የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
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ነሐሴ 14 ቀን 2004 ዓ.ም.

የጦር ወንጀለኛ ምንኛ በክብር መታሰቢያ ቢሞገስ
ወንጀሉ አይፋቅለትም፡ ከውግዘትም አያመልጥም!!
አፊሌ ተብላ በምትጠራ ታሊና ከተማ በብዙ መቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያዊያንን በመርዝ ጢስ ለፈጀና ለሞት
ለዳረገ ለጄነራል ግራዚያኒ የተሰራ የክብር መታሰቢያ ማውዛሌየምና ኃውልት በከተማው ከንቲባ መመረቁን
በተለያዩ የዜና አውታሮች ተመዝግቧል። ይህን ፋሽስት የነበረ ነፈስ ገዳይ ጨፍጫፊ ክብር መሰጠቱም “ብሔራዊ
ኃላፊነት“ ነው ተብሎም ተወድሷል።
ይህ ሕዝብ ጨፍጫፊ የነበረው ማርሻል ግራዚያኒ ለጆሮ መስማት በሚቀፍና በሚያሳፍር ሁናቴ ኢትዮጵያ “ዜጎቿ
ኖሩባት አልኖሩባት“ ለጣሊያን ትገባለች ብሎ የደሰኮረ ግለሰብ ባለው አቅምና በተቻለው መጠን ዜጎቻችንን
የጨፈጨፈ ለመሆኑ ታሪክ የመዘገበውና ከቶውንም ከኢትዮጵያዊያን የታሪክ ሕሊና ሊፋቅ የማይችል ምንጊዜም
ሲታወስና ሲዘከር የሚኖር ነው። ግራዚያኒ የኢትዮጵያን ምሁራን ስልት በተሞላበት ሁኔታ ለ እልቂት የዳረገ፡
በደብረ ሊባኖስ ገዳም የነበሩ በርካታ ቄሶችን የገደለ፤ የእሱን ሕይወት ለማጥፋት የተደረገው ሙከራ ሲከሽፍ
በአዲስ አበባ በየካቲት 12 ቀን ፍጅትና እልቂት ያካሄደ እንዲሁም በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የመርዝ ጢስና
የኬሚካል ጦር መሳሪያ ለመጠቀም ለሰራዊቱ ትዕዛዝ የሰጠ አረመኔ የጦር አዛዥ ነበር።
ይህ አረመኔነት ክፉኛ ተጠናውቶት የነበረ የቅኝ ገዢ ጦር አዛዥ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ኢትዮጵያዊያን
እልቂት ዋና ተጠያቂ ነው። ለዚህ አሳዛኝና መሰል አሰቃቂ ፍጅትን ለፈፀመና ተጠያቂ ለሆነ የጦር አዛዥ ነው
እንግዲህ በቅርቡ የክብር መታሰቢያ ኃውልት ተሰርቶለት በክብርና በድምቀት የተከበረለት። የኢትዮጵያ ሕዝባዊ
አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ይህንን ሁናቴ አጥብቆ በማውገዝ የጣሊያን መንግሥት ይህንን አሳፋሪ ድርጊት
በአስቸኳይ እንዲያጥፍ ቁጣንና ንዴትን ያዘለ የተቃውሞ ጥሪውን ያስተላልፋል።
በማገጦው የጣሊያንን ሕዝብ ኃፍረትን ሲያከናንብ ከርሞ በሕዝብ ምርጫ ከሥልጣን የተወገደው የቀድሞው
ጠ/ሚኒስቴር ቤሌስኮኒ ከሥልጣን በነበረበት ወቅት የጣሊያን የቅኝ ግዛት ታሪክ እንዲከለስ በርካታ ሙከራዎች
ማድረጉ በኛ በኢትዮጵያዊያን ዘንድ ከቶም የሚረሳ አይሆንም። ጄነራል ግራዚያኒ በሊቢያ የጣሊያንን ቅኝ ግዛት
አስተዳደር በተቃወሙ ሊቢያኖች ላይ ላደረሰውም እልቂት እንዲሁ ተጠያቂ መሆኑ የሚዘነጋ አይደለም።
የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕ አፓ) በመቀመጫዋን በሮማ ከተማ ላደረገችው የካቶሊክ ቤተ
ክርስቲያንን በዚያን ወቅት ኢትዮጵያን ለመውረር የጉዞ ሰልፉን በአደባባይ ሲያሳይ ለነበረው ለጣሊያን ቅኝ ግዛት
ጦር ለሰጠችው ቡራኬ ይቅርታ እንድትጠይቅ ጥሪ ማቅረቡ የሚታወስ ነው። የወያኔ አገዛዝ ጠ/ሚኒስቴር የሆነው
መለስ ዜናዊ ስለዚህ ጉዳይ ባላእፉት ጊዜያት አንዲትም የተቃውሞ ቃል አለመተንፈሱ የሚያስገርም አይሆንም።
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ወያኔ ለማርሻል ግራዚያኒ የክብር መታሰቢያ ድርጊት አስመልክቶ ዝምታን መምረጡ ለሕዝባችን ታሪክ ያለውን
የተዛባና አመለካከትና ንቀት የተሞላበት መንፈሳቸውን የሚያሳይ መሆኑን ግልጽ ነው።
በጦር ወንጀለኝነት ተጠያቂ ለነበረ የጦር አዛዥ የክብር መታሰቢያ መገንባት የሚያሳዝንና በጥብቅም የሚወገዝ
በታሪክም የሚያስጠይቅ ነው። በመሆኑም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊያን በያሉበት ይህንን የታሪክ ክለሳና በተፈጁ
ዜጎቻችን አፅም ላይ ለመረማመድ የሚቃጣውን አሳፋሪና አሳዛኝ ድርጊትን በመቃወም ስሜታቸውን ለጣሊያን
መንግሥትና በተለያዩ አካባቢ ለሚገኙ ወኪሎቹ የቁጣ ድምጻቸውን እንዲያሰሙ የአደራ ጥሪውን ያስተላልፋል።
ወንጀል ምንጊዜም ወንጀል ነው!!
የክብር መታሰቢያ ለሰማዕታቱ!!
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