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የሐዘን መግለጫ
እኛ በተያዩ የዓለም አገሮች ተበታትነን የምንገኝ ከአገራችን ኢትዮጵያ ተስደን በደቡብ አፍሪቃ ተገናኝተን በዜና ሥርጭት፤
በባህል ሥራ ተሠማርተን የነበርን የታጋይ ወንድማችንን ገዛኸኝ ገብረመስቀል (ነብሮ) በሕወሓት ቅጥር ነፍሰ ገዳዮች ሕይወቱ ማለፉን
የሰማነው እጅግ ድንጋጤና ሐዘን ስሜት ነው።
ገዛኸኝ (ነብሮ) ገና በወጣትነቱ ዘመን ጀምሮ አገሩን ከውጭ ወራሪና ከውስጥ ተገንጣዮች በሰሜን ኢትዮጵያ ኤርትራና ትግሬ
ውስጥ በተራራው ክፍለ ጦርና በአየር ወለድ ክፍለ ጦር ተመድቦ ሠራዊቱ እስከተበተነበት 1983 ዓም ግንቦት ድረስ ለሀገሩ አንድነት
የሚቻለውን ሁሉ ካደረገ በኋላ የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ሲበተን ወደ ኬንያ ከዛም ወደ ደቡብ አፍሪቃ ተሰዶ በነበረበት ወቅት
ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ከእራሱ ሕይወት አስበልጦ ለአገሩ ነፃነት ከወያኔ ጋር ሲታገል እንደነበር ሁላችንም የምናውቀው ነው።
ሕወሓት ወያኔ ገና ወደ ሥልጣን ከመውጣቱ አስቀድሞ ነፍሰ ገዳዮችን አሰልጥኖ በተለይ ሴቶችን ከታጋይ ወንዶች እንዲቀርቡ
እያደረገ ብዙ በርካታ ታጋይ ስደተኞችን በካርቱምና በሌሎችም አገሮች አስገድሏል። በደቡብ አፍሪቃም የታወቁ የዘራፊና የወንበዴ
ቡድኖችን በመቅጠር በጆሃንስበርግ ይታተሙ የነበሩት የስሞታ መጽሔትና አዳባይ ጋዜጣን ቢሮ በመዝረፍ የምሥራቅ አፍሪቃ የዜና
ወኪል፤ የአፍሪቃ የሙዚቃና ባህል ድርጅት ቢሮ በማዘረፍና ጋዜጠኞችንና ቤተሰቦቻቸውን በማሣደድና በማገት ባስጨነቁበት ወቅት
የታገቱትን ጋዜጠኞች የደቡብ አፍሪቃ ማዕድን ሠረተኞች ማህበርና የደቡብ አፍሪቃ ሰብዓዊ መብቶች ተቋም ለሁለት ወራት ከሕወሓት
ቅጥር ነፍሰ ገዳዮች ወኪሎች ከደበቁን በኋላ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የስደትኞች መርጃ ድርጅት ኀላፊነትን በመውሰድ ከተረከበን
ወደአልታወቀ ቦታ በሚሥጥር ደርባን ከተማ ቢያስቀምጠንም የሕወሓት ወኪሎች ከቀጠሯቸው ወንበዴዎች በመከታተል ጋዜጠኛ (ዋና
አዘጋጁን) ከግሮሰሪ አስቤዛ ለመግዛት በወጣበት አፍነው ውስደው በደርባን ሕዝብ ጩኸትና በመንግሥት ጣልቃ ገብነት ከአንድ ሳምንት
እገታ በኋላ ተለቆ ሲወጣ ቢሮውም በተ.መ.ድ አና በጆሃንስበርግ ፖሊስ ጫና እንዲዘጋ ተደርጎ ጋዜጠኞቹም ወደ ተለያዩ አገራት ተበትነን
እንገኛለን።
ሕወሓት ወያኔ ጥቃቱን በዚህ ብቻ ሣያቆም አሉ የተባሉ ስደተኛው ላቡን ጠፍ አድርጎ የሚያቋቁማቸውን ኢትዮጵያ ተቋማትን፤
ማሕበራትን፤ የእምነት ተቋማትንና ግለሰብን እየተከታተለ ጥቃት ሲያስፈጽም እንደኖረ አይዘነጋም። በርካታ ስደተኞችም በእጅ አዙርና
በሥውር እንደሚገደሉ ፀሐይ የሞቀው ሀቅ ነው።
ታጋይ ወንድማችን ገዛኸን ገብረ መስቀል ግንባሩን ሳያጥፍ ዕድሜውን ሁሉ ለአገሩ ሲታገል ኑሮ በትግል ተሰውቷል። ገዛኸኝ
ነብርነቱ የሚነሳበት አገሩን፤ ሰንደቅ አላማውን እንዲሁም ኢትዮጵያዊነቱን ሲነካ ነው። አገሩን ከምንም በላይ ያስቀድማል። በአገር የመጣን
ጉዳይ የሚመጣ ጥያቄ ፈጣን እኔ አለሁ ብሎ ከማንም ቀድሞ ምላሽ የሚሰጥ ነበር።
ዛሬ ሕወሓት/ወያኔ በወንድማችን ገዛኸኝ ገብረመስቀል (ነብሮ) ላይ የተፈጸመው ግድያ በመላው ኢትዮጵያዊ ስደተኛ (ዲያስፖራ)
ላይ የተፈጸመ ጥቃት ነው። ለዚህ ጥቃት አሁኑኑ ምላሽ ካልተሰጠ በየትኛውን ዓለም ያለ የሕወሓት/ወያኔን ገደብ አልባ ጭቆና የተቃወመ
ሁሉ ሕይወት አደጋ ላይ ነው። ወያኔ በዚህ ሥራው ትምህርት ሊያገኝ ይገባል። እኛም የወንድማችንን ደም ለመታገድ ደቡብ አፍሪቃ ካሉ
ስደተኛ ወንድሞቻችን ጎን በመሆን ማንኛውንም ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብተናል። በመላው ዓለም የምትገኙ ለፍትሕ የቆማችሁ
ኢትዮጵያውያን ሁሉ ደቡብ አፍሪቃ ካሉ ወንድሞቻችን ጎን በመሆን እንድንተጋገዝ ጥሪያችንን እናቀርባለን።
በመጨርሻም በጀግናው ወንድማችን ገዛኸኝ ገብረመስቀል (ነብሮ) ሕልፈተ ሕይወት የተሰማንን መሪር ሀዘን እየገለጽን ለቤተሰቡ፤
ለወዳጅ ዘመድና ጓደኞቹ እንዲሁም ለደቡብ አፍሪቃ ስደተኛ ማኅበረሰብና ለኢትዮጵያ አንድነት ሰላምና ፍትህ ለሚታገሉ ሁሉ መጽናናትን
እንዲሰጥልን፤ ነፍሱንም እግዚአብሄር በአጸደ ገነት እንዲያኖርልን እምለምናለን።
ፍሬሰው ፈለቀ አስተበበሪ.
ካናዳ ቫንኮቨር.
aeupvancouver@yahoo.com

