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ቀን 07/05/2014
ለወ/ሮ የሐረር (የኢትዮጵያ) ወርቅ ጋሻዉ
ዳላስ ቴክሳስ
ጉዳዩ - በቀድሞ የኢትዮጵያ ጦር ሃይሎች ዓለም አቀፍ ማህበር ቦርድ ስለተሰጠ የሥራ ኃላፊነት
ዉድ እህታችን
በቅድሚያ በመላዉ የቀድሞዉ የኢትዮጵያ ጦር ሓይሎች ዓለም አቀፍ ማህበር ስምና እንዲሁም በራሴ ስም
ለእርሶዎና ለመላ ቤተስብዎ የከበረ ሰላምታዬን አቀርባለሁ። በዚህ አጋጣሚ እርስዎ ላለፉት 23 ዓመታት በራስዎ
አነሳሳሽነት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ የዚህ በወገኑ የተረሳና ለሰራዉም ሃገራዊ ዉለታ ዓመድ አፋሽ የሆነዉ፣ ስሙ
በገንጣይ አስገንጣዮች ለተበላሸ፣ ብሎም በህገወጥ መንገድ በ1983 ዓ ም ለፈረሰዉ የቀ/ኢ/ጦ/ሠ ስብአዊ መብት
መከበር፤ በተለይም በእስር እየተሰቃዩ ያሉትን የሠራዊቱ አባላት ለማስፈታት በየመንም ለ13ዓመታት በስቃይ ላይ
ይገኙ የነበሩትን ከዘጠኝ መቶ በላይ የሆኑ የባህር ኃይል አባላትን ከነቤተሰቦቻቸዉ ነፃ ለማዉጣት ያደረጉትን ከፍተኛ
የሃገር ዉለታ ይህ የ ቀ/ኢ/ጦ/ሃ/ዓ/ማ/ና የሠራዊቱ ቤተሰቦች መቼም የማንረሳዉና ለዚህም ለሰሩት የጀግንነት ሥራ
ከፍተኛ አክብሮትና ፍቅር እንዳለን ልንገልጽ እወዳለሁ።
ዉድ እህታችን
ዛሬም በግንቦት 28/2014 እ, ኤ, አ, በህጋዊ መንገድ የተቓቓምዉ የቀድሞ የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ዓለም አቀፍ
ማህበር ትላንትና እርስዎ ጀምረዉ መሰረት የጣሉትን ፤ አሁንም እርስዎ እየሰሩ ያለዉንና በተግባርም ያሳዩትን የወገን
ደራሽነት ተግባር ፤ ይህም ማህበሩ በቀጣይነት በስፋት ለመስራት አንዱ የተነሳንበት ዋና ዓላማ በመሆኑ፤እርስዎም
ለዚህ ለሰሩትና እየሰሩም ላሉት የተቀደሰ ሥራ በዚህ በተቓቓመዉ ማህበር ቦርድ ሥር የሥራ ኃላፍነት ወስደዉ
ለመስራት ፈቃደኛ እንደሚሆኑ ፍፁም ስለማንጠረጥር፤ ይህ የቀ/ኢ/ጦ/ሃ/ዓ/ማ/ ቦርድ በjune 25/2014 ባደረገዉ
ስብሰባ የቦርዱ ዓባላት በሙሉ ድምጽ
1ኛ, እርስዎ ከሠራዊቱ የወጡ የሠራዊቱ ልጅ እንደመሆንዎ የሠራዊቱን ታሪክ ከማንም በላይ ስለሚያዉቁ
2ኛ,ለሠራዊቱ ያለዎትን እዉነተኛ ተቆርቓሪነት ፣ ፍቅርና አክብሮት በወሬ ሳይሆን በተግባር ያሳዩ የሠራዊቱ ብቸኛ
የክፉቀን ደራሽ ልጅና እህት መሆንዎን በተግባር ስለአረጋገጡ፤
3ኛ, ይህ እኛ ልንሰራዉ የተነሳንበት ተግባር እርስዎ ከዚህ ቀደም ያደረጉትና አሁንም እያደረጉት ያለ ተግባር ስለሆነ ፤
4ኛ,ዛሬ በተደራጀ መልክ በቦርድ ስር ሆኖ የሚስራ በእርስዎ ኃላፊነትና አመራር ሰጪነት ቢሰራ የበለጠ ፍጥነት ያለዉ
ሥራ ሊሰራ ይቻላል ብለን ስለአመንን፤
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5ኛ, ይህ ተግባር ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ሀገሮች ጋርም ብዙ ግኑኝነትን የሚጠይቅ ሥራ
በመሆኑና እርስዎ ከዚህ ቀደም በተሳካ የሰሩ ስለሆነና በብዙ መንገድ የዚህን የቀ/ኢ/ጦ/ሃ/ዓ/ማ/ ዓላማ ሊያሳኩልን
ስለአመንን፤
ይህ ቀ/ኢ/ጦ/ሃ/ዓ/ማ/ ቦርድ ከዛሬ ከjuly 05/2014 እ,አ,አ, ጀምሮ እርስዎን የቀ/ኢ/ጦ/ሃ/ዓ/ማ/ የዉጪ ግኑኝነትና
የሰብዓዊ መብት ጉዳይ አምባሳደር ሆነዉ እንድያገለግሉን የወሰንን መሆናችንን በታላቅ ትህትና አሳስባለሁ።

ኢትዮጵያ በጀግኖች ልጆቿ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖራልች!!!
ሻምበል አሸብር ገብሬ

ቀ/ኢ/ጦ/ሃ/ዓ/ማ/ ሊቀመንበር

● Phone 972 277 7741

●

E-mail feafww@gmail.com ● Web site address www.formerethiopianarmedforceworldwide.org

