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“አሀ አሕ ኢትዮጵያችን” ጋዜጣዊ መግለጫ                                             ሚያዝያ 27 ቀን 2009 ዓ.ም. (May 05, 2017) 
ለትውልድ የተበረከተ የድል ቀን  

(ሚያዝያ 27 ቀን 1933 ዓ.ም. 76ኛው ዓመት የድል በዓል ምክንያት በማድረግ) 

ከአርባ ዓመት የዐድዋ ጦርነት ሽንፈት በኋላ ቂሙን በዘመናዊ መሳሪያ ቋጥሮ የመጣው የፋሺስት ጣልያን ከአምስት ዓመት ተጋድሎ በኋላ ዳግም ድል የተመታበት 

የድል ቀን ሚያዝያ 27 ቀን 2009 ዓ.ም. 76ኛው ዓመት። “አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ” ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን አደረሳችሁ 

እንላለን። 

በ1928 ዓ.ም. ወርሃ መስከረም በዐድዋ ድል ሉዓላዊነቷን አስከብራና ግዛቷን በዓለሙ መንግስታት ዘንድ ዕውቅና አስገኝታ የህብረቱ መሥራችና ብቸኛዋ ነፃ 

አፍሪካዊት ሀገር ኢትዮጵያ በጊዜው በነበሩት ቅኝ ወራሪ “ኃያላን” መንግስታት ተባባሪነት ዳግም በጣልያን ጦር ተወረረች። እጅግ በተጠናከረ ሁኔታና በዘመናዊ 

መሳሪያ ታጅቦና ታጥቆ በሀገራችን ላይ የዘመተው የጣልያን ቅኝ ወራሪ ከስምንት ወራት ጦርነት በኋላ ያልተዘጋጀውና ኃይሉ የተዳከመው የኢትዮጵያ ሠራዊት 

ሲፈታለት ባንዲራውን ሰቅሎ ኢትዮጵያንና ከተሞቿን ለመቆጣጠር ቢሞክርም አልሆነለትም። ለሀገሩና ለክብሩ ግምባሩን የማያጥፈው የኢትዮጵያ አርበኛ “ኧረ ጥራኝ 

ዱሩ” ብሎ ቤቱን በዱር በገደሉና በየጫካው አድርጎ ከፋሽስት ጣልያን ጋር ተጋድሎውን ቀጠለ። ያላቋረጠ የአምስት ዓመት የአርበኝነት ተጋድሎና ጦርነት የመጨረሻ 

መጨረሻ ድሉ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሆነ። ልክ የዛሬ 76 ዓመት። ኢትዮጵያ ዳግም ቅኝ አገዛዝን አሸማቀቀች፣ አዋረድረች ማንነቷን አሳየች።  

በዚህም የአምስት ዓመት የአርበኝነት ተጋድሎና ቀደምም ሲል በዐድዋው ጦርነት በርካታ ጀግኖችን ኢትዮጵያ አፍርታለች። ለአብነት ያህልም ራስ አበበ አረጋይ፣ 

በላይ ዘለቀ፣ አቡነ ጴጥሮስ፣ ብፁህ አቡነ ሚካኤል፣ ወ/ሮ ሸዋረገድ ገድሌ፣ ደጃዝማች አፈ ወርቅ ወልደ ሰማዕት፣ ዶክተር ዓለመ ወርቅ በየነ፣ ራስ ሙሉጌታ ይገዙ፣ 

ራስ ደስታ ዳምጠው፣ ደጃች በየነ መርድ፣ ዶክተር መላኩ በያን፣ ደጃዝማች ፍቅረ ማርያምና የራስ ካሳ ሦስት ልጆች፣ በቅርቡ ከዚህ ዓለም የተለዩት ጃጋማ ኬሎና 

በርካታዎች ያበረከቱት ተጋድሎና የከፈሉት መስዋዕትነት ሊታወስ ይገባል። ዘር፣ ሃይማኖትና ክልል ሳይለያቸው ሁሉም ለሀገራቸው ዘብ ቆመዋል፣ ሰንደቅ 

ዓላማቸውን ከፍ አድርገው “እምቢኝ ለሀገሬ” ብለው ክብርን አጎናጽፈውናል። ። ዛሬ የምንሳሳላት ኢትዮጵያችን በዐድዋና በማይጨው እንዲሁም በአምስቱ ዓመት 

የአርበኝነት ተጋድሎ ደማቸውን ባፈሰሱ፣ አጥንታቸውን በከሰከሱ የቁርጥ ቀን ልጆች የተጠበቀችና የተበረከተች ኢትዮጵያ መሆኗን ለአፍታም መዘንጋት 

አይኖርብንም።  

ኢትዮጵያ ሀገራችን ለሉዓላዊነቷና ለአንድነቷ ከባዕድ ወረራ ያደረገችው ተጋድሎና ያስመዘገበችው አኩሪ ታሪክ ዛሬ አሉ ከተባሉት ኃያላን መንግስታት ደረጃ 

ሊያሰልፋት ሲገባ ድህነት፣ ረሃብና ድንቁርና የመሠረት ድንጋይዋ ሆነዋል። ይባስ ብሎ ዛሬ ኢትዮጵያዊ ማንነት እየተሸረሸረና እየላላ በገዛ ልጆቿ እኩይ ተግባር ባዕድ 

ወራሪ ያልደፈረው ማንነቷ እየተደፈረና እየተዋረደ ይገኛል። “ዕድሜ” ለወያኔ/ኢሕአዴግ እያሉ ዛሬ ዘመናዊ ወራሪዎች በልማትና በዕድገት ስም ሀገራችንን 

ተቀራምተዋታል። አፍሪካን እንዳሻቸው ለመግዛትና ጥሬ ሀብቷን ለመቀራመት ታሰጋናለች ያሏት ኢትዮጵያ ላይ ጣቱን ያልቀሰረ፣ ምላሱን ያላሾለ፣ ብዕሩን ከወረቀት 

ያላገናኘ መንግስት የለም። በሃይማኖታችን፣ በባህላችን፣ በማንነታችን፣ በሁለመናችን በአለው የወያኔ/ህወሀት ዘረኛ አገዛዝ አስተባባሪነትና ተባባሪነት ከፋሽስት ጣሊያን 

ያላነሰ ወረራ ሀገራችን ተዘምቶባታል።  

ወረራ ድንበር ገፍቶ የመጣ ብቻ ሳይሆን ውስጥም ሆኖ በእናት ጡት ነካሾች የሚደረግ የማንነትና የዜግነት ክብርን ማጣት ይመለከታልና ዛሬ ሚያዝያ 27 ቀን 2009 

ዓ.ም. የድል ቀን ስንዘክር ለኢትዮጵያችንና ለሕዝባችን አርበኛ የምንሆንበት ወቅት ላይ ነንና ተባብረን እንነሳ እንላለን። ሚያዝያ 27 የድል ቀን ለትውልድ የተበረከተ 
ልንከባከበው፣ ልንጠብቀው የሚገባ የታሪክ ትምህርት ቤት ነው። ክብር ለኢትዮጵያ፣ ክብር ለሕዝባችን ካልን ዘንዳ እንደ ጀግኖች አርበኞቻችን የወያኔን/ኢሕአዴግን 

ዘረኛ ሥርዓት ብቻ ሳይሆን አምባገነኖችን፣ ኢ ዴሞክራሲያዊ አገዛዞች፣ የኢትዮጵያን አንድነት የሚፈታተኑ ዘረኞችን ዳግም ላለማየት ለትውልድ የሚከፈል፣ ለሀገር 

የሚበረከት መስዋትነት እሚጠየቅበት ሰዓት ላይ ደርሰናል።  

እራሳቸውን ለባዕድ ለሸጡና ሊሸጡ ለተዘጋጁ፣ ኢትዮጵያችን ላይ ለሚያላግጡና ሊበታትኗት ለቋመጡ መፍትሄው እንደ ህወሀት የዘረኝነትን ካባ ማጥለቅ ሳይሆን 

ኢትዮጵያዊነት መሆኑን ዳግም ሳይሆን ደጋግመን እናሰምርበታለን። እንደ ወያኔ/ህወሀት ጉርሻ ለሰጠውና ሳንቲም ላሳየው ሁሉ እየተገላበጡ እራስን አሳልፎ ሰጥቶ 

ሀገርን ለመሸጥ መዘጋጀት ሳይሆን በኢትዮጵያ ሕዝብ ተማምኖ ሀገርን ከሕዝብ ጎን ተሰልፎ ሚከፈለውን መስዋትነት ከፍሎ ኢትዮጵያችንን የልጆቿ ለማድረግ ስንነሳ 

ነው ለድል የምንበቃው። እግራቸውን ለጠጠር ግንባራቸውን ለጥይት ሰጥተው ኢትዮጵያን 76 ዓመት ላስቆጠረው ለሚያዝያ 27 ቀን 1933 ዓ.ም. ድል ካበቋት 

ጀግኖቻችን ልንማር የምንችለው አኩሪ ተግባር አለና ለእናት ሀገራችን እልውና ዘርና ሃይማኖት፣ ዕድሜና ክልል፣ እነሱና እነንትና ሳንል ሁላችንም “እኛ 

ኢትዮጵያውያን” ብለን መነሳት እንደሚኖርብን “አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ” ጥሪያችንን እናቀርባለን። 

ዛሬ ሚያዝያ 27 ቀን 2009 ዓ.ም. 76ኛውን የድል ቀን ስናስታውስ ለኢትዮጵያ አንድነትና ሉዓላዊነት ሕይወታቸውን የሰጡትን ብርቅዬ ልጆቿን አኮራችሁን! እያልን 

ድላቸውን ህያውና ዘላለማዊ ልናደርግ የምንችለው “ልጓዝ በድል ጎዳና በወደቁት አርበኞች ፋና” ብለን ዓርማቸውን ስናነሳ ነው።  

ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር! 

እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ! 
“አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ”   
ኢሜል፡    ethiopiachen2009@gmail.com 
           info@ethiopiachen.org  

ድረ ገጽ፡   www.ethiopiachen.org 

           www.ethiopiachen.com  

ምስለ ገጽ፡ 1H1HEthiopiachen   
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