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‹‹የአሌአህራም ጀግኖች›› 

ሰርፀዴንግሌ - ከመገናኛ 

‹‹እውነትና ንጋት እያዯር ይጠራሌ›› ይሊሌ የሀገሬ ሰው - ምንም ነገር ተዯብቆ 

እንዯማይቀርና መጨረሻም እንዯሚታወቅ ሇመግሇፅ ሲፈሌግ፡፡ እርግጥ ይህ አባባሌ 

በጭምብሌ ተሸፍኖ የነበረና ሇጊዜው ዴብቅ የሆነ ጉዲይ ይዘገይ እንዯሆን እንጂ፤ የማታ 

ማታ እርቃኑን እንዯሚቀር የሚያመሊክት ነው፡፡ የሏሰት ጃኖ ዯርቦ እውነተኛ ሇመምሰሌ 

በአዯባባይ የሚንጎማሇሌ የትኛውም ወገን ይሁን ግሇሰብ፤ ጃኖው ሲገፈፍ አሌያም 

ተገሌብጦ ሲታይ ማንነቱን የሃቅ ፀሏይ እንዯሚጎበኘው ማወቅ ያሇበት ይመስሇኛሌ፡፡  

የዚህ ጽሁፍ አንባቢ ‹‹የማን የሏሰት ጭምብሌ ነው ተገሌጦ የታየው?፣ አሌአህራምስ 

ማነው?›› የሚለ ጥያቄዎችን በውስጡ ሉያጭር ይችሊሌ፡፡ አዎ! ጥያቄዎቹ በአንባቢዎቼ 

አእምሮ ውስጥ የማንቃጨሊቸው አግባብነት አጠያያቂ አይሆንም፡፡ ሇምን ቢባሌ፤ በውሸት 

ጽሌመት ተጋርድ የነበረን እውነት ሇማየት የማይፈሌግ ሰው ስሇማይኖር ነው፡፡ እናም ወዯ 

ጉዲዩ ስረ-ነገር ሌውሰዲችሁ፡፡ …  

የተጀቦኑበት የሰሊማዊ ትግሌ የሏሰት መጋረጃ፤ ከሚያከናውኑት ተግባር አኳያ ተገሌጦ 

ሲታይ እውነተኛ ገጽታቸው ፀረ-ሠሊም ኃይልች መሆናቸው ገሃዴ እየሆነ መጥቷሌ፡፡ 

እነዚህ ወገኖች ወትሮም ቢሆን እነ ሂዩማን ራይትስ ዎች እና መሰሌ የውጭ ኃይልች 

በንጉሠ ነገሥትነት ቀብተው ዙፋን ሊይ እንዱያስቀምጧቸው የሚመኙ ናቸው፡፡      

ሇዚህም በወረታው የፈጠራ ወሬን እየሰነቁ በማቀበሌ ቀሊማጅነታቸው ይታወቃለ፡፡ በአንዴ 

ወቅትም ሇኢትዮጵያ ህዝብና መንግሥት ብዴርና ዕርዲታ አይሰጣቸው እያለ እንዯ ግብጹ 

የሆስኒ ሙባረክ መንግሥት /ነፍሱን ይማረውና/ በመቀስቀስ ፀረ-ህዝብ ተግባራቸውን 

በግሊጭ ሲያሳዩን ነበር፡፡  

መቼም ስሇእነማን እያወራሁ እንዯሆነ ግሌፅ ነው፡፡ እርግጥም እያወጋኋችሁ ያሇሁት 

ስሇ ሀገራችን አንዲንዴ ተቃዋሚዎች ነው - በህገ መንግሥታዊ ስርዓቱ ማዕቀፍ ውስጥ 

በሰሊማዊ ትግሌ እንንቀሳቀሳሇን እያለ፣ መሌሰው ህገ-መንግሥቱን ከጀርባ በመውጋት 

ስሇሚታወቁት የእንቧይ ካብ ስብስቦች፡፡  
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እናም ሰሞኑን ይኼው ስብስብ በፈፀመውና ሇሰሚው እንግዲ በሆነው አሳፋሪ 

ዴርጊቱ እውነተኛ ፀረ-ሰሊምነቱንና ፀረ-ህዝብነቱን ይበሌጥ ገሊሌጦ አሳይቶናሌ፡፡ ነገሩ 

ወዱህ ነው፡፡ … 

አሌአህራም የተባሇና “የሀገሪቱን መንግሥት - መንግሥት የሚሸት” የግብፅ ጋዜጣ 

በዴረ-ገፁ ሊይ ሰሞኑን እንዱህ ሲሌ አስነበበ፡፡ ‹‹… ስማቸው እንዱጠቀስ ያሌፈሇጉ አንዴ 

የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲ መሪ፤ መንግሥት 121 የኦሮሞ ጎሳ ተወሊጆችን አስሮ ሇክስ 

የተዘጋጀው የህዝብ አመፅ ይነሳሌ ብል ስሇሰጋ ነው›› - ይሊሌ ዘገባው፡፡ እንግዱህ ሌብ 

በለ! ተቃዋሚ ነን የሚለ ኃይልች ትናንት እንዯሚዘሊብደት ሁለ፣ ዛሬ ዯግሞ ሇግብፅ 

ጋዜጣ የሏሰት መረጃ አቀባይ ሆነው እየተንቀሳቀሱ ነው፡፡  

ይህ ተግባራቸው ሀገራችን ታሊቁን የሚላኒየም ግዴብ በአባይ ሊይ ሇመገንባት 

መሰረት በጣሇችበት ማግሥት ሊይ መከናወኑ እንዱሁም የግብፅ ባሇሥሌጣና ግዴቡን 

አስመሌክቶ ያሌተገቡ ጥያቄዎችን በሚያነሱበት ወቅት መሆኑ የጉዲዩን አዯገኛነት 

የሚያሳይ ይመስሇኛሌ፡፡ ‹‹በሰሊማዊ ትግሌ እንመራሇን›› እያለ ሇፀረ-ኢትዮጵያ ባዕዲን 

ኃይልች ተሊሊኪ መሆናቸውም እንዱሁ፡፡  

ከሁለም በሊይ ግን፤ የተቃዋሚዎቹ ‹‹የአሌአህራም ጀግንነት›› የኢፌዳሪ ጠቅሊይ 

ሚኒስትር አቶ መሇስ ዜናዊ ሰሞኑን የመንግሥትን የ8 ወራት የስራ አፈፃፀም ሪፖርት 

ሇተወካዮች ምክር ቤት ሲያቀርቡ፤ አባይን በማሌማት ዙሪያ ግብፅ ትከተሇዋሇች ያሎቸውን 

ሦስት ስትራቴጂዎችን በይፋ ያጋሇጠ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ 

 አንባቢዎቼ እንዯምታስታውሱት፤ በጠቅሊይ ሚኒስትሩ የተገሇፁት ሦስቱ የግብፅ 

ስትራቴጂ ስሌቶች በወታዯራዊ ኃይሌ ማስፈራራት፣ በተሊሊኪዎቻቸውና አጫፋሪዎቻቸው 

ጸረ ሰሊም የአካባቢ ሃገራት አማካይነት ሉፈጥሩ የሚያስቡት ትርምስ እንዱሁም 

የኢትዮጵያ ኪራይ ሰብሳቢ ፀረ-ሰሊም ኃይልችን በተሊሊኪነት መጠቀምና ብዴርና እርዲታ 

እንዲናገኝ ማከሊከሌ ናቸው፡፡  

በዚህ ጽሁፍ አቅራቢ እምነት፤ ጉዲዩ ‹‹ትንቢት ይቀዴም ሇነገር›› እንዱለት ሆኖ፤ 

ጠቅሊይ ሚኒስትሩ የግብፅን ስትራቴጂዎች ሇህዝብ ከገሇፁ ሳምንት እንኳን ሳይሞሊቸው 

እነዚህ ኃይልች በፍፁም ፀረ-ህዝባዊ ባህሪ ተሽቀዲዴመው የባዕዴ ሀገር የጥፋት ስሌቶች 

ፈፃሚና አካሌ መሆናቸውን ይፋ አዴርገዋሌ፡፡  
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ይህም በሰሊም ስም የሚንቀሳቀሱት እነዚህ ወገኖች ሀገራቸውንና ህዝቡን በመካዴ 

በጸረ ሰሊም የጥገኝነት አስተሳሰብ ‹‹የአሌአህራም ጀግኖች›› እና ታማኝ ልላዎች 

መሆናቸውን የሚያመሊክት ሃቅ ነው፡፡  

ከዚህ ተጨባጭ ዕውነታ በመነሳትም፤ በሰሊማዊ መንገዴ ሇመታገሌ ተዯራጅተናሌ 

እያለ የሇየሇት ፀረ-ሰሊም ተግባር የሚፈፅሙት ተቃዋሚ ነን ባዮች ‹‹ በውስጥ አርበኛነት›› 

የአሳፋሪና የክህዯት ተግባር የግብፅ ስትራቴጂ ዓሊማ አራማጆች  እንዯሆኑ ማየት ተገቢ 

ይመስሇኛሌ፡፡  

በመጀመሪያ ዯረጃ ‹‹እነዚህ ወገኖች ሇምን ሇግብፁ አሌአህራም ጋዜጣ የቅጥፈት 

መረጃ ሰጡ?›› የሚሌ ጥያቄ ማንሳት ተገቢ ነው፡፡ ታዱያ ሇምሊሹ ሩቅ መሄዴ አያሻንም፡፡ 

ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ‹‹አባልቻችን እየታሰሩ ነው›› በማሇት ጥያቄ ሊቀረቡት አንዴ የተቃዋሚ 

ፓርቲ አባሌ የሰጡትን ምሊሽ ብቻ መጥቀሱ በቂ ነው፡፡ እንዯ አቶ መሇስ ገሇፃ፤ የታሰሩት 

ግሇሰቦች ከሽብር ጋር በተያያዘ ሁኔታ የሚታወቁ የኦነግ አባሊት ናቸው፤አሇያም በተሇያዩ 

ዯረቅ ወንጀልች ተጠርጥረው በሕግ ቁጥጥር ሥር ያለ ናቸው፡፡ ራሱን ‹‹ኦነግ›› እያሇ 

የሚጠራው ጠባብና በህዝብ የተተፋው ዴርጅት ዯግሞ፤ ባይሳካሇትም ህገ-መንግሥታዊ 

ስርዓቱን በኃይሌ ሇመጣሌ ነፍጥ ያነገበ የጥቂት ጸረ ሰሊም ግሇሰቦች ስብስብ  ነው፡፡  

ቡዴኑ በግብፅ መንግሥት አጋፋሪነት የተሊሊኪው የኤርትራ መንግሥት ተወርዋሪ 

ዴንጋይ ሆኖ የህዝቦችን ሰሊም በጉዲይ አስፈጻሚነትና ሇማዯፍረስ የሚሯሯጥ ቡዴን ነው፡፡ 

በላሊ አገሊሇፅ ይህ የጥፋት ቡዴን ሀገራችን አባይን እንዲታሇማ የግብጽን የጥፋት አጀንዲ 

ሲዯግፍ የነበረ ነው፡፡ እንግዱህ ፖርሊማ ተቀምጠው ‹‹አባልቻች ታሰሩብን›› ያለት 

የተቃዋሚ ፖርቲ አባሌ የተከራረከሩት ሇእነዚህ ኃይልች መሆኑ ሁሇት አንዴምታዎችን 

እንዴናነሳ ያሰገዴዯናሌ፡፡   

አንዴም ባሇማወቅ ነው የግብፅን አጀንዲ ሇማፈፀም የሚፍጨረጨሩ ኃይልችን 

በጉያቸው ስር ወሽቀው ይዘዋሌ፣ አሉያም ራሳቸው ሆን ብሇው ፀረ-ሰሊም ኃይልቹ 

ተግባራቸውን እንዱያከናውኑ በአይዞህ ባይነት እያዯፋፈሯቸው ነው፡፡  

የሀገራችን አንዲንዴ ተቃዋሚ ፓርቲ ነን ባዮች ባሇማወቅ የኦነግ አባሊትን 

በውስጣቸው ይዘዋሌ ብሇን እንዲናስብ እንኳን፤ ሇአሌአህራም ጋዜጣ ከሰጡት ‹‹… 

መንግሥት የኦሮሞ ተወሊጆችን አስሮ ሇክስ የተዘጋጀው አመፅ ይነሳሌ ብል ስሇሰጋ ነው›› 
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የሚሇው የፈጠራ ወሬአቸው ይህን እውነታ አይዯግፍም፡፡ ይሌቁንም ይህ የበሬ ወሇዯ 

ዴርሰታቸው ፓርቲዎቹ ሇኦነግ ያሊቸውን ዴጋፍ ነው የሚመሊክተው፡፡ በመሆኑም 

ባሇማወቅ ፀረ-ሰሊም ኃይልችን አቅፈው ነበር ሇማሇት የሚያስችሇን አንዲችም ሚዛን 

የሚዯፋ ነጥብ ሉኖረን አይችሌም፡፡  

መግሇጫው የተሰጠው ሇግብፅ ጋዜጣ መሆኑ ዯግሞ ‹‹ቀዯም ሲሌ ሲሊሊክሊችሁ 

የነበረው ዴርጅት እየታሰረ መሆኑን እወቁት›› የሚሌ አንዴምታ ያሇው ይመስሊሌ - በዚህ 

ጽሁፍ አቅራቢ እምነት፡፡ እናም በፊት ሇፊት ገፅታቸው ‹‹በሰሊማዊ መንገዴ ሇመታገሌ 

ቆርጠናሌ›› የሚለት እነዚህ ወገኖች፤ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የግብፅ የጥፋት ተሌዕኮ 

አቀንቃኝ እየሆኑ መሄዲቸውን መገንዘብ ያሇባቸው ይመስሇኛሌ፡፡ ይህ ዴርጊትም ህጋዊና 

ህገ-ወጥ ተግባራትን እያጣቀሱ የመሄዴ አዝማሚያን የሚያበረታታ ከመሆኑን ባሻገር፣ 

በሀገር ሊይ የሚሸረብ ሴራን በግሌጽ የመዯገፍ ተግባር ነው፡፡  

በየትኛውም ሀገር ‹‹የህዝብን ጥቅም ሇማስጠበቅ›› በሚሌ ስም በሰሊማዊ መንገዴ 

የተቋቋመ የፖሇቲካ ፓርቲ ከሃገርና ከህዝብ ብሔራዊ ዯህንነትና ጥቅም በተጻራሪ ፀረ-ህዝብ 

ኃይልችን በመዯገፍ ተግባር ሊይ ሉሰሇፍ የሚችሌበት አንዲችም ህጋዊ መብት ሉኖረው 

አይችሌም፡፡ እርግጥ ነው እነዚህን መሰሌ ተቃዋሚ ፓርቲ ነን ባዮች ከአፈጣጠራቸው 

ጀምሮ ሇህዝብ የማይወግኑ በመሆናቸው፤ ኦነግን ሇመሳሰለ በህዝብ ሇተጠለ ኃይልች ጋሻ 

ጃግሬ ሆነው መሰሇፋቸው ሊይዯንቀን ይችሊሌ፡፡ ቁምነገሩ ግን ይህ አይዯሇም፡፡ ዋናው 

ጉዲይ ግብፅ አባይን እንዲንገነባ ስታሰሌፈው ሇነበረችው ኃይሌ በመቆጨት ሇጥፋት 

አዝማቹ ኃይሌ መሌሰው አቤቱታ መሳይ መግሇጫ መስጠታቸው ነው - የትስስሩ 

እምብርት፡፡ ውሻ በበሊበት ይጮሃሌ አይዯሌ ነገሩስ!  

እርግጥ ይህ የተቃዋሚ ነን ባዮቹ ‹‹ቁጭት›› ሇኦነግ ካሊቸው ዴጋፍ የዘሇሇ ነው 

ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ቀዯም ሲሌ ሇመጥቀስ እንዯሞከርኩት፤ ታሳሪዎቹ የኦነግ አባሊት ሽብር 

ሇመፈፀም ሲያሴሩ የተዯረሰባቸው መሆናቸው ይታወቃሌ፡፡ የተቃዋሚዎቹ የእነዚህን ሰዎች 

እስር በፀፀት ሇአዝማቻቸው መግሇፃቸው፤ ሇግብረ-ሽበራ ያሊቸውን ጽኑ ፍሊጎት ብቻ 

አይዯሇም የሚያስረዲው፡፡ ከዚህ ባሻገር፣ ኢትዮጵያ በአሸባሪዎች ሳቢያ አባይን 

እንዲትገዴብ ውስጣዊ እምነታቸው መሆኑንም ጭምር መሆኑን ነው አፍ አውጥቶ 

የሚናገረው፡፡  
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እዚህ ሊይ ‹‹እንዳት?›› የሚሌ ጥያቄ ሉነሳ ይችሊሌ፡፡ አመክንዮው ግን አንዴና 

አንዴ ነው፡፡ ይኼውም አሸባሪውን ኦነግ እንዯ አባለ እየቆጠረ የሚዯግፍ መሆኑ ነው፡፡ 

ሀገራችን ሰሊምና መረጋጋት የራቃት ሆና በወንዟ እኩሌ ተጠቃሚ እንዲትሆን ሇዘመናት 

ፀረ-ሰሊም ኃይልችን ሲያሰማሩ ከነበሩት አካሊት ውስጥ ግብፅ አንዶ መሆኗ ይታወቃሌ፡፡ 

ስሇሆነም ሇኦነግ እሌፍኝ አስከሌካይ ሆኖ መቆም ማሇት፤ የግብፅን ፀረ-አባይ ተሌዕኮ የራስ 

አጀንዲ ማዴረግ መሆኑን ማወቅ ያስፈሌጋሌ፡፡ እናም የሀገራችን ተቃዋሚዎች ይህን 

መሰለን እምነት ሰንቀው እየተንቀሳቀሱ ከሆነ፣ አሰሊሇፋቸውን በግሌፅ መሇየት ያሇባቸው 

ይመስሇኛሌ፡፡  ጉዴና ጅራት ከወዯ ኋሊ እንዱለ፤ እንዯእኔ ሁኔታቸውን ሁለ ስከታተሇው 

አያዴርገውና እነዚህ ኃይልች ሇመሆኑ ተሳክቶሊቸው/አይሳካሊቸውም እንጂ/የመንግሥት 

ሥሌጣን ቢይዙ "አባይን ወይ ንክች" ሉለን አይዯሇም እንዳ? ይቺ ናት ጨዋታ አሇ ያ 

የሃገሬ እውቅ ዜመኛ!!  

እንዱህ ዓይነቱ የሇየሇት ፀረ-ሌማት ተግባራቸውም፤ በአሁኑ ወቅት ያገሇሊቸው 

ህዝብ፤ ይበሌጥ ‹‹ዓይናችሁን ሊፈር›› እንዯሚሊቸው መርዶቸውን ይወቁትና 

‹‹የአሌአህራም›› ጋዜጣ ተሇዋጭ ‹‹ጀግኖች›› በመሆን የአብሮ መንገዲቸው 

እስከሚያዯርሳቸው እርቀት ‹‹ምን ሇምን አብረህ አዝግም›› ነውና ቀጣይ ውጤቱን አብረን 

የምናየው ይሆናሌ፡፡  

ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ በዓባይ ሇዘመናት እኩሌ ተጠቃሚ ያሇመሆኑን ቁጭትና 

ፀፀት ሽሮ፤ በሌማታዊው መንግሥት በተፈጠረሇት ሰሊዊ አጋጣሚ ዓባይን ገዴቦ ፍትሃዊ 

መብቱን ዕውን ሇማዴረግ በሀገራዊ ስሜት በነቂስ ወጥቶ እየተረባረበ ነው፡፡ በአንፃሩ 

በሰሊማዊ ምርጫ ተወዲዴሮ የህዝብ ዴጋፍ ካገኘ ሀገር ይመራሌ ተብል የሚጠበቀው 

የተቃዋሚው ወገን ግን የህዝቡን ሌማታዊ እንቅስቃሴ በሽብር ተግባር ሇማዯናቀፍ በቀቢፀ-

ተስፋ የሚወራጨው የኦነግ አባሊት ‹‹ሇምን ታሰሩ? እንዳት ሇፍርዴ ይቀርባለ?››  በሚሌ 

በቁጭትና በፀፀት እየተንገበገበ ነው፡፡ ሁኔታው በበኩላ ማን ከማን ጋር እንዯተሰሇፈና ምን 

አይነት አሊማ ሇማሳካት እየተንቀሳቀሰ እንዯሆነ ሃቁን አሁንም በዴጋሚ አረጋግጦሌኛሌ፡፡  

ይህ የህዝቡና ተቃዋሚ ነን ባዮቹ ‹‹አራምባና ቆቦ›› ፍሊጎቶች የሚያመሊክቱን 

ዕውነታ አሇ፡፡ ይኼውም የፀረ-ሰሊም ኃይልች ‹‹እምባ አባሽ›› ሇመሆን የሚንቀሳቀሱት 

እነዚህ ወገኖች፣ በ‹‹እኔ ከሞትኩ ሰርድ አይብቀሌ›› ብሂሌ ሇህዝቡ ሌማታዊ ጉጉቶች ዯንታ 

የላሊቸው መሆናቸውን ነው፡፡  
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ማንኛውም ነገር የእነርሱን በአቋራጭ የስሌጣን እርካብ ሊይ የመውጣት ፍሊጎት 

እስከመሰሇ ዴረስ፤ ሀገራዊ ፍቅርና ዕዴገት እንዱሁም የህዝብ ተጠቃሚነት የሚለት 

አጀንዲዎች ‹‹ውግዝ - ከመአርዮስ›› እንዱለት ዓይነት መሆናቸው ነው፡፡ እንዱያውም 

‹‹ኦነግ ብቻ አይዯሇም ወዲጃችሁ፣ እኛም አሇን እኮ!›› የሚሌ መሌዕክት አስተሊሊፊ መሳይ 

ዯረቅ ዯብዲቤ በቃሇ-ምሌሌስ መሌክ ከመስጠት አይመሇሱም፡፡ … ነገሩ የግብፅ 

ባሇሥሌጣናትን ‹‹በአዱሱ መንግሥታችሁ አስቡን›› ዓይነት መሇማመን ይሆን እንዳ?... 

መቼም የዚህ ጽሁፍ አንባቢ ይህ ተቃዋሚ ነን በሚለ ወገኖች ሇግብፅ ጋዜጣ 

በፈጠራ ወሬ ሊይ ተመርኩዞና ኦነግን በመዯገፍ የተሰጠው ቃሇ-ምሌሌስ፤ የፖሇቲካ 

ፓርቲዎቹን ማንነትና እውነተኛ የትግሌ ስሌታቸውን በገሃዴ ያጋሇጠ መሆኑን መረዲቱ 

አይቀርም፡፡  

ከሁለም በሊይ ዯግሞ፤ ጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ ዜናዊ የግብፅ ኢትዮጵያን 

የማዲከም ስትራቴጂና የሀገራችን ፀረ-ሰሊም ኃይልች ያሊቸውን የእከከኝ ሌከክሌህ ፀረ-

ሌማት ቁርኝትን አስመሌክተው ሇፓርሊማው የገሇፁትን አባባሌ ትክክሇኛነት የሚያመሇክት 

መሆኑንም ይገነዘባሌ፡፡  

ታዱያ እዚህ ሊይ አንዴ ነባራዊ እውነታን ማንሳት ተገቢ ይመስሇኛሌ፡፡ እርሱም 

ከዚህ ቀዯም በነጭ ሇባሾች አማካኝነት በሚፈጠረው ሽብር የሀገራችን ህዝቦች በውስጥ 

ጉዲያቸው እንዱጠመደና አባይን እንዲያሇሙ ይካሄዴ የነበረው ሴራ ዛሬ ሊይ የማይሰራ 

መሆኑን ነው፡፡  

ይህን ሃቅ አሸባሪዎችን ሊኪውም ይሁን ተሊሊኪው ፀረ-ሰሊም ኃይሌ እንዱሁም እነዚህ 

ኃይልች በጉያው ወሽቆ ‹‹አባልቼ ናቸው›› እያሇ የሚያሊዝነው ተቃዋሚ ተብዬ ማወቅ 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ ምናሌባትም ይህን ያረጀ-ያፈጀ ዘዳ በመጠቀም፤ ሀገራችን በአባይ ወንዝ 

ሊይ የምታካሂዯውን ሌማት ሇማዯናቀፍ መሞክር ይቅር ሉባሌ የማይችሌ የህዝብና የሃገር 

ዯመኝነት ስሇሆነ በቸሌታ የሚታሇፍ ሉሆን አይችሌም፡፡  ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ 

በአባይ ወንዝ ሇመዘናት ሲቆጭ የነበረውን ስሜቱን፤ በአንዴነት ተዯጋግፎ በማዯግ መርህ 

እየተመራ በሌማት ሇመካስ ቆርጦ በመነሳቱ ነው፡፡  
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ከዚህ ጎን ሇጎንም አንዲንዴ በዯፈናው በጭፍን ጥሊቻ የሚመሩ ተቃዋሚ ነን ባዮች 

እንዯ ሆስኒ ሙባረክ ዘመን ‹‹ሇኢትዮጵያ እርዲታና ዴጋፍ አይሰጣት›› የሚሌ ፀረ-ህዝብና 

ፀረ-ሌማት አጀንዲ ያዋጣናሌ ብሇው ሉዘምሩ ይችሊለ፡፡  

ሆኖም እንዱህ ዓይነቱ ‹‹የአሌአህራም አርበኝነት›› ህዝቡ በራሱ አቅም በአባይ 

ወንዝ ሊይ እንዲይገነባ የማያዯርገው መሆኑን መዘንጋት አይገባቸውም፡፡ ሇምን ቢባሌ፤ 

ህዝቡ ሀገራዊ ክብሩንና ኩራቱን ስሇሚያስቀዴም የማንንም እጅ ሳያይ በገንዘቡ፣ 

በጉሌበቱና በእውቀቱ ሇማሌማት ርብርብ በመጀመሩ ነው፡፡ እናም ‹‹የአሌአህራም 

ጀግኖች›› የቀን ቅዥት መሊ ዜጎች በሰነቁት የዕዴገት ራዕይ ባድ ‹‹ህሌም›› እንዯሚሆን 

አውቆ ራስን ማስተካከሌ ብሌህነት ይመስሇኛሌ፡፡  

በጥቅለ ሰሞኑን ‹‹ሇአሌአህራም›› ጋዜጣ የተሰጠውን የተቃዋሚዎቻችንን ‹‹ኦነግ-

ተከሊከይ›› ቃሇ ምሌሌስን ስንመሇከተው፤ ዴርጊቱ በሀገራችን ፀረ-ሰሊም ኃይልችና በግብፅ 

ሰትራቴጂ መካከሌ ያሇውን የመጠቃቀም ሰንሰሇትን አመሊክቶ ያሇፈ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡  

በስትራቴጂው ማስፈፀሚያ ስሌት መሰረትም፤ የግብጽ መንግሥት የኢሳያስ 

አፈወርቂ አስተዲዯርን በተሌእኮ ፈጻሚነት ይመሇምሊሌ፣ ያዯራጃሌ፣ ያሰሇጥናሌ፣ 

ያስታጥቃሌ፡፡ ከቻሇም አስርጎ ሇማስገባት ይሞክራሌ፡፡ ከተመቻቸሇትም በተሇያዩ ሀገራት 

በየአጋጣሚው የሚያገኛቸውን የንዴፈ-ሃሳብ ‹‹ሰሊማዊ›› ተቃዋሚም ተብዬ መሪዎችን 

በእርሱ አስተሳሰብ ስር እንዱገቡ ያዯርጋሌ፡፡ … እዚህ ሊይ የዯፈና ተቃውሞ በመርህ ሊይ 

ያሌተመሰረተ በመሆኑ ከሀገር ጠሊት ጋር ከማበር ወዯኋሊ እንዯማይሌ ሌብ ይሎሌ!  

ይሁንና የሰንሰሇቱ ማጠንጠኛ በሆነው ሻዕቢያ የርቀት መቆጣጠሪያ የሚታዘዙትና 

በይፋ የሚታወቁት ኦነግን የመሰለ ፀረ-ሰሊምና ፀረ-ህዝብ ኃይልች የህዝብ ዴጋፍ 

ስሇላሊቸው እንዯ ሰሞኑ በህግ ጥሊ ስር መዋሊቸው አይቀርም፡፡ ነገሩ ‹‹አፍንጫ ሲመታ 

ዓይን ያሇቅሳሌ›› እንዱለት በመሆኑም፤ በንዴፈ-ሳሃብ ‹‹ሰሊማዊ›› መስሇው በይፋ 

ሳይመዘገቡ የፀረ-ሰሊም ኃይልችን ሚና የሚጫወቱ ወገኖችን ያንጫጫቸዋሌ፡፡  

ግብፅ ውስጥ የሚገኝ ማንኛውም ተቋም ዯግሞ የእነዚህን ወገኖች ሁኔታ በማራገብ፤ 

በተዘዋዋሪ መንገዴ ሇህጋዊዎቹ ፀረ-ሰሊም ኃይልች ሽፋን ይሰጣሌ፡፡  የአሌአህራም ጋዜጣ 

የሰሞኑ ዘገባም ይሁን የተቃዋሚዎቹ ቃሇ-ምሌሌስ የዚህ ውጤት ነው፡፡  
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ሰንሰሇቱም በዚህ መንገዴ ከግብፅ ይጀምርና በኤርትራ አዴርጎ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ 

ከዘሇቀ በኋሊ ተመሌሶም ማሳረጊያውን ካይሮ ሊይ ያዯርጋሌ፡፡ ተሊሊኪዎቹም በዚህ ሁኔታ 

ህሉናቸውን ሸጠው ሇባዕዲን ጥቅም ይቆማለ፡፡ በቃ! ጭምብሊቸው ሲገሇፅ የሚወጣ ሃቅ 

ይኼው ነው፡፡ ግና ‹‹አዱዮስ›› ከማሇት ውጪ ከቶ ምን ይባሊሌ? … አዎ! ‹‹አዱዮስ 

የአሌአህራም ጀግኖች፡፡›› …. 

 


