ያ ትውልድ
የሀዘን መግለጫ
የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ከፍተኛ አመራር አካል
በነበሩት አቶ ተገኜ ሞገስ ድንገተኛ እረፍት የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን
ከ<<ያ ትውልድ ተቋም>> እንገልጻለን፡፡
አቶ ተገኝ ሞገስ በረዥም ዓመታት የድርጅቱ አመራርነት ትግሉንና ኢሕአፓን
ሕይወታቸው አድርገው የተጓዙ፣ ታሪካቸው ከኢሕአፓና ከሚወዷት ሀገራቸው
ኢትዮጵያ ጋር የተቆራኘ አንጋፋ ታጋይ ናቸው፡፡ ትዳራቸው ኢሕአፓ፣
ፍሬአቸው ኢሕአፓ የሆኑት አቶ ተገኜ ሞገስ “ኢሕአፓ ነው ሕይወቴ” ብለው
እውንም ከትላንት እስከ ዛሬ ላይ ታች ሲሉ፣ ሲጥሩ፣ በ“ኢሕአፓ መሞት ሕይወት” ብለው ረዥሙ
ጉዟቸውን ሳይጨርሱ ድንገት በመለየታቸው የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን እንገልጻለን፡፡ አቶ ተገኜ ሞገስ
በትግል ሕይወታቸው ባሳለፉት ታሪክ፣ ትዝታ፣ ውጣ ውረድ፣ ስማቸው ከመቃብር በላይ ሁሌም
ይታወሳል፡፡ “እናንት መሪዎች” ከተዘመረላቸው ውስጥ ተሰልፈዋል፡፡ ፍጹም እምነት፣ በትግል መሞት
ሕይወት፣ የትግሉ ነው ሕይወቴ፣ መንፈሳቸው ተሸክሞ “ኢሕአፓ ወይም ሞት” እንዳሉት ዛሬ ሞትን
መርጠዋል፡፡ ያንን ተስፋቸውን ዛሬ ለሌሎች፣ ለታሪክ ጸሀፊዎች፣ ለትውልድ ጥለው አሸልበዋል፡፡
እግዚአብሔር እንደ ልፋታቸው፣ ትጋታቸው ነፍሳቸውን ይማር እንላለን፡፡
<<ያ ትውልድ ተቋም>> በዚህ አጋጣሚ ትላንትም እንዳልነው ዛሬም የምንደግመው ተሸክመን
የምንጓዘውን ሞት መቼ፣ እንዴትና በምን ሁኔታ እጁን ወደ እኛ እንደሚዘረጋ አናውቀውም፡፡ “ቆይ!”
ያልነውን ሀሳብ፣ “ነገ” ያልነውን ጉዳይ ሳንደርስበት ይጠልፈናል፡፡ እኛ የኢሕአፓ ልጆች ያለን ሀብት
ንብረትና ገንዘብ በትግሉ፣ በኢሕአፓ ያሳለፍነው ታሪካችን፣ ጉዞአችን፣ ትዝታችን ነው፡፡ ይህንን ነው
ለቀጣይ ትውልድ ማስተላለፍ፣ ማውረስ የምንችለው፡፡ እና እባካችሁ የኢሕአፓ ሰዎች የየግል ታሪክ
እራሱ ብዙ ያልተነገረለት እጅግ ብዙ ቁምነገር ያካተተ ነውና ያሳለፋችሁበትን፣ የምታውቁትን
እባካችሁ በአጭሩ ጻፉት፣ በድምጽ አስቀምጡት፤ ችሎታው ከሌላችሁም ለ<<ያ ትውልድ ተቋም>>
ጨምሮ ለሌሎች እንዲዘግቡላችሁ አድርጉ፡፡ ሁላችንም ኃላፊዎች ነንና ከዚህ ዓለም ስንለይ ታሪካችን
በዚህ ዓ.ም. ተወልደው በዚህ ዓ.ም. አረፉ ብቻ አይሁን፡፡ ከዚህ የአቶ ተገኜ ሞገስ ድንገተኛ ሞት
ትምህርት በመቅሰም ዛሬውኑ ሌላው ቢቀር በኢሕአፓ ውስጥ፣ በትግሉ ያሳለፋችሁትንና
የምታውቁትን ብታወጡት ከመቃብር በላይ ቋሚና ዘላለማዊ ሐውልት ይሆንላችኋል፡፡ በ<<ያ
ትውልድ ተቋም>> ድረ ገጽ ለዘለዓለም ቤት ይኖራችኋል፡፡ ታሪካችን ፎቶአችን ብቻ አይሁን !
እያልን <<ያ ትውልድ ተቋም>> እጅጉን እናሳስባለን፡፡
«ያ ትውልድ ተቋም» በአቶ ተገኜ ሞገስ ድንገተኛ ዜና ዕረፍት የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን እንገልጻለን።
ለቤተሰቦቻቸው፣ ለዘመድ ወዳጆቻቸውና ለትግል ጓደኞቻቸው ብርታትና መጽናናትን ይስጥልን።
ነሲቡ ስብሐት <<ያ ትውልድ ተቋም>> ቦርድ ሰብሳቢ
መጋቢት 16 ቀን 2012 ዓ.ም. (March 25, 2020)
ያ ትውልድ ተቋም ኢሜል፦
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