
ጌዜ መስታወቱ!! 

ተስፋዬ ገብረአብ ማነው?  

ቁጥር ሁለት 

ውድ አንባብያን፣ ይህ ጽሁፍ ከዚህ ቀደም ከዳኛ ወልደሚካኤል  መሸሻ ጋር ተስፋዬ ገብረአብን 

አስመልክቶ አወጥተን ከነበረው ሪፖርት ጽሁፍ ተከታይ  ነው። በዚህ መሰረት ከተስፋዬ ገብረአብ 

ጋር አብረን ስንኖር እጄ  ላይ ከወደቁትን መረጃዎች መሃከል የመጀመሪያው ጽሁፍ ተከታይ 

ይሆናል ብዬ የመረጥኳቸውን ቃል በገባሁት መሰረት ከነማብራሪያቸው አቀርባለሁ። 

ለዛሬ የማቀርበው መረጃ ተስፋዬ ገብረአብ  እንደ ሸፋን ከሚጠቀምበት የደራሲነት እና 

የጋዜጠኘነት ስራ ባሻገር ለማመን በሚያዳግት ይሰራ የነበረውን የወንጀል ድርጊት ፍንትው አድርጎ 

ያሳያል። 

ከዚህ በታች አባሪ ተደርጎ የተያያዘው በእጅ የተጻፈ መረጃ፣በእጄ ላይ ካሉ መረጃዎች መሃከል 

ትኩረቴን የሳበው ነው።እንደምትመለከቱት በራሱ በተስፋዬ ገብረአብ እጅ የተጻፈ ነው።ከሌሎች 

መረጃዎች ለየት የሚያደርገው ደግሞ፣እንደሌሎች መረጃዎች በፎቶኮፒ እጄ ላይ የቀረ ሳይሆን፣

ዋናው (ኦርጅናል)መሆኑ ነው። ምክንያቱም  በቀጥታ ወንጀል የተጻፈበት ሆኖ ስለታየኝ ነው።ከእጅ 

ጽሁፉ ላይ እንደምትመለከቱት፣መኩሪያ መካሻ ከተባለ ግለሰብ ጋር ድብቅ(ህቡእ) ስራ ለመስራት 

ጀምረው ነበር።እንደኔ ግምት የኤርትራ መንግስትን ጥቅም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ያስፈጽማል 

ብለው ያሰቡትን ተልእኮ ለመፈጸም አሲረው ነበር፡፡እንደ መረጃው ከሆነ መኩሪያ መካሻ የተባለው 

ግለሰብ ከፒያሳው ቦንብ ፍንዳታ በኋላ ፈርቶ ይሁን ሌላ ባይታወቅም፣ከተስፋዬ ጋር ያለውን 

ግንኙነት አቋርጧል።የፒያሳው የቦንብ ፋንዳታ ብሎ የተገለጸው ደግሞ ሌላ ሳይሆን በ2002 እኤአ 

በትግራይ ሆቴል ላይ የደረሰው ፍንዳታ ነው። 

የእጅ ጽሁፉን ሙሉ ይዘትና ለአንባቢ ይመች ዘንድ የተየብኩትን ይመሳከር ዘንድ እንደሚከተለው 

አቅርቤዋለሁ። 

አሰሪ መሆንና በቀጥታ ከእሳቱ ጋር መጋፈጥ ልዩነት አላቸው መኩሪያ መካሻ የተባለው ሰው ጥሩ ጀምሮ 

ነበረ።ፒያሳ ላይ ቦምብ ሲፈነዳ ከእኔ ጋራ ያለንን ግንኙነት አቁዋረጠ።በጣም ጉዋደኛየ ነበር ለስራው 

ስል ሰዋሁት። ጉዋደኛን መሰዋቴ ትልቅ ነገር አይደለም።ህይወታቸውን የሰዉ፣ክቡር ዜጎች ያሉበት ሃገር 

ሰው ነኘና። እዚህ ላይ በትክክል ማሰብ እችላለሁ።አስቃቂውን ስሜቴን ግን ለመግለጽ ያህል ነው።

ያሸማቅቁሃል ሲሳካልኝ በደስታ መጠጣት፣ሲከሽፍብኝ በንዴት መጠጣት፣ልምድ አደረግኩት።ደረጀ 

ደስታ እራሱ ከገፋፋኝ በሁዋላ መልሶ በኢትኦጵያ የማምን ኢትዬጵያዊ ነኝ ሲለኝ ምን እንደሚሰማ 



ገምቱት። 

ሚኒስትር የነበረው ደስታ ወልደማርያም ጋር ለዘላለሙ ተለያይቻለሁ።እነዚህ ሰዎች ለወያኔ ነግረው ምን 

ያስፈጽሙብኝ ይሆን የሚል ስጋት አለብኝ።ያድዋን ወረዳ ያበላሸው ………… የደረሰበትን ታሪክ 

እያሰብኩ መሰቃየቴን አልተውኩም። 

 

 

 

ከብብቱ ፈልቅቄ ካስቀረዋቸው መረጃዎች ከዚህ በታች እንደምታዩት በህዝባዊ ወያኔ ሃርነት ትግራይ ላይ  

የኢትዬ-ኤርትራ ጦርነት  በሁዋላ እሱም እንዳለቆቹ እንዳቄመ ነው የምናየው።እስከጦርነቱ መጀመሪያ ድረስ 

ግን፣የህወሃት አባልነቱን ግዴታ ለመወጣት በአለቆቹ ታዞ ይሁን በራሱ ተነሳሽነት የአማራንና የኦሮሞን 

ህዝብ ለማጋጨት ነበር ስራዬ ብሎ የተያያዘው።አሁን ደግሞ በኤርትራ የመረጃና ደህንነት መስሪያቤት 

ፕሮጀክት ተቀርጾለት የትግራይ ህዝብንም የትኩረታቸው መነሻና መድረሻ አካተው በተቀረው የኢትዬጵያ 

ህዝብ ለማስጠላትና ለማሸማቀቅ፣የተስፋዬ ገብረአብን ብእር እንደዋነኛ መሳሪያ  እየተጠሙበት እንደሆነ 

በግልጽ ማየት ይቻላል። 



ከላይ እንደገለጽኩት መስሪያ ቤቱ በሃገራችን ህዝቦች መሃል ያለውን መተማመን እና አንድነት ለማትፋት 

ፕሮጀክት ተቀርጽለት ከፍተኛ በጀት ተመድቦለት በዚህ ግለሰብ ኣማካኝነት እየተፈፀመ የከረመው እና 

ሊፈፀም እየቴሰረ ያለው ሤራ እንደሚከተለው ይሆናል፥፥ 

አጠቃላይ የግቡ አላማ የኢትዮጵያን አንድነት ማዳከም ነው፥፥ ስልታዊ አካሄዳቸው ድግሞ አንዱን 

ብሄረሰብ ከሌላኛው ጋር እርስ በእርስ እንዳይማመኑ በማድረግ በመሃላችን አንድ ሃገራዊ አጀንዳና እሴት 

እንዳይኖረን  ማድረግ ነው፥፥  

ለዚህ ማጠናከሪያ የሚሆነው፣የአማራ፣የኦሮሞ እና የትግራይ ብሄረሰቦችን ለምሳሌ ያህል ብንወስድ 

አንድ የኦሮሞ የዘር ሃረግ ያለው ግለሰብ፣አማራ ከሆነ ግለሰብ ጋር አብረው በጓደኝነት፣በጋብቻ 

ሊኖሩ የሚችሉበት የግኑኝነታችው መሰረት አንድና አንድ ብቻ እንዲሆን ነው የሚፈለገው፡፡ ያም 

የትግሬ ጥላቻ ነው።በተቀረው ሁለቱ ግለሰቦች የጋራ የሆነ ሃገራዊ አጀንዳ እና እሴት ቀርጸው 

ስለዲሞክራሲ፣ፍትህ፣ልማትና የሰብአዊ መብት መከበር እንዲሁም ሌሎች ሃገራዊ አጀንዳዎች 

እንዲያግባቧቸው ፈጽሞ አይፈለግም።የወዳጅነታቸው መሰረት አንድ ብቻ እንዲሆን ነው 

የሚፈለገው፣እርሱም የትግሬ ጥላቻ ብቻ ነው። በሌላኛውም መአዘን የትግራይና ኦሮሞ ብሄር 

ተወላጆች የወዳጅነታቸውና ያብሮነታቸው መሰረት መሆን ያለበት፣የአማራ ጥላቻ ብቻ እንዲሆን  

ነው እቅድ ወጥቶለት ከፍተኛ ገንዘብ ተመድቦለት በተግባር ላይ እንዲውል እየተደረገ ያለው።

ይህንን ለምሳሌ አነሳን እንጂ ሁሉም የሃገራችን ብሄሮች በተገኘው አጋጣሚና እድል በዚህ መልክ 

በጎሪጥ እንዲተያዩ በማድረግ እንደሰው ወይንም እንደ ኢትዬጵያዊ ማሰብ አቁመን ሳንፈልግ 

በመረጥነው የብሄር ማንነታችን ላይ አትኩረን ስንኩላን እንድንሆን የተሸረበ ሴራ አካል ነው።

እዚህጋ በኤርትራ የደህንነትና መረጃ መስሪያቤት ሙሉ የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ በመታገዝ 

የተስፋዬ ስነ-ጽሁፍ የበኩሉን የማናከስ ሚና በመጫወት ሃገራችንን ወደማያባራ ጦርነትና እልቂት 

ለመክተት የራሱን ሚና እየተጫወተ ይገኛል። 

 

ሁለት አመት ለሚቆጠር ጊዜ ቤቴ አስጠግቸው ሲኖር ከሚያደርጋቸው የስልክ ልውውጦች 

እንደተረዳሁት ከሆነ በተስፋየ ገብረአብ ስም ይወጡ የነበሩ ጽሁፎች በአብዛኛው ማለት ይቻላል 

ከኤርትራ የመረጃና ደህንነት መስሪያቤት የፕሮፓጋንዳ መልእክቶች እንደነበሩ ህያው ምስክር ነኝ።

ይህ ማለት ተስፋየ በጋዜጠኝነት ወይንም በደራሲነት ሽፋን የመረጃ መስሪያቤቱ  የፕሮፓጋንዳ 

ማስተላለፊያ መሳሪያ በመሆን ለኤርትራን ብሄራዊ ጥቅም  የሚውል ስራ ይሰራ የነበረ መሆኑን 

አስረጂ ነው።ለምሳሌ ከደህንነት መስሪያቤት  የላኩለትን ምንም ለውጥ እንዲደረግበት ሃሳብ 

ሲያቀርብ፣እነሱም ሃሳቡን ሳይቀበሉት ሲቀሩ በር ዘግቶ በስልክ ሲጨቃጨቅና ሃሳቡ ሲሸነፍ 

በተደጋጋሚ መስማቴን አስታውሳለሁ። 

 

እንደ እኔ እምነት ከሆነ ራሱ የኢትዬጵያ መንግስት እያራመደ ያለው የተንሸዋረረና የከረረ የዘር 

ማንነትን ብቻ ማእከል ያደረግ የፖለቲካ ስርአት፣ከውጪ ሊመጣ ለሚችል እንዲህ አይነት 

የማጋጫት ወይንም ሃገር የማፍረስ ጣልቃገብነት በር እንደሚከፍት ለመተንበይ አዳጋች አይሆንም። 

 

ወደ ነጥቤ ልመለስና ከላይ በጠቀስኩት መሰረት፣አማራን ከተለያዩ የሃገሪቱ ብሄሮች ጋር እንዴት 

ሲያላትም እንደነበረ፣ ዳኛ ወልደሚካኤል መሸሻ ጋር በክፍል አንድ ሪፖርታችን ላይ በሰፊው 

ሄደንበታልና አሁን አልመለስበትም። ከዚህ በታች ደግሞ የትግራይ ብሄር አባል በሆኑ ግለሰቦች ላይ  

ማህበራዊ ፤ የስነልቦና የአካል ጥቃት መፈጸሙ፤ የሱ መጽሃፍ ስኬት ውጤት እንደሆነ ለኤርትራ 



የመረጃና ደህንነት መስሪያቤት  የቅርብ ተጠሪው ለሆኑት አቶ ዓለም እንዲህ በማለት በጽሁፍ 

ያስተላልፍ እንደነበረ ከሚከተለው የፋክስ መልእክት ረቂቅ (ድራፍት ) መረዳት እንችላለን፡ 

 

 

 

የአምስተርዳም በአል ላይ አንዱ የመለስ ደጋፊ የመለስን ፎቶግራፍ ለብሶ ሲገባ፣እኔ እዚያው 

በአሉ ላይ ነበርኩ እንደ እንደማርያም ጠላት እየተቀባበሉ ቀጠቀ።የአምስተርዳም በአል ላይ 

የተፈጸመ ሌላ ታሪክ ልንገራችሁ።አንዱ ወጣት ትግርኛ ይዘፈን፣ትግርኛ ብሎ ይረብሻል።ቢራ 

ጠጥተው ሞቅ ያላቸው ወጣቶች እየተንደረደሩ ያንቁታል፣ልጁ ክጃቸው ያመልጥና መሮጥ 

ይሞክራል።ተከታትለው ሲይዙት ኤርትራዊ ነኝ ብሎ ይጮሃል። 

 

ባለፈው እሁድ የልደት በዓሌን አከበርኩ።42ዓመት ሆነኝ።አዲስ አበባ ተወልዳ ያደገች፣አንዲት 

የትግራይ ልጅ ጉዋደኛ አለችኝ።ደቡብ አፍሪካ ፕሮቶሪያ ዩኒቭርሲቲ ለትምህርት መጣታ ሳለ ነበር 

የተዋወቅኩዋት። አሁን አዲስ አበባ ተመልሳለች።ሰንገናኘ የልብ የልባችንን እንጫወታለን፡፡እናም 

ስንጨዋወት እንዲህ አለችኝ።እናቴ እንደቀድሞዋ የትግሬ ሹሩባ መሰራት ትታለች፣በወር አንድ 

ግዜ በሹሩባዎቹዋና በወርቁዋ ማጌጥ ትወድ እንዳልነበረች፣አሁን ሰርግ ላይ እንኩዋን፣ሹሩባ 

መሰራቱ አሳቁዋታል።ሰው ሁሉ የሚጠቁዋቆምብኝ ይመስለኛል ብላ ነገረችኝ ትላለች። 

 

ከሰጠሁት ጥቆማ በላይ ግን በሁለቱ መጽሃፍት- እነዚያን ጥቆማዎች ለማድረግ በተደረገ 

እንቅስቃሴም።…… እነዚህ ሁለት መጽሃፍት (የጋዜጠኛው ማስታወሻ እና የደራሲው ማስታወሻ ) 

ለመጻፍ ችያለሁ።እነዚህ ሁለት መጽሃፍት ያስገኙት የፖለቲካ ፋይዳ በአንድ ባለሙያ ማስጠናት 

ብቻ በቂ ነው። 



 

ያለፈውን ገድል በማንሳት ጉራ መንዛትም ብቻ ግን ዋጋ የለውም።ወደ ሚቀጥለው ተግባር 

መሸጋገር ያስፈልጋል። 

 

ከግማሽ ሚልዬን በላይ ህዝብ እነዚህን መጽሃፍት በማንበብ ከፍተኛ ግንዛቤ አግኝቶአል። 

 

 

ተስፋዬ ገብረአብ ስነ ጽሁፍን እንዴት ለፖለቲካዊ አላማው እየተጠቀመ እንደነበረ በራሱ እጅ 

ጽሁፍ እንደሚከተለው ያብራራል። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ለዓለም፣ 

አንዳንድ ማስታወሻዎች፣ 

 
የዚህ መጽሃፍ ፋይዳ ከቀዳሚዎቹ ሁሉ የላቀና ልዩ ትኩረት የሚያሻው ነው።የነዚህ ማስታዎሻዎች 

ተከታታይ መጽሃፍትን ሃሳብ የጠነሰስከው እኔም ኢትዬጵያዊ ሆኜ ድራማ እንድሰራ ያዘዝክ (ሰርዞት) 

ያግባባህኝ ራስህ (አበበ)በመሆንህ ይህ ፕሮጀክት የመስሪያ ቤታችን የስራ አካል ተደርጎ እንዲታይ 

ምኞት አለኝ።ምክንያቱም የተጀመረ ፕሮጀክት እንደመሆኑ፣ልገፋበት የግድ ነው።ከኢትዬጵያ ህዝብም 

ከፍተኛ ግፊት አለብኝ።ቢያንስ ከአራት መቶ ሺህ በላይ ኢትዬጵያውያን አንባቢዎች እንዳፈራሁ 

ይገመታል።እነዚህም አንባቢያን የከተማ ሰዎችና ለፖለቲካው ቅርብ የሆኑ እንደሆነ ማረጋገጥ ይቻላል። 

 

አሁን የሆላንድ የመኖሪያ ፈቃድ አግኝቻለሁ።ቀጣዩን መጽሃፍ እዚሁ ሆላንድ ሃገር ሆኜ ለመጻፍ 

እየሞከርኩኘ ነበር።እየሰራሁትም ነው።ሆኖም እየተሳካልኝ ነው ማለት አልችልም።የተሳካ ስነ-ጽሁፍ 

ለመስራት ያካባቢ ሁኔታ ወሳኝ ነው።የጋዜጠኛው ማስታወሻ እና የደራሲው ማስታወሻን የሰራሁት 

አስመራ ሆኜ መሆኑን ታውቃላችሁ።የስደተኛን ማስታወሻ ሆላንድ ሆኜ መስራት አልቻልኩም።መስራት 

ካለብኝ ኤርትራ መመለስ አለብኝ።ኤርትራ ከተመለስኩ ያገኘሁት የሆላንድ ዜግነት ሊቋረጥ ይችላል።

ምክንያቱም በሆላንድ ህግ መሰረት ከሆላንድ ውጭ መቆየት የሚፈቀድልኝ፣ለሶስት ወር ብቻ ነው።

ጥቅምና ጉዳቱን ስመዝነው ግን፣ሆላንድ ላይ ያገኘሁት ዜግነት ተሰርዞ ወደ ኤርትራ ብመለስ የተሻለ 

ነው።ምክንያቱም እኔ ሆላንድ ላይ ከመቆየቴም በላይ የስደተኛው ማሰታወሻ መታተም፣ፖለቲካዊ 

ፋይዳው የላቀ ነው።ይህን ሃሳብ ያቀረብኩት በርካታ ጥቅምና ጉዳቶችን ግራና ቀኝ ተመልክቼ ነው። 

 

ከላይ ያቀረብኩት ሃሳብ፣ለማጠቃለል ያህል።መንግስት የሰጠኝን የመኖሪያ ፈቃድ ለአንድ ዓመት ያህል 

ወደውጭ እንድቆይ የሚፈቅድልኝ ከሆነ እሞክራለሁ።ካልተቻለ የመኖሪያ ፈቃዳቸውን መልሼላቸው 

ጥቅምት 15፣2010 ዓም.ላይ የመመለሻ ትኬቴን በመጠቀም ወደ ኤርትራ እመለስ ዘንድ ሃሳብ 

አቀርባለሁ።ለዚህም የናንተ ውሳኔ ያስፈልጋል። 

 

ወደ ኤርትራ ከተመለስኩ በኋላ መስሪያቤታችን ገለል ያለ ቦታ ሆኜ 44 ምእራፍ 600 ገጾች ያሉትን 

የስደተኛው ማስታወሻ ጽፌ፣መጨረስ እንድችል መስሪያቤታችን አንድንድ ሁኔታዎችን 

እንደሚያመቻችልኝ እመኛለሁ።እነዚህ ነገሮችም፣ለአንድ ዓመት ጊዜያዊ መኖሪያ ቤትና የመጻፊያ ቢሮ 

ናቸው።በ2011 የሚታተመው ይህ መጽሃፍ ከቀዳሚዎቹ ሁሉ የላቀ እንደሚሆን ቃሌን አምናችሁ 

ይህን ታደርጉ ዘንድ እመኛለሁ።ሻቢያ በቀጣይ (መስሪያቤታችን)ከሚያስመዘግባቸው የስነልቦና 

ጦርነቶች ሁሉ ይህ ቀዳሚ ስፍራ እንደሚኖረው ለማረጋገጥ እጥራለሁ። 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
የሆነው ሆኖ የሀገሬ አንድነትና የህዝቤን የፍቅር ሰንሰለት ለመበጠስ፣ የኢህአዴግ አስተዳደር ባነበረው 

የዘውግ ፌድራሊዝም ሾልከው የሚገቡትን ሴራኞችን ማጋለጥ የኢትዮጵያዊነት ግዴታዬ ነውና በቀጣዩም ሌሎች 
ያገኛኋቸውን መረጃዎች በተከታታይ አቀርባለሁ፡፡ 

 
ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥበቃ ለዘላለም ትኖራለች!!! 

 



  
 


