የየካቲት 12 የመታሰቢያ ቀን በቶሮንቶ ተዘከረ
የዛሬ 78 ዓመት የጣሊያን ፋሺስቶች Iትዮጵያን በግፍ ከወረሩ በሁዋላ በAዲስ Aበባ ከተማ
በግራዚያኒ ላይ የመግደል ሙከራ ተደርጎ በቆሰለ ጊዜ በፋሲስት ወታደሮች ትEዛዝና ቀጥታ
ተሳትፎ Eንዲሁም በባንዳ ወታደሮች በመታገዝ በAዲስ Aበባ ነዋሪ ላይ ሴት፣ ልጅ፣ ህጻን፣
ሽማግሌ፣ Aካለ ስንኩል፣ ወጣት ሳይለይ በጭካኔ በጥይት፣ በEሳት፣ በቦንብ፣ በስቅላት
የተጨፈጨፉበትና በሶስት ቀን ብቻ ከ30000 ሰው በላይ ያለቀበትን ቀን ለመዘከር ቅዳሜ
ፌብርዋሪ 22 ቀን 2014 ዓ/ም 427 St. Paul’s United Church ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በቶሮንቶ
ከተማ ታስቦ ውሏል።

ይህን የሰማEታት ቀን
ከAዲስ Aበባ ጀምሮ በተለየያዩ የAወሮፓ የAሜሪካና የካናዳ ከተሞች
ከየካቲት 12 ቀን ጀምሮ ባሉት ቀናት በጸሎት፣ በስብሰባና በተለያዩ መንገዶች የተዘከረ መሆኑን፤
Eንዲሁም በፋሽስትነቱና በAረመኔነቱ ተከሶ ለፍርድ የቀረበው ወንጀለኛ ግራዚያኒ የመታሰቢያ
ሀውልት በጣሊያን መተከሉን በመቃወምና በማውገዝ ዓለምAቀፍ Eንቅስቃሴ መፈጠሩም
ታውቋል።

በቶሮንቶ ከተማ የየካቲት 12 የሰማEታት ቀን ለመዘከር ከሌሎች Aገሮች ጋር በተመሳሳይ ጊዜ
ለማክበር በAጭር ጊዜ ዝግጅት የተደረገ ነበር።
በሰማEታት ዝክሩ ላይ Eናት Aባቶቻችን ከፍተኛ መስዋEትነት ከፍለው ያቆዩንን Aገርና ታሪክ
በEኛ ዘመን በተለይም የAገር Aጥፊው የወያኔ ቡድን ከመጣ ጀምሮ ታሪካችን Eየተረሳ፣
Eየተበረዘና ሌላ የሀሰት ታሪክ Eየተፈበረከ በመምጣቱ ሳቢያ ወደፊት ታሪካችን ደብዛው
Eንዳይጠፋ መጠበቅና ለትውልድ ማውረስ ሃላፊነት Aለብን በሚል የተጀመረ መሆኑን በመጥቀስ
ለሰማEታቱ የህሊና ጸሎት በማድረግና ሻማ በማብራት የታሰቡ ሲሆን፤ የIትዮጵያና የጣሊያን
ጦርነት ከሚለው የጳውሎስ ኞኞ መጽሐፍ የየካቲት 12ን ጭፍጨፋ የሚገልጽ Aጠር ያለ ክፍል
ለትውስታ ተነቧል።
በመቀጠልም ይህን የመታሰቢያ ቀን የመዘከሩ ሀሳብ Eንዴት Eንደተነሳና ተግባራዊ Eንደሆነ
ሀሳቡን ካቀረቡትና ከAዘጋጆቹ Aንዱ ገለጻ Aድርገዋል።
በመቀጠልም የተለያዩ ሰዎች ሀሳባቸውንና Aስተያያተቸውን በመድረኩ ላይ Eየወጡ ገልጸዋል።

የሁሉም ሀሳብ ሲጠቃለል፤ Aባቶቻችንና Eናቶቻችን ያወረሱንን ታሪክና Aገር መጠበቅ Eንዳለብን፣
ታሪካችንን ማወቅና መማር Eንደሚገባን የታሪክ መጻህፍቶችን በማንበብና Eውነተኛውን ታሪክ
በማወቅ ሀሰተኞቹን ማጋለጥና መታገል Eንዳለብን በማሳሰብ፤ ይህን Aይነት ታሪክ የመጠበቅ ስራ
ወደፊት ሰፋ ባለና ሁሉንም ወገን ባሳተፈ መንገድ ወደፊት መቀጠልና መከበር Eንዳለበት
በመጥቀስ፣ ዘሬ በወያኔን በIትዮጵያ ጠላቶች Eየተበረዘና Eየተደለዘ Eየጠፋ ሌላ ታሪክ Eየተሰራ
ያለውን ለመታገል ቆርጠን በመነሳት ሃላፊነታችንን መወጣት Eንዳለብን በማሳሰብ፣ Eንዲሁም
ታሪክን መዘከር ብቻ ሳይሆን የጸረ ወያኔ ትግሉን በቁርጠኝነት በመግፋት በሀገር ቤት የሚደረገውን
የተቃውሞ ትግል በመደገፍ ድርጅቶችን መርዳት Eንዳለብንና በAንድነት መቆም Eንዳለብን
በማሳሰብ ንግግር Aድርገዋል።
በመጨረሻም በሚቀጥለው Aመት የሰማEታቱ ቀን መታሰቢያ ቀደም ብሎ በመዘጋጀትና ሰፋ ባለ
ሁኔታ ለማክበር በመስማማትና በመወሰን ፕሮግራሙ ተጠናቋል።

