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በኢትዮጵያ ሊይ ስሇተፈጸመው የፋሺሽት የጦር ወንጀል 
ዓሇም-አቀፍ ተቃውሞ 

 
ፋሺሽት ኢጣልያ፤ በቫቲካን ድጋፍ፤ በ1928-33 ዓ/ም በኢትዮጵያ ሊይ በተከሇከሇ 
የጋዝ መርዝና በዘመናዊ የጦር መሳሪያ እየታገዘች በፈጸመችው የጦር ወንጀል፤ 
አንድ ሚሉዮን ሕዝብ በመጨፍጨፉ እንዲሁም 2,000 ቤተ ክርስቲያኖችና 
525,000 ቤቶች፤ ከነንብረቶቻቸውና ቅርሶቻቸው በማቃጠልና በተጨማሪም፤ 
በተፈጠረዉ የአካባቢ ብክሇት ዯግሞ 14 ሚሉዮን እንስሶች በመውዯማቸው 
ሕዝባችን የዯረሰበትን ረሀብና ሥቃይ መገመት አያዳግትም። ስሇዚህ በየዓመቱ 
እንዯሚዯረገው፤ ዘንድሮም የየካቲት 12 የሰማእታት ቀንን ሇማስታወስ በሰሊማዊ 
ሰልፍና በመሳሰለት ተቃውሟችንን በኢትዮጵያና በዓሇም አቀፍ በሚገኙ 50 ልዩ 
ልዩ ከተሞች ሇመግሇጽ አቅዯናል።  

 ፋሺሽቶች፤ በሶስት ቀኖች ውስጥ፤ የካቲት 12-14 ቀኖች 1929 ዓ/ም፤ 30፣000 ኢትዮጵያውያንን አዲስ 
አበባ ሊይ ጨፍጭፈዋል። 

 ፋሺሽቶች በኢትዮጵያ ሊይ ሇፈጸሙት ግፍ የኢጣልያን መንግሥት ተገቢውን ካሣ አልከፈሇችም። 

 ከኢትዮጵያ ተዘርፎ በኢጣልያና በቫቲካን መንግሥቶች እጅ የሚገኘው መጠነ ሰፊ ንብረትም 
አልተመሇሰም  

 አይሑዶችን በመዯጋገም ይቅርታ የጠየቀችው ቫቲካንም እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያን ሕዝብ ተመሳሳይ 
ይቅርታ አልጠየቀችም። ኢጣልያ ሉቢያ ሊይ ሇፈጸመችው ወንጀል $5ቢሉዮን ዶሊር የከፈሇች መሆኑ 
የታወቀ ነው። በተጨማሪም ኬንያውያን በእንግሉዝ መንግሥት ሇዯረሰባቸው ግፍ ተገቢውን ይቅርታ 
ተጠይቀው ካሣ እንዲከፈሊቸው አድርገዋል። የኢንዶኔዝያ ሕዝብም ከኔዘርሊንድስ መንግሥት ተመሳሳይ 
ይቅርታ መጠየቅና ካሣ እንዲከፈል አድርጓል።  

 የኢትዮጵያ ሕዝብስ መቼ ነው ከቫቲካንና ከኢጣልያ መንግሥቶች የሚገባውን ፍትሕ የሚያገኘው? 
ሇክብራችንና ሇመብታችን ካልታገልን ፍትሕ አይገኝም። “ባሇቤት ካልጮኸ ጎረቤት አይረዳም” ነውና። 
 

በኒዉጀርሲ : በኒዮርክና: በኬኔቲኬት የምትኖሩ ኢትዮጵያዉያን ይህን በወገኖቻችን ሊይ የዯረሰዉን 
የግፍ ጭፍጨፋና እልቂት ሇማሰብ ከዚህ በታች በተገሇፀዉ ቀንና ቦታ ሊይ እንድትገኙ 
ተጋብዛችኋል:: 
 

ቀን:  Saturday, March 1st 2014 
ቦታ:   2 West 64th, New York, NY 10023 
ሰዓት:   1:00 PM to 4: 00 PM  
 
የዕሇቱ ተጋባዥ እንግዶች:,  

 ዶ/ር ግርማ አበበ 

 ዶ/ር ሥዩም ገ/እግዚአብሔር 

 ሚ/ር ኒኮሊ ዲማርኮ 
 
ኢትዮጵያ መብትና ፍትሕ እንቁም። ኢትዮጵያ በነጻነት ሇዘሇዓሇም ትኑር! 

ተባባሪ አዘጋጅ:  የኒዉዮርክና አካባቢው የኢትዮጵያዉያን የጋራ መረዳጃ ማህበር 

 


