
ሽብር ማለት የየካቲት 12 ሽብር 

5DEC 

 
መስፍን ወ/ማርያም /ፕሮፌሰር/ 

የIትዮጵያ ህዝብ ለልጆቹ ስም ሲያወጣ ሽብሩ፣ Aሸብር፣ ወንድይራድ፣ ያየህይራድ ይላል፤ ሽብርን ፈልጎ 
Aይደለም፤ ሽብርን ራሱን Aስፈራርቶ ለማስቀረት ነው፤ ጥቃትን ለመከላከል የፈጠረው ዘዴ ነው፤ የIትዮጵያ 
ህዝብ የሽብር ጠላት መሆኑን Aንድ ማስረጃ ላቅርብ፤ ስለችጋር ሳጠና በችጋር ጊዜ ሽብር፣ ዝርፊያና ቅሚያ፣ 
ረብሻ የማይታይባት Iትዮጵያ ብቻ ነች፤ በችጋር ጊዜ Iትዮጵያ ውስጥ ሽብርና ዝርፊያ ያየ ሰው ቢነግረኝ 
በጣም Aመሰግናለሁ፤ Aሁን ወደ የካቲት 12 ሽብር ልግባ፤ ሽብር Eንደማናውቅ ጥሩ ማስረጃ ነው፡፡ 

Iያን ካምቤል የሚባል ብሪታንያዊ በየካቲት 12/1929 ዓ.ም የፋሺስት Iጣልያን Eንደራሴ፣ ግራዚያኒን 
ለመግደል ስለተደረገው ሙከራ Aንድ መጽሐፍ AሳትሞAል፤ በመጀመሪያ Aንድ ነገር መናገር Aለብኝ፤ መንግስት 
ቢኖር፣ ወይም ለታሪክ ክብር የሚሰጡ Iትዮጵያውያን ምሑራን ቢኖሩ Eስከዛሬ ድረስ ጉዳይ ብለን ሳናጠናው 
የተውነውን ትልቅ ጉዳይ Iያን ካምቤል ስለጻፈልን በጣም የሚመሰገን ነው፤ Eኛን ግን በጣም የሚያሳፍረን 
ነው፤ Eኔማ ብዙዎቹ ሰዎች በቅርቤ የነበሩ ዘመዶችና ወዳጆች ስለነበሩ ይበልጥ ያሳፍረኛል፡፡ 
ስለ የካቲት 12 ሽብር፣ ስለ Aብርሃ ደቦጭና ስለ ሞገስ Aስገዶም ላይ ላዩን Eሰኪበቃን ሰምተናል፤ ዋናውንና 
ዝርዝሩን ጉዳይ ግን ሳናውቀው ቆይተን ነበር፤ ሁለቱ የኤርትራ ወጣቶች በIጣልያ የቅኝ Aገዛዝ መስሪያ ቤት 
ውስጥ ታማኝ Aገልጋዮች ሆነው ሲያገለግሉ ነበር፤ በAንድ በኩል ውስጣቸው የተቀበረ የIትዮጵያዊነት ስሜት፣ 
በሌላ በኩል ከኤርትራ ተከትሎAቸው የመጣው የፋሺስት Iጣልያኖች ንቀትና ማዋረድ AንገፍግፎAቸው ክፉ 
ጥላቻ በውስጣቸው Aሳደረባቸውና በፋሺስት Eንደራሴው ላይ ጉዳት ለማድረስ ወስነው ተነሱ፤ ተዘጋጁ፡፡ 
ለየካቲት 12 የIጣልያ Aገዛዝ የIትዮጵያ ህዝብ የማስገበሪያ ልዩ ዝግጅት Aድርጎ በቤተ መንግስት (በኋላ 
የቀዳማዊ ኃ/ስላሴ ዩኒቨርስቲ) በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ Iትዮጵያውያን ግቢውን ሞልተውት ነበር፤ ለፋሺስት 
Iጣልያ Eንዲገብሩ የተጠሩት ታላላቅ የIትዮጵያ መሳፍንትና መኳንንት፣ የተማሩ ወጣቶች፣ የተማሩ የጦር 
መኮንኖች ነበሩ፡፡ የIጣሊያን ታላቅነትና ቸርነት Eንዲቀምሱ የተጠሩ በሺህ የሚቆጠሩ ደሀዎች፣ Aካለ 
ስንኩላን፣ ዓይነ ስውሮች፣ Aሮጊቶችና ሽማግሌዎች ሁለት ሁለት ጠገራ ብር ምጽዋት ለመቀበል ተኮልኩለው ነበር፤ 
Eንግዲህ Aብርሃ ደቦጭና ሞገስ Aስገዶም በሀጂ በዳሶ በኩል ከድሬዳዋ የመጣላቸውን ቦምባቸውን ታጥቀው 
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በሰገነቱ ላይ ነበሩ፤ የመጀመሪያውን ቦምብ ሲጥሉና መሬት ሲጨልም ግራዚያኒ ሲሸሽ ሌላ ቦምብ ወረወሩና 
ከኋላው ክፉኛ Aቆሰሉት፤ ቁስሉን ሁለት ወር ተኩል ያህል በራስ ደስታ ሆስፒታል (ያኔ የIጣልያኖች ሆስፒታል 
ነበረ) ተኝቶ ቢታከምም Eስከ ህይወቱ መጨረሻ ከውስጥም ከውጭም ህመምተኛ ነበር፤ ከግራዚያኒ ጋር ብዙ 
የፋሺስት ሹሞች ቆስለዋል፤ ከIትዮጵያውያን መሀከልም ራስ ኃይለ ስላሴ ጉግሳና ነጋድራስ Aፈወርቅ 
ገብረየሱስም ቆስለዋል፡፡ 
ከቦምቡ በፊት ግራዚያኒ ባደረገው ዲስኩር የፋሺስት ጦር Iትዮጵያን ለማዳን EግዚAብሔር የላከው Eንደሆነና 
የAማራን የAረመኔና የግፍ Aገዛዝ Eስከዘላለም ለማስወገድና Aማራዎች ወደ የመጡበት Eንዲመለሱ ለማድረግ 
መሆኑን ተናግሮ ነበር፡፡ 
ሁለት ሰዎች ቦምብ ስለወረወሩና ምንAልባትም ከAሥር የማይበልጡ ሌሎች ሰዎች ስለተባበሩAቸው ምንም 
Aይነት ምርመራ ሳያስፈልግ፣ ምንም ዓይነት ማስረጃ ሳይሰበሰብ በመጀመሪያ Eዚያው ግቢ ውስጥ ለማዳመቅና 
ለመገበር የተሰበሰቡት መሳፍንትና መኳንንት፣ ለምጽዋት የተጠሩ ከሶስት ሺህ በላይ የሚሆኑ ድሆች፣ 
ሽማግሌዎች፣ Aሮጊቶች፣ Aካለ-ስንኩላን ተጨፈጨፉ፤ ቀጥሎም የተማሩ የተማሩ ሰላማዊ ወጣቶች፣ የጦር 
መኮንኖችና ነቃ ያሉ ካህናት፣ የደብረ ሊባኖስ መነኮሳት በሙሉ Eየተለቀሙ ተጨፈጨፉ፤ ሽብር ይህ ነው፤ 
Iትዮጵያውያንን በቤት ውስጥ Eያስገቡ ከውጭ ቆልፈው ቤንዚን Eያርከፈከፉ AቃጠሉAቸው፤ ሽብር ይህ ነው፤ 
ጠመንጃ የሌለው ፋሺስት በAካፋ፣ በዶማ፣ በመጥረቢያ በተገኙበት Iትዮጵያውያንን Eየቆራረጠ የደረቀውን 
የበጋ መሬት የIትዮጵያውያንን ደም Aጠጣው፤ ሽብር ይህ ነበር፡፡ የፋሺስቱ ሰራዊት ደብረ ሊባኖስን 
ከነመነኮሳቱ Aቃጠለው፤ ይህ ሽብር ነበረ፤ Aዲስ Aበባ ሬሳ በሬሳ ላይ የተከመረባት፣ የደም ጎርፍ 
የሚወርድባት፣ ዓየሩ በተቃጠለ የሰው ሥጋና በሬሳ ሽታ ተበክሎ መተንፈስ Aስቸጋሪ የነበረባት ከተማ ነበረች፤ 
ሽብር ይህ ነው፤ UUታው፣ ለቅሶው፣ ዱብ ዱብ Eያለ ከደም ጋር የሚደባለቀው Eንባ.. ይህ ነው ሽብር.. ወደ 
ሰማይ የሚከንፈው ጩኸት Aምላክን ሲያስከፋና ሲያሳዝን፣ይህ ነው ሽብር.. 
ግራዚያኒ ትንሽ ሲያገግም ከAማራ መኳንንት ጋር ለመገላገል ከዚህ የተሻለ Eድል Aይኖርምና ሁሉንም ጨርሱ፤ 
ብሎ Aዘዘ፤ ሽብር ይህ ነው.. 
Aብርሃ ደቦጭና ሞገስ Aስገዶም በፋሺስት ተይዘው ሊሰቀሉ ሲሉ Aብርሃ ደቦጭ ..የወንድሜን ስቅላት Aላይም፤ 
Eኔን መጀመሪያ ስቀሉኝ.. ስላለ Eንደፈለገው ሊሰቅሉት ሲዘጋጁ ..ለAገሬ በAደረግሁት ነገር ሁሉ Eኮራለሁ፤ 
Aሁንም በደስታ ለAገሬ Eሞታለሁ…. ብሎ ሲናገር የፋሺስቱ Aዛዥ በንዴት ተበሳጭቶ Aብርሃንም ሞገስንም 
በሽጉጥ ገደላቸውና ሬሳቸውን ሰቀለ፤ Eብደት የሽብር መጨረሻ.. 
ፋሺስቱን Aዛዥ ምን Aሳበደው? ያቺን ጠምዝዞና ጨምቆ፣ ዳምጦና ፈልቅቆ ከውስጣቸው Aስወጥቻለሁ ብሎ 
የገመተው Iትዮጵያዊነት ፊት ለፊት ገጠመው.. ሁለቱ Iትዮጵያውያን ፋሺስቱ Aዛዥንም ሞትንም Eያዩ 
በAንድ ላይ ተጋፈጡAቸው፤ Iትዮጵያዊነት የተሸፈነበትን የፋሺስት መንጦልያ ቀዳዶ ወጣ.. ፋሺስቱንም 
ሞትንም ናቀ.. ለሞት የተዘጋጀ ሰው ሲንቅ፣ ለመግደል ለተዘጋጀው ሰው የመንፈስ ሞት ነው.. 
በዚያው Eለት ከIትዮጵያዊነት ጋር ተጋፍጦ የAበደው የፋሺስት Aዛዥ ቀኛዝማች ወርቁ በሚባሉ Aርበኛ ጦር 
ተመትቶ Aብርሃ ደቦጭንና ሞገስ Aስገዶምን ተከትሎ ሄዶAል፤ የሽብር መጨረሻው ይህ ነው.. 
ፈሪሃ EግዚAብሔር Aለውና የIትዮጵያ ሕዝብ ሽብር ይፈጸምበታል Eንጂ ሽብር Aይፈጽምም፡፡ 
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