግራዚያኒን ሇመግዯሌ የወረወሩበት ቦምብ ሳይገድሇው ቀረ፡፡
ግን ክፉኛ ቆሰሇ፡፡ ሆኖም በድርጊቱ እጅግ የተበሳጨው ግራዚያኒ ጥቁር ሸሚዝ
ሇባሽ የተባለትን የፋሽስት ጦር ጨካኝ ቡድን በአዱስ አበባ ሕዝብ ሊይ አዘመተ፡፡
በዚች ከዛሬዋ ዕሇት በ1929 ዓ.ም. እስከ የካቲት 14 ቀን በሦስተ ቀናት ብቻ
30000 ( ሠሊሳ ሺህ)የሚሆን ህዝብ ተጨፈጨፈ፡፡ ጭፍጨፋውም በርሸና
በስቅሊትና በእሳት በመሇብሇብ እንዯነበር ሕያው ምስከሮች በመሃሊችን አለ፡፡
አቡነ ጱጥሮስ እና አቡነ ሚካኤሌ ሕዝብ ሇፋሽስት ሀይሌ እንዲይገዛ ያወገዙት
አባቶች ያሇርህራሄ ተረሽነዋሌ፡፡ በዯብረ ሉባኖስ ገዲም ይገኙ የነበሩ 300( ሦስት
መቶ) መነኮሳት በግፍ ተጨፍጭፈዋሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በሺህ የሚቆጠሩ
ህዝቦች በአዱስ አበባና ከዚያም ውጭ በሚገኙ እሥር ቤቶች ተወርውረው
እንዱማቅቁ ተዯርጉዋሌ፡፡ ይህን ሁለ በዯሌ የፈጸመው ግራዚያኒ እ.አ.አ. በ1948
ዓ.ም. በዓሇም ጦር ፍርድ ቤት ቀርቦ በኢትዮጵያዊያንና በሉቢያዊያን የፈጸመው
ግፍ በማስረጃ በመረጋገጡ ሇ19 ዓመታት በጽኑ እሥራት እንዱቀጣ ተፈርዶበት
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ወዯ ወሂኒ ቤት ተወርውሮ ከሁሇት ዓመት እስራት በሁዋሊ ተፈቶ በድዛውን
አጥፍቶ ኖሩዋሌ፡፡ ግራዚያኒ ያን ሁለ ጭፍጨፋ በአካሄዯ በ76 ዓመት እ.አ.አ.
ነሐሴ 11 ቀን 2012 በሮም አጠገብ በምትገኝ መንዯር የኢጣሉያ መንግስት
ተወካይና የቫቲካን ተጠሪ ባለበት በትሌቅ ስነ ሥርዓት የተሠራሇት ሃውሌት
ተመርቁዋሌ፡፡ የንጹሀንን ዯም በከንቱ ያፈሰሰ አውሬ ጀግና ተብል መከበሩ ሇሰው
ሌጅ ዯህንነት የሚቆረቆርን ሁለ አስገርሙዋሌ፡፡ ይህ ድርጊት እንዱቀሇበስ በዓሇም
ዙሪያ እንቅስቃሴ እየተዯረገ ነው፡፡
የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ድርጊቱ አስቆጥቶት ሀውሌቱ
እንዯፈርስ በመጠየቅ ጋዜጣዊ መግሇጫ ሰጥቶበታሌ፡፡
ዛሬም ይህ ሐዋሌት እኒዱፈርስ አበክረን እንጠይቃሇን፡፡
የፋሽስቱ መሪ ቤኒቶ ሙሶልኒ በኢትዮጵያና በጣሉያን ሕዝቦች ሊይ ያዯረሰው ግፍ
ወዯር የላሇው እንዯነበር በሕይወት ያለና የታሪክ ተመራማሪዎች በታሪክ
መዛግብት የሰጡት የምስክርነት ቃሌ አረጋግጡዋሌ፡፡
በጣሉያን አገር በመጨረሻዋ ሰዓት ሙሶሉኒ በጣሉያን አርበኞች እጅ
እንዲይወድቅ ሲቅበዘበዝ ተይዞ በጥይት ከተዯበዯበ በሁዋሊ ሬሳው ወዯ ሚሊን
ተወስዶ ተዘቅዝቆ መሰቀለ ምን ያህሌ ህዝብ እንዯጠሊው ያሳያሌ፡፡ ይህን ግፈኛ
ዛሬ ሙሶሉኒ በሰው ሊይ ጥይት ተኩሶ አያውቅም ፤መሌካም አስተዲዲሪ እንዯነበር
የሚመሰክሩ የጣሉያን ፖሇቲከኞች ቀና ቀና ማሇት ጀምረዋሌ፡፡
ይህ አባባሌ በንጹሃን ዯም ማሊገጥ ይሆናሌ፡፡ ይህን አስተሳሰብ
የሚያራምደት ከድርጊታቸው አእንዱቆጠቡ እንጠይቃሇን፡፡
ኢትዮጵያ በጀግኖች ሌጆቹዋ መስዋዕትነት ሇዘሊሇም ታፍራ ትኖራሇች !
የኢትዮጵያና የጣሉያን ሕዝቦች ወዲጅነት በፋሽስቶች አይበረዝም !
የአረመኔው የግራዚያኒ ሓውሌት አንዱፈርስ እንጤቃሇን !

