ምነው አቶ ገብረ መድህን አርአያ?
ኪሩቤል - ከሜልበርን አውስትራሊያ

"ሲያልቅ አያምርበት" ይላሉ አባቶች። አንዳንድ ሰዎች ረጅም ጊዜ የገነቡትን ጥሩ ስማቸውን በማወቅም ይሁን
በአለማወቅም ወይም በጥቅም፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ ራሳችውን ጭቃ የሚቀቡ ሰዎች አሉ። ነገሩ እንዲህ ነው። እዚህ
እኔ በምኖርበት ሜልበርን በተባለ የአውስትራሊያ ከተማ የሚኖር ወዳጄ ስልክ ይደውልልኝና አንዳንድ የግል ጉዳያችንን
አንስተን ስንነጋር ቆይተን በተከታዩ ቀን ፉትስክሬይ በተባለ ኢትዮጵያውን በሚበዙበት ክፍለ ከተማ ለመገናኘት
ተቀጣጥረን ተለያየን።
በተከታዩ ቀን በቀጠሯችን ከስራ መልስ ተገናኝተን ስናወራ እሁድ (31 ሜይ 2015) አርበኞች ግንቦት7 የሚባሉት ስብሰባ
ጠርተዋል። በእንግድነት ግንቦት7ትን ወክለው አቶ ገብረ መድህን አርአያ እና አቶ አበበ ቦጋለ ይገኛሉ ይለኛል። ጆሮየን
ማመን አቅቶኝ እንዲደግምልኝ ስጠይቀው ያንኑ ቃል በቃል ደገመልኝ። የት ሰማኸው ስማቸውን ለማጥፋት ታስቦ
እንዳይሆን? ተከታዩ ጥያቄዬ ነበር የአቶ ገብረ መድህን አርአያ በዚህ መሃል መገኘት እጅጉን ገርሞኝ። የምታውቀው
አፍቃሪ ግንቦት ሰባት የሆነው ሳምሶን አስፋው ቋጠሮ በተባለው የግሉ ዌብ ሳይቱ ላይ ማስታወቂያውን ከእንግዶቹ
ፎቶግራፍ ጋር አውጥቶታል ግባና ተመልከተው ብሎ የያዘውን አይፓድ ገፋ አደረገልኝ።
ብዙ ነገሮች በውስጤ ተመላለሱ። ያኔ ወያኔ ከመግባቱ በፊት በነበሩት ጥቂት ወራት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መስኮት
ብቅ ብለው የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ እየጠየቁ፣ ወያኔ የሰራውንና ሊሰራ ያቀደውን ስንክሳር ሲነገሩን የነበሩ ሰው
ዛሬ በየትኛውም መስፈርት ቢለካ ከስም በስተቀር ከወያኔ የማይለየውን ግንቦት7 የተባለ ድርጅትን ተቀላቅለው
መገኘታቸው ሳያንስ ለቅስቀሳ ፐርዝ ከተባለ ከተማ ተነስተው 3500 ኪ.ሜ. አቋርጠው ሜልበርን ላይ መገኘታችው
አስገረመኝ፤ አሳዘነኝም።
የስብሰባቸው ዓላማ በየአገሩ እንደሚያደርጉት የገንዝብ ልመና ቢሆንም ብዙ ኢትዮጵያውያን በሚገኙበት በዚሁ
ከተማችን ከጠበቁት ሲሶ ያህል እንኳ ሰው ሳይገኝላቸው ባዶ እጃቸውን እያጨበጨቡ የመጡበትን ትኬት እንኳ
ሳይሸፍኑ ወደ መጡበት ተመልሰዋል። በዚህም በሜልበርን ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ኮራሁ።
አቶ ገ/መድህን ሆይ እየሄዱበት ያለው መንገድ ለእርስዎም ሆነ ለአገር አይበጅምና ከገቡበት አረንቋ ወጥተው
እውነተኛውን መንገድ ይከተሉ። አለዚያ የድሮ ጓደኛዎን አቶ አብርሃም ያየህን አንቅሮ የተፋው ወገናችን ለእርስዎም
አይመለስም። 16 ዓመት ከወያኔ ጋር ሆነው የኢትዮጵያን ሕዝብ መበደልዎ ሳያንስ፣ ዛሬ የሻዕቢያ ጉዳይ አስፈጻሚና
ወያኔ የሄደበትን ጎዳና ተከትሎ የሚጓዘውን ግንቦት7ትን መከተልዎ ደግሞ በረጠበው ...... ላይ እንዲሉ ነውና በቀረችው
እድሜዎ ለአገርና ለወገን የሚበጀውን እንጂ ለተጠላና ለተተፋ የፖለቲካ ድርጅት ተቀጽላ መሆንዎ እጅጉን
አስገምቶዎታልና አርፈው ይቀመጡ ዘንድ ወንድማዊ ምክሬን ልለግስልዎት እወዳለሁ። ሁለተኛ ሜልበርን ዝር ቢሉ
የወያኔ ፋሽስት ባለስልጣናት ሲመጡ መውጫ መግቢያ በማሳጣት የሚታወቀው ወገናችን ለእርስዎም አይመለስምና
ያስቡበት።

አንባቢያን ሆይ

ባለፈው ሳምንት የወጣውን የአቶ ገ/መድህንና የአቶ አበበን ማስታወቂያ ከስር ባለው ሁለተኛው ገጽ ላይ ይመልከቱ።
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