የታላቁን ኢትዮጵያዊ የጥበብ ሰው የኃይሉ ገብረዮሐንስን (የገሞራውን)
አስክሬን ለወያኔ አሳልፎ ለመስጠት ስለሚደረገው ደባ ተጨማሪ ዘገባ
የታላቁን ኢትዮጵያዊ የጥበብ ሰው የኃይሉ ገብረዮሐንስን (የገሞራውን) አስክሬን ለወያኔ አሳልፎ
ለመስጠት የሚደረገው ደባ አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል። ውስጥ አወቅ ምንጫችን እንዳረጋገጠልን፣
የደባው አንቀሳቃሽ ቡድን ስዊድን፣ ስቶክልሆም ውስጥ ሰሞኑን ስብሰባ አድርጎ ለወያኔ ኤምባሲ
አቀረበ የተባለው ጥያቄ ከታላቁ የጥበብ ሰው እና የሕዝብ ልጅ ከገሞራው ፎቶ ጋር በአገዛዙ
አምባሳደር በወይንሸት ታደሰ በኩል አዲስ አበባ ላለው የወያኔ የውጭ ጉዳይ ሚ/ር ተልኳል።
የወያኔው የውጭ ጉዳይ ሚ/ር ቴዎድሮስ አድሃኖም በሀገር ቤት ሰላልነበረም፣ ጉዳዩ በወያኔው ጠቅላይ
ሚ/ር ቢሮ ውስጥ፣ በሚ/ር ማዕረግ የዲያስፖራ ጉዳይ አማካሪ ለሆነው ለእንድሪያስ እሸቴ ቀርቦ፣
እሱም በበኩሉ የወያኔውን ኤምባሲ ጥያቄ ለበረከት ስምዖን መርቶት ነበር። እጁ በደም የታጠበው
ስምዖን በረከትም ከደም አፍሳሽ ጓደኞቼ ጋር ልመካከርበት ብሎ፣ ከነ ስብሃት ነጋ እና ሌሎቹም የወያኔ
ቁንጮዎች ጋር ከተመካከረ በኋላ፣ የወያኔ የውጭ ምንዛሬ ላም እና አፍኖ መግዣ የሆነው አየር
መንገድ በቅናሽ ዋጋ አስክሬኑን ወደ ኢትዮጵያ እንዲያጓጉዝ ፈቅደዋል ተብሏል።
ታላቁ የጥበብ ሰው ገሞራው በብዕሬ ስዋጋላቸው እና መከራ ስቀበልላቸው የኖርኳቸውን ኢትዮጵያን
እና ሕዝቧን ለማጥፋት ሌት ከቀን የሚጥረው ወያኔ በሚገዛት ምድር አልቀበር፣ የሚያርፈው አካሌም
ሆነ ሥራዎቼ ነፃ የሚወጡት እና አልፋ ኦሜጋ ለሆነው ምድራቸው የሚበቁት ኢትዮጵያና ሕዝቧ
የነፃንትን ሸማ ሲላበሱ ነው ያለውን ቃል በመቃረን እና አብዛኞቹ የቅርብ ዘመዶቹ ከነበራቸው ቃሉን
የማክበር ውሳኔ በማፈንገጥ፣ አስክሬኑን ለወያኔ አሳልፈው ለመስጠት እየሰሩ ያሉት አሜሪካ ኗሪ የሆነች
የወንድሙ ልጅ ቆንጅት በትረ እና አዲስ አበባ የሚገኝ የአክስቱ ልጅ ሽመልስ ደምሴ መሆናቸው
ተረጋግጧል። ቆንጅት የምትባለዋ ግለሰብ በውርስ ሰበብ ከወያኔ የቆሸሽ ኤምባሲ ጋር ልታለቃልቀው
ስትሞክር እነሱን አልለማመጥም ብሏት ስለነበር ቆርሾ እንደያዝችበት፣ ሽመልስ የሚባለውም ሆነ
ይህች ግለሰብ የገሞራውን አስክሬን እና ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆነ የጥበብ ሥራዎች ለወያኔ በእጅ
መንሻነት አሳልፎ ለመስጠትና ለመጠቀም እየጣሩ እንደሆነ ታውቋል። ምሥጢራዊነት ያላቸውን
ጨምሮ የገሞራውን ሥራዎች አሳልፈው ለወያኔ በመስጠታቸው ሰበብ ለሚደርስ ማንኛቸውም ጥፋት
እነኝህ ግለሰቦችም ሆነ አባሪዎቻቸው ከተጠያቂነት እንደማያመልጡ ከወዲሁ ሊያውቁት ይገባል።
በስዊድን ኮሚቴ አቋቁመው ለዚሁ ወያኔያዊ ደባ በመንቀሳቀስ ላይ ያሉትን ግለሰቦችም በቅርቡ ይፋ
እናወጣለን።
ገሞራው ሕያው ነው!
የገሞራው ሕዝባዊነት ሕያው ነው!
በገሞራው አስክሬን ለመነገድ የሚጥሩትን ከሃዲዎች ታሪክ ይፋረዳቸዋል!

