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ያሰራጨሌዎትን ከዚህ በሊይ በርዕሱ የተጠቀሰውን መጣጥፍ እንዯርስዎ ሁለ በውጭ አገር
ከሚኖር ወዲጄ አግኝቼ ያነበብኩት ገና ዛሬ ነው። ጽሐፉ በመጽሏፍ መሌክ ሲታተም
ምናሌባትም በሰፊው ሉሰራጭሌዎት ስሇሚችሌ መጽሏፉን ያነበቡ ሰዎች ሂሳዊ ትችቶቻቸውን
በዝርዝር እንዯሚሰጡ እገምታሇሁ።ይህ እስኪሆን ዴረስ እርስዎም እንዯገሇጹት “ጊዜን
መጠበቅ ይሻሊሌ”፣ እውነትም ጊዜ መስተዋት ነውና! ይህንን ምሊሽ ብጤ ሇመጻፍ የተገዯዴኩት
የእርስዎን ዴርሰት ሇመተቸት ሳይሆን “ሳያረጋግጡ ወሬ ፣ ሳይገዴለ ጎፈሬ” እንዯተባሇዉ
በዴርሰትዎ አጠቃሊይ ጉዲዮች በሚሇዉ ንዑስ ርእስ ስር እኔን በተመሇከተ ያሰፈሩትና ከዚህ
ቀጥል የተመሇከተዉ የተረት-ተረት ወሬ እንዱታረም ሇመጠየቅ ነዉ፡-“የወያኔ-ኢህአዯግ

ጊዜያዊ መንግስት በቻርተር ሲቋቋም ተስፋዬ ሃቢሶ የሃዱያን ህዝብ ወክል እምክር ቤት
ከመግባቱም በሊይ የምክር ቤቱ ፀሓፊ እንዯነበርም የሚታወስ ነዉ፡፡ ታዱያም የፌዯራሌ
መንግስቱ ከህገመንግስቱ መዉጣት ጋር ሲቋቋም በምርጫ ያሌተሳካሇት ተስፋዬ ሃቢሶ ሇወያኔኢህአዳግ እጁን ሰጠ፡፡----እናም የሃዱያን ህዝብ በተሇመዯዉ መንገዴ ሇመያዝ ሲሌ ተስፋዬን
በዯቡብ አፍሪቃ የኢትዮጲያ አምባሳዯር አዴርጎ ሾሞታሌ፡፡ ተስፋዬ ገብረአብ በመባረር
ይሁን በስራ ወዯዯቡብ አፍሪቃ ሲዯርስ ተስፋዬ ሃቢሶ እዚያዉ ጠብቆታሌ፡፡ ምናሌባትም
ተገናኝተዉም ሉሆን ይችሊሌ፡፡--------ከተስፋዬ ሃቢሶ ተነገረኝ የሚሇዉን ፕሮፈሰር መስፍን
ወሌዯማርያም ሃዱያነት ነዉ፡፡ ተወርቶም ተሰምቶም የማይታወቅ ነገር፡፡---------------------ወዘተ፡፡
ከሁለ አስቀዴሜ ሊረጋግጥሌዎት የምፈሌገው እኔ እርስዎንም ሆነ አቶ ተስፋዬ ገ/አብ
የተባሇውን ሰው በፍጹም አሊውቃችሁም። ፊት ሇፊትም ሆነ በዯብዲቤም ይሁን በላሊ የመገናኛ
ዘዳ (ቴላፎን ፣ ፌስቡክ ፣ ኢሜይሌ…ወዘተ) በጭራሽ ተገናኝተን አናውቅምና የእርስዎ
የተሳሳተና የሽሙጥ አጻጻፍ እንዱሁም የተስፋዬ ገ/አብ “የቆርጦ-ቀጥሌ” ውንጀሊ
ሇሁሇታችሁም ያሌተጠበቀ ትርፍ የሚያስገኝሊችሁ ከሆነ ቀጥለበት። በኔ እምነት ውጤቱ
ጊዜያዊ ትርፍ የሚያስገኝሊችሁ ቢሆንም ውል አዴሮ ግን ኪሣራና ትዝብት እንጂ ፋይዲ
እንዯላሇዉ ከቶውንም አይጠራጠሩ፡ ሁሊችንም ስሇላሊ ሰው ሇዚያውም በቅርብ ስሇማናውቀው
ግሇሰብ “የቆርጦ - ቀጥሌ” ወሬ ስናስተጋባ በተቃራኒው ጎራ አያላ ታዛቢ ሰዎች ዯግሞ
እንዯሚኖሩ መጠራጠር እንዯላሇብን አንዴ የተከበሩ የቀዴሞ የፍርዴ ቤት ዲኛ ይስታለ ብዬ
አሌገምትምና! ይህንን ሏተታ ባጭሩ እዚህ ሊይ ሊቁምና ወዯፍሬነገሩ እስቲ ሌግባ፤
በ1983 ዓ.ም. የሽግግር መንግሥት በቻርተር ሲቋቋም የሽግግር መንግስቱ የተወካዮች
ምክር ቤት አባሌ የሆንኩትና ቀጥልም የምክር ቤቱ ፀሏፊ ሆኜ የተመረጥኩት የከምባታን
ብሔረሰብ በመወከሌ ነበር። የሀዱያን ብሔረሰብ በመወከሌ አሌነበረም ፤ ምንም እንኳ

ከማንም ሀዱያ ያሊነሰ ሀዱያ መሆኔ ባይካዴም! ዝርዝሩ ሇጊዜው ባይወሳም ቢያንስ ቢያንስ
አሁን በህይወት የላሇች ዉዴ እናቴ ኩሩ ሀዱያ ነበረችና!
የሽግግር መንግሥቱ ወቅት ሲያበቃ በጊዜው የነበረኝን ተግባርና ኃሊፊነት ሇአዱሶቹ
የኢህአዳግ ተመራጮች አስረክቤ እቤቴ ነበር የተቀመጥኩት እንጂ እርስዎ እንዯሚለት
ወዯዯቡብ አፍሪቃ በአምባሳዯርነት ተሹሜ አሌሄዴኩም። ከዚያም የአጭር ጊዜ የቤት
ቆይታ በኋሊ በትራንስፖርትና መገናኛ ሚኒስቴር ተቀጥሬ በዴርጅትና ሥራ አመራር ዘዳ
አገሌግልት ኃሊፊነት ሇሰባት ዓመታት አገሌግያሇሁ ፤ ከ1988-1994 ዓ.ም. ዴረስ ማሇት
ነው።
ቀጥልም በ1994 ዓ.ም. በዯቡብ አፍሪቃ የኢትዮጵያ አምባሳዯር ሆኜ ተሹሜአሇሁ
፤በነዚህም የሁሇት ኣመታት የቆይታዬ ጊዜ ተስፋዬ ገብረአብ የተባሇዉን ሰዉ
አግኝቼዉም ሆነ አነጋግሬዉ አሊዉቅም፡፡ እንዱያዉም ግሇሰቡ በወቅቱ በዯቡብ
አፍሪቃ ስሇመኖሩ እንኳ አሌሰማሁም፡፡ ከሁሇት ዓመታት የዯቡብ አፍሪቃ ቆይታ
በኋሊ ዯግሞ በመንግስት ውሳኔና ሹመት ወዯዩጋንዲ ተዛውሬ በአምባሳዯርነት ሇሁሇት
ዓመታት ሳገሇግሌ ቆየሁ፡፡ ከዚያም በ1998 ዓ.ም. የሹመት ጊዜዬን ፈጽሜ ወዯሀገሬ
እንዴመሇስ የኢፌዳሪ መንግሥት በመወሰኑ ውሳኔውን አክብሬ ወዯውዴ ሀገሬ
ተመሌሼና የጡረታ መብቴን አስከብሬ ከቤተሰቤ ጋር ከሞሊጎዯሌ በምቾትና በሰሊም
እኖራሇሁ።
እርስዎን ከከፍተኛ ፍርዴ ቤት እስከጠቅሊይ ፍርዴ ቤት ዲኝነት እኔን ዯግሞ በዯቡብ
አፍሪቃና በዩጋንዲ አምባሳዯርነት የሾመን የኢህአዳግ ፓርቲና መንግሥት ነበር።
የሾመንም እርስዎ እንዯሚለት “እጅ ስሇሰጠን” (እጅ የሚሰጥ ምርኮኛ ብቻ ነዉ)
ሳይሆን በኢትዮጵያዊነታችን ሇቦታው ብቁ ስሇሆንን ነው ብዬ ነዉ የማምነዉ።
ስሇእርስዎ ባሊውቅም እኔ ግን በወቅቱ የኢህአዳግ አባሌ አሌነበርኩኝም ፤ አሁንም
አይዯሇሁም (ምርኮኛ የሚለት የዴርጅት አባሌነት ከሆነ)። የሆነ ሆኖ የአጼ ኃይሇ
ሥሊሴም ሆነ የዯርግ ፣ የኢህአዳግም ሆነ ላሊ አገዛዝ የሚመሠርተው (ምናሌባትም
እናንተ አሁን በየመገናኛዉ አማካኝነት እንዯምትዯነፉት ወያኔን ገርስሳችሁ
የምታቋቁሙት) መንግሥት የሚሾሟቸው የመንግሥት ተጠሪዎች የአገሪቱን ብሄራዊ
ጥቅም (national interest) ማስቀዯም እና የመንግሥቱን ፖሉሲዎች የግዴ
መፈጸምና ማስፈጸም ስሇሚጠበቅባቸው ሇበጎውም ሆነ ሇክፉው የስራ ውጤት
በየዯረጃቸው ተጠያቂ ይሆናለና በዚህ ረገዴ ሁሊችንም በተሇይም እንዯእኔ ሶስት
አገዛዞችን ያገሇገሌን ባሇስሌጣኖች ሇየዘመኑ አገሌግልታችን የየዴርሻችንን ኃሊፊነትና
ተጠያቂነት ሇመውሰዴ ዝግጁ መሆን የግዴ ይሆናሌ። ስሇዚህ ሁሌጊዜ ሇሰራናቸዉ
ስራዎች ሁለ--መሌካምም ይሁኑ መጥፎ--- ተጠያቂ መሆናችንን ረስተን ያሇፈውንና
የቀዯመውን ብቻ ማውገዙ ሇማንም ፋይዲ የሇውምና ከዚህ አጉሌ ባህሌ ብንሊቀቅ
ይበጃሌ እሊሇሁ፡፡ ስሇዚህ በሽሽት ወዯውጭ አገር ስሇሄደ (ጉዞዉ እንዳትና በማን
ስፖንሰርሽፕ እንዯዚያ በፍጥነትና በአስተማማኝ ሁኔታ ሇእርስዎና ሇቡዴንዎ አባሊት
እንዯተቀነባበረሊችሁ ገና ያሌተፈታ እንቆቅሌሽ ቢመስሌም!) “ከዯሙንፁህ ነኝ” ብሇው
እንዯጲሊጦስ እጆችዎን በውሃ ሉታጠቡ ባይሞክሩ ይበጃሌ። “ጊዜ መስተዋቱ!” ዛሬም ፣
ነገም ፣ ተነገወዱያም የማይሇወጥ ክስተት ነውና አንዴ ቀን ሁለንም ግሌጥሌጥ አዴርጎ
ያሳየናሌና!

ከዚህ በሊይ በግሌጽ እንዲስረዲሁ ፣ እኔ አቶ ተስፋዬ ገ/አብ ስሇተባሇው ሰው በተሇያዩ
የመገናኛ ዘዳዎች አማካኝነት የሚወሩትን ወሬዎች እንዯማንኛውም ሰው ከምሰማ
በስተቀር ግሇሰቡን በጭራሽ አሊውቀውም ፤በተጨማሪም ተስፋዬ ገብረአብ ትግራዋይ
ይሁን ኤርትራዊ እኔ አሊዉቅም፡፡ በጽሐፍም ሆነ በቃሌ ከእርሱ ጋር ስሇፕሮፌሰር
መስፍንም ሆነ ስሇላልች ጉዲዮች ያዯረግሁት ጭዉዉትም ሆነ ቃሇመጠይቅ
አሌነበረም ፤ በጭራሽ! የፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያምን የብሔር ማንነት ከቶውንም
አሊውቅም ፤ እርሳቸውም በኢትዮጵያዊነት እንጂ በላሊ መሇያና መታወቂያ ሉመነዘሩ
እንዯማይሹ ሇተዯጋጋሚ ጊዜያት ሇመሊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጭምር በይፋ ሲገሌጹ
የቆዩ ሉቅ ስሇሆኑ “ከባሇቤቱ የበሇጠ አውቃሇሁ የሚሌ ቡዲ እንጂ ላሊ ሉሆን
ስሇማይችሌ” እኔ ቡዲ አይዯሇሁምና ፕሮፌሰሩ “ሀዱያ” ናቸው ብዬ ይህንን የተሳሳተ
መረጃ ሇማንም ላሊ ሰው አሌሰጠሁም ፤ ይህን ተናግሬም አስቤም አሊውቅም። ከሁለም
በሊይ የሀዱያ ሕዝብ የፕሮፌሰሮች ችግር ስሇላሇበት እርሳቸውን በጉዱፈቻም ሆነ
በሞጋሳ ሥርዓት በሀዴያነት ሉያቅፋቸው የሚሻ አይመስሇኝም ፣ እርሳቸው ቢፈሌጉ
እንኳን።
በመጨረሻም አሁን ያለት ገዥዎች በሚያራምደት ፖሉሲ የተነሳ የኢትዮጵያ
ህሌዉና አዯጋ ሊይ እንዯሆነ በተዯጋጋሚ ያነሱት ጉዲይ በፍጹም የተሳሳተና መሠረት
የላሇዉ አስተሳሰብ ነዉ፡፡ በኔ እምነት ሁሊችንም እንወዲታሇን የምንሊት የውዱቷ
ሀገራችን የኢትዮጵያና የሕዝቦቿ አንዴነት በጽኑና በአስተማማኝ መሠረት ሊይ
የተገነባበት ዘመን ከ1983 ዓ.ም. ወዱህ ባሇው ዘመን ነው። ኢትዮጵያ በሏውርታዊ
ሀገርና የአያላ ብሔረሰቦች ፣ ቋንቋዎች ፣ ባህልችና እምነቶች አገር እንዯሆነች
ሕገመንግሥታዊ ዕውቅናና ጥበቃ የተረጋገጠበት ዘመን ሊይ ስሇምንገኝ በእኩሌነት ሊይ
የተመሠረተ አንዴነታችን “በክሮሼ የተያያዘ ብጣሽ ጨርቅ” ሳይሆን “በብረት-ሊሜራ
እየተገነባ ያሇ ጽኑ ግንብ” እንዯሆነ መገንዘብ አሇብን። ምንም እንኩዋን ተግባራዊነቱ
ገና አርኪ ባይሆንም! ይሌቁንስ ይችን አገርና ህዝቦችዋን ሇመበታተን እየታገሊችሁ
ያሊችሁት እናንተ ህዝብን መሰረት ያሊዯረጋችሁና የተከፋፈሊችሁ፡ እንዱሁም እኛ
ካሌገዛን ኢትዮጲያ የምትባሌ አገር ህሌዉና በአዯጋ ሊይ ነዉ ብሊችሁ የምትቃዡ
የስዯት ፖሇቲካ አራማጆች እንዯሆናችሁ እስካሁን የገባችሁ አሌመሰሇኝም! ይሌቁንስ
እኛን አገር ውስጥ የምንኖረውን ኢትዮጵያውያን የሚያስጨንቀንና የሚያሳስበን
በተሇያዩ ምክንያቶች አገራችሁን ሇቅቃችሁ በውጭ አገሮች የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን
አንዴነትና ህብረት አጥታችሁ እርስ በእርስ ስትባለና ስትቦጫጨቁ እንዯምትኖሩ
መስማታችንና መገንዘባችን ነው። ይህ ከሆነ የናንተ አቋም፡-እንዳት አዴርጋችሁ ነው
እነተስፋዬ ገ/አብና የመሳሰለትን ሰሊዮችና የሀገራችን ጠሊቶች በአንዴነት
የምትታገሎቸው? ሇገዛሀገራችሁስ ሌማትና እዴገት እንዳት በጽኑ አንዴነትና ህብረት
ሌትቆሙ ትችሊሊችሁ? ይህ ነው የኛ ጭንቀትናብሶት።ይህንን መጣጥፈን ስዯመዴም፡“ግሇሰቦችን የዉይይት ርእስ አዴርጎ ማብጠሌጠሌ የምጡቅ ምሁራንና ሉሂቃን
እንዱሁም የበሳሌ ሰዎች ባህርይ አይዯሇምና” ከዚህ አጉሌ ጠባይ መሊቀቅ ሇሁሊችንም
ይበጃሌ እሊሇሁ፡፡ ቸር ይግጠመን፡፡
እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን ይባርክ!

“ጊዜ መስተዋቱ!” ዛሬም ነገም ተነገወዱያም።

