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እውነት ግን ተስፋዬ ታሟል! 

ዮናስ 10/21/2 

ባለፈውና “መርዝ የተቀቡ ከረሜላዎችን በነፃ እያደሉ ያሉት ተስፋዬና ግብረ አበሮቹ ናቸው” የሚል ርዕስ 

በሰጠሁት መጣጥፌ ዕድሜው ለአቅመ ንባብ የደረሰ ሁሉ ተስፋዬ ገብረ አብን ይስተዋል ብዬ እንደማልገምት 

አረጋግጫለሁ፡፡ 

አዎ! በእርግጥም ተስፋዬ በተለይ በትግሉ ዘመን ተመድቦ ይሰራበት ከነበረው የፕሮፓጋንዳ ዘርፍ 

ያካበታቸውን በርካታ የፖለቲካና የንባብ ባህሎች በመቀመርና ከድሉ በኋላ ተያይዞ የመጣውን የፕሬስ ነፃነት 

እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመጠቀም በመንግስትና በኢህአዴግ በኩል በሚታተሙ ጋዜጦችና መጽሄቶች  ስነ 

ጽሁፋዊ ችሎታውን በሚገባ አሳይቶ አሳምኖናል፡፡በዚህ  ወቅት ያዘጋጃቸው በነበሩ ስነ ጽሁፋዊ ወጎቹ የስነ 

ጽሁፋዊ ብቃቱን ያረጋገጠልን ሲሆን ተዝቆ የማያልቅ የቋንቋ ባለሀብት መሆኑንም አስመስክሯል፡፡ 

ሳይደግስ አይጣላም እንዲሉ ግን ከዚያ በኋላ አፈንግጦ በየግሉ ጋዜጣና መጽሄቶች በሚለቃቸው ጽሁፎቹ 

ይህን የቋንቋ ሃብትና ስነ ጽሁፋዊ ለዛ ለክፋት እና ለጥፋት መጠቀም የጀመረው እዚሁ ሀገር ውስጥ ሆኖና 

የመጻፍ ነጻነት የሰጠውን ህገ መንግስት ከለላ አድርጎ ነበረ፡፡ 

በእነዚህ የጥፋት ስራዎቹ ከህገ መንግስቱም አልፎ ህገመንግስቱ የሉዓላዊነታቸው መገለጫ  የሆነውን 

የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች እየተዳፈረ  መሆኑን ህዝቡ እንደተገነዘበ ፤ብሄራዊ ስሜት 

የናጣቸውና ሃላፊነት የሚሰማቸው ሃያስያንም በሂሳቸው ህዝቡን እያስገነዘቡት እንደሆነ የተረዳ የሚመስለው 

ተስፋዬ አገር ውስጥ መቆየት ደግ ላይሆንበት እንደሚችል በመገመትና ላኪዎቹም ሃሳቡ የገባቸው መሆኑን 

በመረዳት ሹልክ ብሎ ከአገር ወጥቷል፡፡ 

ከወጣም በኋላ በሀገራችን የሚከሰቱ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ኩነቶችን እግር በእግር እየተከታተለ፤ ሃገራችን 

ከጎረቤት ሃገራት እና ከምእራባውያን ጋር የምታደርገውን ዲፕሎማሲያዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነቶችን 

እያሳደደ፣ የቋንቋ ሃብቱንና ለዛ ያለው የአፃፃፍ ስልቱን ተጠቅሞ  ኢትዮጵያን እና ህዝቦቿን የሻቢያ እራት 

ለማድረግ ብዙ ለፍቷል፡፡ 

 

ሆኖም ግን ሀገራችን የምትመራው ከድህነት ያወጣታል ተብሎ በታመነበት ፕሮግራሟ፣ ፖሊሲና ስትራቴጂዋ 

እንዲሁም ህገመንግስቷ እንጂ በተስፋዬ ትርክት ባለመሆኑ ብዙዎቹ የተስፋዬ ስነ ጽሁፋዊ ስራዎች 

ከፖሊሲው አንፃር እየተመዘኑ ወንፊቱ ላይ ተንገዋለው ቀርተዋል፡፡ 

ከዚያም ምርጫ 97ትን ተከትሎ በመጣጥፎቹ ሲፈተፍት የነበረው ተስፋዬ እንኳን ስራዎቹ ቅንጅት 

ተብየዎቹም ሲመክኑ በቀጥታ ያመራው "ማስታወሻ" ወደሚለው ስም የማጥፋት ዘመቻው ነው፡፡ 
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ይህም በቲፎዞዎቹ በኩልና በሀገር ውስጥ የሻእቢያ ተላላኪዎች ሞገስ ተችሮት ቢወራምና እንዲነበብ ግፊት 

ቢደረግም በጥቂቶች ንባብ ብቻ ማስታወሻው ከመጸዳጃ ቤት ወረቀት ያነሰ ክብር እንኳ ሊያገኝ ባለመቻሉ 

ይመስለኛል ተስፋዬ በቀጥታ የባጥ የቆጡን ማውራት፤ ትዝታ ነው በሚል የፈጠራ ታሪኮችን ማነብነብ፤ 

ጀመረ፤ 

ከእነ ሻእቢያና የሻእቢያ ተላላኪ ከሆነው ግንቦት 7 የሚሰጡትን የይመስለናል መረጃዎች ጫፍ ይዞ 

በማጣጣም በልብ ወለድነት እንኳ የተአማኒነት ጥያቄ ሊያስነሱ በሚችሉ ገጸ ባህርያትና መቼቶች አጅቦ፤ 

ምናባዊ ሴራም አዋቅሮ ከገሃዱ አለም ውጪ የሆኑ ታሪኮችን እውነታ ነው በሚል ይለድፋል፡፡ 

ተስፋዬ ከቀበልኛ ጀምሮ በሀገራችን ለሚገኙ የአራድኛ ቋንቋዎችም ብዥታ የለበትም፡፡ ከጠቅላይ ሚኒስትር 

መለስ ዜናዊ መታመም ጀምሮ እስከ ህልፈተ ህይወታቸውና በኢህአዴግ ውስጥ ስለተፈጠረው የሥልጣን 

መተካካት እጅ እግር የሌላቸው ወሬዎችን በየድረገጹ ቢያሰራጭም አብዛኞቹ የሀገሬ ሰዎችና ፀሃፊያን ይሄ 

ሰው በሽተኛ እንጂ ደራሲ ሊሆን አይችልም ሲሉ ተሳልቀውበታል፡፡ 

እኔም ብሆን ከአፄ ሚኒሊክ ጋር ተያይዞ ተስፋዬ ባስነበበን መጣጥፍ ልባቸው የተነካ ፀሃፍት በተለይም 

አለማየሁ ገላጋይ የተባለ የፍትህ ጋዜጣ አምደኛ የተስፋዬን ማንነትና ምንነት አንጠርጥሮ ካሳየን በኋላ 

የተስፋዬን ህመም በትከክል ለመገንዘብና ህመሙም ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ እንደሆነ ለማረጋገጥ እድሉን 

ሰጥቶኛል፡፡ 

 

በዚሁ መሰረት ፖለቲካ ነክ የሆኑትን የተስፋዬ መጣጥፎች ከየድረ ገጹ እያወጣሁ ሳያቸው እና  የሃገሬን 

ተጫባጭ ሁኔታዎች ስመረምር በርግጥም ተስፋዬ በሽተኛ መሆኑን አምኜ ተስፋዬ ታሟል ስል 

መስክሬያለሁ፡፡ 

ዛሬ ደግሞ ተስፋዬ ከህመምም አልፎ እያበደ መሆኑን “ ከመለስ መሞት ጋር ተያይዞ ሻቢያ ምን እያሰበ 

ነው?” በሚለው መጣጥፉ ያረጋገጠልኝ በመሆኑ እሱ በሚገባው ወይም ደግሞ በሃኪም ያልተረጋገጠ እብደት 

ውስጥ የሚገኙ ግለሰቦች በሚጠሩበትና በሚገለጹበት የአራድኛ ቋንቋ “ተስፋዬ እብደት ላይ ነው ” ስል 

እሞግተዋለሁ፡፡ 

ቢጩ የሚለው ቃል የአራዳ ቋንቋ ቢሆንም ከዚያው ከአራዳ ቋንቋ ውስጥ የሚመደብ ሥርወ ቃል አለው፡፡ 

ይኸውም "በጨጨ" የሚለው ነው፡፡ አንድ ሰው ወትሮ ከሚታወቅበት ባህሪና ዝንባሌ ወጣ ባለ መንገድ  

ለተከታታይ ቀናት ሲከሰት የአዲስ አበባ አራዳዎች "እገሌ በጨጨ" ሲሉ ያሙታል፡፡ ጊዜው እየገፋ ሲሄድና 

ባህሪው ወደ ከፋ ደረጃ ላይ ደርሶ ለብቻው እያወራ ለብቻው ሲወስን፤ ለብቻው እየፃፈ ለብቻው ሲያፀድቅ፤ 

ማህበረሰቡንም ኬሬዳሽ ብሎ ሲባትትና ጨርቁን ሲጥል  ጓደኞቹ “አማኑኤል ገብቷል” የሚል ፈሊጥ 

አዘጋጅተው ሲደርቡለት፣ የሰፈር ውሪዎች ደግሞ ለበጨጨው ግለሰብ ቢጩ ሲሉ የአባት ስም ያወጡለትና 

ባለፈ ባገደመ ቁጥር "እገሌ ቢጩ" እያሉ ያሾሙሩታል፡፡ 
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-እኔም ለተስፋዬ "ገብረ አብ" የሚለውንና የእግዚአብሄር ስራ የሚል ትርጉም ያለውን የአባት ስም አሁን 

ባለበት ሁኔታ ስለማይመጥነው ተስፋዬ እብዱ በሚል ልቀይርለት ተገድጃለሁ፡፡ በዚህ ደረጃ ላይ የደረሱትንና 

በሀገሬ ጎዳና ላይ የሚፎልሉትን ግለሰቦች እያስታወስን በማስረጃ የተደገፈውን የመቃወሚያ መጣጥፌን 

ካነበብን በርግጥም ለተስፋዬ “እብዱ ” የሚለው ስያሜ ተገቢና ትክክል እንደሆነ ለመረዳት ጊዜ 

እንዳማይወስድብን እርግጠኛ ሆኜ መናገር እችላለሁ፡፡ 

በመሰረቱ ሰው ያለምክንያት አያብድም ፡፡ ተስፋዬን እንደ እብድ ያስበጨጨው ደገሞ ሻእቢያ ነው፡፡ ለነገሩ 

ሻእቢያ እንኳን “አብዷል” ብለን ለመናገር የፖለቲካ ህክምና ሳይንቲስቶች ያረጋገጡት በመሆኑ ተስፋዬን 

አብዶ ያስበጨጨው ሻእቢያ ነው በሚል  የላይኛው አረፍተ ነገር ተስተካክሎ እንዲነበብልኝ እጠይቃለሁ፡፡ 

ከዚያም ወደ ተስፋዬ “ከመለስ መሞት ጋር ተያይዞ ሻእቢያ ምን እያሰበ ነው?” ወደሚለው የሰሞኑ መጣጥፉ 

ሳመራ፦ ተስፋዬ ጥያቄው ገና አልተመለሰም ሲል ያትታል፡፡ 

ጥያቄው ገና አልተመለሰም የሚለን የሻእቢያ ደቀመዝሙር አልተመለሰም በሚለው ጥያቄ ላይ አስተያየት 

ለመሰንዘር የደፈረው እንደ እብድ ካስበጨጩት የሻቢያ አመራሮች መካከል አንደኛው ለጥያቄው የሰጡትን 

ምላሽ መሰረት በማድረግ ነው፡፡ 

ጠያቂዋ ልክ እንደተስፋዬ በVOA የሻቢያ ተጠሪ  የሆነችውና የጋዜጠኛ ቆብ የደፋችው ምናልባትም 

የኢሳያስ አፈወርቂ የእንጀራ እህት እንደሆነች የምትጠረጠረው ምንያ አፈወርቂ ስትሆን  ሚዲየሙ ደግሞ ያ 

ሁሌም የሚያስገርመኝና በፀረሽብርተኛ አቋሟ አንደኛ በሆነችው አሜሪካ ድጋፍ የሚንቀሳቀሰው እንዲሁም 

የሽብርተኞች መፈንጫ የሆነው VOA የተሰኘው ጣቢያ ነው፡፡ 

“ኢትዮጵያ በሽግግር ላይ ባለችበት በዚህ ጊዜ በኢትዮጵያ ስላለው አዲስ ሁኔታ አስተያየት ለመስጠት ዝግጁ 

አይደለንም” ሲል የሻእቢያ አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን መልስ ሰጠ አለ ለቪኦኤ፡፡ አያይዞ አባባሉን 

ሲያጠናክረውም፣ “አንድ የታሪክ ምዕራፍ አልቆ፣ ወደሌላ የታሪክ ምዕራፍ እየገባች ስላለችው ኢትዮጵያ … “ 

ሲል አስምሮበታል ይህ ለቪኦኤ መልስ የሰጠው የሻእቢያ ከፍተኛ ባለስልጣን ፡፡ ስለዚህም ከመለስ መሞት 

በኋላ ኢህአዴግ እንደቀደሞው እንደማይቀጥል አምነዋል ማለት ነው፡፡” ሲል ይደመድማል፡፡ 

እንደወረደ ከተስፋዬ እብዱ  መጣጥፍ ላይ ነው የወሰድኩት፡፡ ከዚህ አንቀጽ ላይ የተስፋዬን እብድነት  

የሚያረጋግጡ ሶስት ሃሳቦችን መምዘዝ እንችላለን፡፡ 

የመጀመሪያው ምንያ አለቃዋን ያናገረችው በአለቃዋ ቋንቋ በመሆኑ ተስፋዬ "ኦሪጅናል" ጥያቄውን እና 

ምላሹን አቅርቦ መተርጎም እንደነበረበት “ፀሃፊ” ከሆነ ይጠፋዋል የሚል እምነት አይኖረኝም፡፡ ነገር ግን 

ጥያቄውንና መልሱን እርሱ በሙሉ በለመደው ስልቱ አመቻችቶ ያቀረበው እንጂ የራሳቸው የተጠያቂና 

ጠያቂ ነው ብለን ለመደምደም እንቸገራለን፡፡ 

ሁለተኛው ደግሞ አቶ መለስ እንጂ ሥርዓቱ ያልሞተ መሆኑ እየታወቀና በኢትዮጵያ ውስጥ ካለም ያለው 

ነገር መተካካት እንጂ ምንም አይነት አዲስ ነገር እንደሌለ እያየን አቶ የማነ ገብረአብ “በኢትዮጵያ ስላለው 

አዲስ ሁኔታና ሌላ የታሪክ ምዕራፍ…” ብለው ከሆነ በእርግጥ ከተስፋዬ ቀድመው ያበዱት እሳቸው 
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በመሆናቸው ብለዋል ብለን በማመን ነገርዬውን ስናብጠረጥረው በሌለ አዲስ ምዕራፍ ስም በመገዘት 

"አስተያየት ለመስጠት ተቆጥቤያለሁ" ማለታቸው የእሳቸውን እና የምንያን የእብደት ዘመቻ የሚያረጋግጥ 

ነው፡፡ 

ከዚያስ ብለን ስናይ ደግሞ የኤርትራ መሪዎች  “ከመለስ ሞት በኋላ ኢህአዴግ እንደ ቀድሞው 

እንደማይቀጥል አምነዋል ማለት ነው፡፡”ሲሉ እብዱና ህመምተኛው ተስፋየ ቢጩ የአይጥ ምስክሯ ሆኖ 

ያላዝናል፡፡ ሌላኛውና ከዚህ አንቀጽ ሊሰመርበት የሚገባው ነጥብ አቶ የማነ ገብረ አብ ማመን አለማመን 

መብታቸው ቢሆንም ለኢትዮጵያ የሚፈይደውና የሚያመጣው አንዳችም ትርፍ አለመኖሩን እብዱ ተስፋየ 

አለመገንዘቡ ነው፡፡ 

እኔ የምለው ልብ ብላችሁ ከሆነ የእኚሁ የእብድ  አዝማች ጠያቂዋ የአለቃቸው የእንጀራ እህት እንደሆነችው 

ሁሉ እሳቸውም የእብዱ  የእንጀራ ወንድም ይሆኑ እንዴ? ነው ወይስ የሰኔና ሰኞ መገናኘት? አዛዡ 

የአፈወርቂ ልጅ ፤ጠያቂ የአፈወርቂ ልጅ ፤መላሽና አራጋቢ ደግሞ በሰኔና ሰኞ ይሁን በሌላ ምክንያት የገብረ 

አብ ልጆች የሆኑት ተስፋዬና የማነ ገብረአብ ናቸው፡፡ 

እብዱ ሲቀጥል ስዬ አብርሃን ሻእቢያ ናቸው ለማለት ይሁን አሁንም ወደ ኢህአዴግ ካምፕ እየመጡ ናቸው 

ለማለት (የትኛውን ፈልጎ እንደሆነ ባይገባኝም በአንድ አንቀጽ ላይ ካሰፈራት መጣጥፉ እንደተረዳሁት ስዬን 

ከሻእብያው ጎራ የቀላቀላቸውና የእርሱም የራሱ አጋር መሆናቸውን ያረጋገጠ ይመስለኛል) ለማናቸውም ግን 

ይህችኑ "የስዬን ማብራሪያ" እንደ ወረደች ላስቀምጣላችሁና በጋራ እንፈትሻት፡፡ 

“ . . . ሻእቢያ እና ስዬ አብርሃ ተመሳሳይ አስተያየት አላቸው፡፡ ስዬ፣ “ከመለስ መሞት በሁዋላ የቀድሞው 

ኢህአዴግ የለም፣ እንደነበረውም ሊቀጥል አይችልም” ሲል ደግሞ ደጋግሞ ነግሮናል፡፡ አያይዞም፣ 

ኤርትራውያን ህወሃት ተዳክሟል ብለው ጦርነት ለመጀመር እንዳያስቡ እና እንዳይሳሳቱም መክሯል፡፡ 

ሊጀምሩ ይችሉ ይሆናል ብሎ ጠርጥሯል ማለት ነው?"ሲል ይጠይቃል፡፡ 

የእብዱ የእንጀራ ወንድም የማነ ገብረአብ ኢትዮጵያ በነበረችበት እና ስርዓቱም ያለአንዳች ዥዋዥዌ 

እየቀጠለ ባለበት ሁኔታ አዲስ የታሪክ ምዕራፍና ሽግግር የሚሉ እንቶ ፈንቶዋቸውን እንደፈተፈቱት ሁሉ 

ኢትዮጵያ ውስጥ የሌሉት ሥዬ ከመለስ መሞት በኋላ የቀድሞው ኢህአዴግ የለም ሊሉ የሚችሉ 

አይመስለኝም። 

የኢህአዴግን ጥንተ ነገርና ተፈጥሮ ጠንቅቀው የሚረዱት አቶ ሥዬ ኢህአዴግ እንደነበረውም ሊቀጥል 

አይችልም ብለው ለመናገር የሚችሉበት የሞራል ብቃትም ያላቸው አይመስለኝም፡፡ 

 

እኔ እንደሚመስለኝና ሚዛን ይደፋል ብዬ የምገምተው ተስፋዬ እብዱ በለመደው መንገድ የቀድሞ አለቆቹን 

ወዳሻው ትከሻ ላይ የማጣበቅና የማብጠልጠሉ አንድ አካል የሆነ  የተስፋዬ ፈጠራ መሆኑን ነው፡፡ 
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ሰውዬውን ከሻእቢያ ጋር በማጣበቅ የቤት ስራ ሊሆንባቸው ፈልጎ ያመጣው ተራና የቀቢፀ ተስፋ ብያኔ ነው፡፡ 

"ኤርትራውያንን ህወሃት ተዳክሟል ብለው ጦርነት ለመጀመር እንዳያስቡና እንዳይሳሳቱም መክሯል" 

የሚለንም አቶ ሥዬን የበለጠ  ከሻእቢያ ጋር ለማዋደድና   ለማሳመን እንዲሁም ከጓዶቻቸው ጋር ለማናቆር 

የፈጠረው የመላምት አስተያየቱ ነው፡፡ 

ለምን? የሚል ጥያቄ ከተነሳ አቶ ሥዬ ኢህአዴግንም ሻእቢያንም ያውቋቸዋል፡፡ ሻእቢያ አሁን ያለበትን 

ሁኔታና ወታደራዊ ቁመናም ይረዱታል፡፡ ኢትዮጵያም ለሻእቢያ አማላጅ የማትሻ መሆኗን አብጠርጥረው 

ይገነዘባሉ፡፡ ኢህአዴግም እንደቀድሞው ቀጥሎ በመጓዝ ላይ እንደሆነ እዚህ ባይገኙም ከብዙሃን መገናኛዎቹ 

ይረዳሉ፡፡ ስለሆነም ተስፋዬ የሻእብያንና የኢትዮጵያን የልብ ትርታ ለመረዳት አልያም ሰላማዊውን ዜጋና 

ልማታዊውን ህብረተሰብ ሥጋት ላይ ለመጣል ሲል ብቻ የገሃዱ አለም ነፀብራቅ ያልሆኑትን እና በተጨባጭ 

ያሉትን ሰውዬ እንደ አያያዥ ገጸ ባህሪ በመጠቀም የዘላበደው የእብዱ ወሬ ነው፡፡ተስፋዬ በእርግጥም 

አብዱዋል በጭጯልም። ምክንያቱም ተስፋዬ ኤርትራዊና ሻእቢያ ነው። ኑሮውም የተላላኪ ነው። ቤተሰቡም 

ሆነ እሱ ከእኛ ውጭ ናቸው። 

በእርግጥ አቶ የማነ ገብረአብም ሆኑ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ አገራቸውን እና ዜጎቻቸውን በተመለከተ 

ያሻቸውን ቢናገሩና የፈለጉትን መግለጫ ቢሰጡ እኛን እስካልነኩን ድረስ መብታቸው መሆኑ ይታወቃል። 

ልክ እንደነሱ ደግሞ የሀገራችን ባለስልጣናቶች በሃገራችን ጉዳይ ላይ ሌላውን ሳይነኩ ለዜጎቻቸው አስፈላጊ 

የሆኑ መረጃዎችን ቢሰጡና ቢናገሩ ለእኛ  መብታቸው ብቻ ሳይሆን ግዴታቸውም ነው። 

ተስፋዬ ግን ከመለስ ሞት በኋላ ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ "አቶ በረከት እንደነበርነው እንቀጥላለን" ብለው 

ይወተውቱናል ይላል። ለዚህም እኮ ነው ሰውዬው አብዱዋል  የምላችሁ። ሲጀመር "እንደነበርነው 

እንቀጥላለን" ያሉት አቶ በረከት ኢትዮጵያንና ኢህአዴግን በተመለከተ ነው። ያሉትም ለኢትዮጵያውያኑ 

ነው። ተስፋዬ በእኛ አገር ምን አገባውና ነው ጭራሽ  ወተወቱን እስከማለት የሚደርሰው። መቼም በኤርትራ 

ቴሌቪዥን ለኤርትራ ጋዜጠኞች አይደለም አቶ በረከት "እንደነበርን እንቀጥላለን" ሲሉ ቃላቸውን ያሰሙት። 

ሻእቢያ እጅጉን ከእኛ በታች ያለና  ከድጎማ ያልወጣ መሆኑን እያወቀና እየተዋወቅን አንዳች ነገር 

ኢትዮጵያ ከሻእቢያ የምትፈልግና ተረጂ ትመስል "ይወተውቱናል" እስከማለት ተስፋዬ መድረሱ እውነትም 

ተስፋዬ ማበዱን እንድናምን ያደርገናል። 

ከዚያማ ተስፋዬ ቀድሞ በለመደው የእብደት መንገዱ ህወሃትን እና ብአዴንን ከኦህዴድና ከደኢህዴን 

ለማጋጨት "ሰሞኑን ኤርትራውያን ምርከኞች ተለቀዋል።ለምን ይሆን? ከጀርባው ምን አለ? አንዳንድ 

ነገሮችን ለመገመት ቢቻልም ጊዜው ገና ነው።" 

ተስፋዬ የሚጽፈው የጋዜጠኛ ቆብ አጥልቆ እንጂ መንግስት ሆኖ አይመስለኝም። ስለሆነም እንደ አንድ 

ፀሐፊ አስተማማኝ እና ተአማኒ መረጃ ካለው ጊዜውን መጠበቅ ሳያሻው ከጀርባው ያለውን ነገር መፈትፈት 

ነበረበት። እውነት ነው የምላችሁ ተስፋዬ መረጃ ለያውም ኖሮት ጊዜ ሊወስድ ቀርቶ መሽቶ የማይነጋለት 

አቃጣሪ ነው።ከጀርባ ምን አለ? አንዳንድ ነገሮችን ለመገመት ቢቻልም ጊዜው ገና ነው።-------´ 
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"ከጀርባ ምን አለ? ለምን ይሆን የተለቀቁት?" ሲል የኢትዮጵያውያንን ልብ በማንጠልጠልና በሌለ መረጃ 

ላይ ሰውን ለማዋተት እንጂ ከጀርባማ ነገር ኖሮ ተስፋዬ ጊዜው ገና ነው የሚልበት ምክንያት አይኖረውም። 

ውዥንብርና ግርግር መፍጠር የአሸባሪዎች ዋነኛ ስትራቴጂ በመሆኑ በተላላኪያቸው እብዱ ተስፋዬ በኩል 

የተለቀቀ ዝባዝንኬ ወሬ እንጂ ምንም አይነት መረጃን መሰረት ያደረገ ትርክት እንዳልሆነ ደፍሬ ለመናር 

እችላለሁ። 

ዞሮ ዞሮ መግቢያው ጭራሮ እንዳሉ ተስፋዬ ዞሮ ዞሮ መግቢያው የሻእቢያ ካምፕ ነው። ኢህአዴግም 

ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መስመሩን መለስ ኖሮም ሞቶም  እንደቀጠለበት መሆኑን ደግሜ ደጋግሜ 

እመሰክራለሁ። 

 

 


