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እባካችሁ ተቃዋሚዎች ከግብፅና ከሶሪያ ውድቀት ተማሩ!! 

አሥራት ይፍሩ 02/11/13 

ሰሞኑን ጆሮን ጭው የሚያደርግ አንድ ነገር ሰማሁ። ነገሩ ከአንዳንድ ተቃዋሚ ፓርቲዎችና 
ከፅንፈኛ ዳያስፖራዎች በኩል እየተጠነሰሰ ያለውን የጎዳና ላይ ነውጥ ጉዳይ የተመለከተ ነው። 
ይህን የጎዳና ላይ ነውጥ ዱብዱብ የሰማው ጆሮዬ ነገሩን ይጠራጠረው ገብቷል። ጥርጣሬው 
እንዴት በአረቡ ዓለም የታየውና ለብዙሀን እልቂት ምክንያት የሆነው የጎዳና ላይ አብዮት 
በአገር ውስጥ፣ በራስ ሕዝብ ላይ፣ በወገን ላይ፣ ይታሰባል ከሚል የመነጨም ይመስላል። ምንስ 
ለማትረፍ? ማንንስ ለመጥቀም? ወዘተ... ጥያቄዎች መላልሰው ይመጡብኛል። ደግሞኮ ከዚህ 
ነውጥ ጠንሳሾች ወይም ደጀኖች መካከል የዕድሜ ጎምቱ አዛውንቶች ጭምር የሚገኙባቸው 
መሆኑ ነው የበለጠ ግራ ያጋባኝ። 

በመሠረቱ የአረቡ ዓለም አብዮት መነሻ የራሱ የሆነ የተለዬ ባህሪ ያለው መሆኑ እንደተጠበቀ 
ሆኖ ሕዝቡ የተመኘውንና እንዲሆን የሚፈለገውን ሰላም፣ ዴሞክራሲና ፍትሕ አላስገኘም በሚል 
እየተተቸ፣ ሌላ ተቃውሞ እየቀሰቀሰና እያስተናገደ ነው በሚል ከየአቅጣጫው ቅሬታ 
እየቀረበበት ነው።  በዚህም ሥርዓት አልበኝነት፣ የኢኮኖሚ ውድቀት፣ ትርምስና የከፋ 
ብሔራዊ አደጋ እያስከተለ ያለበትን ሁኔታ እየታዘብን ነው። ለዚህ ማሳያ ደግሞ ግብፅና ሶሪያ 
ሁነኛ አብነቶች መሆን ይችላሉ። ግብፅን የተመለከትን እንደሆነ አብዮቱን ተከትሎ ሕዝቡ 
የተረጋጋና ሰላማዊ ኑሮ መኖር እንዳልቻለ ለመረዳት አይከብደንም። በግብፅ አብዛኞቹ 
የመንግሥትና የግል ተቋማት ሥራቸውን መሥራት በማይችሉበት ደረጃ ተሽመድምደዋል። 
የአገሪቱ ዋነኛ የውጭ ምንዛሪ ምንጭ  የሆነው ቱሪዝም አደጋ ውስጥ ይገኛል። የውጭ 
ባለሀብቶች ችግሩ ማለቂያ አልባ በመሆኑ ምክንያት ሀብታቸውን ወደ ሌሎች አገሮች ማዘዋወር 
ጀምረዋል። አዲስ የውጭ ኢንቨስትመንትማ ጨርሶ የሚታሰብ አልሆነም።  

እንደሚታወቀው በሥልጣን ላይ የሚገኝ አንድ የመንግሥት አስተዳደር ወርዶ በሌላው 
የሚተካበት ሕጋዊ ሥርዓት ተግባራዊ ሊደረግ ይገባል። ዴሞክራሲያዊ አስተዳደርን የሚከተሉ 
አገሮች መለያቸው ይኸው ነው። ባለንበት 21ኛው ክፍለዘመን ከዚህ ውጭ ያለ አማራጭ ፈፅሞ 
ቅቡል አይደለም። ሕጋዊ ሥርዓትን ያልተከተለ አካሄድን መከተል የመጨረሻ ውጤቱ አመፅና 
ብጥብጥ ነው የሚሆነው። በአብዮት ስም የሚካሄዱ የጎዳና ላይ ነውጦችና ግርግሮች ለአገርም 
ሆነ ለሕዝብ የሚያስገኙት አንዳችም ፋይዳ የማይኖረው ለዚህ ነው። ለአብነት ያነሳናት ግብፅ 
አሁንም ጥያቄያችን አልተመለሰልንም በሚሉ ወገኖች ሰላሟን እንዳጣች ነው ያለችው።  

ግብፅ ቀጣይ ዕጣ ፈንታዋ ምን እንደሚሆን እንኳን ለመተንበይ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው 
ያለችው። ሕዝቦቿ የተሻለ ለውጥ ቢመኙም አንዳንድ ሀይሎች በሚያደርጉት የእኔ እበልጥ እኔ 
እበልጥ ፉክክር ምክንያት አገሪቱ ወደማትወጣው አዘቅት ውስጥ እየገባች ትገኛለች። ለዚህም 
ነው አብዮት ማለት እንዲህ የከፋ፣ የአገር ውድቀትና ውድመት ከሆነ ምነው ባልጀመርነው ኖሮ 
የሚሉ ግብፃውያን እየበረከቱ የመጡት።  

የግብፅን አብዮት ካነሳን አብሮት ሊነሳ የሚችልን አንድ የጀርባ ታሪክ ማንሳት የግድ ይላል። 
ይኸውም የአልቃኢዳ ጉዳይ ነው። እንደሚታወቀው ከቢንላደን ሞት በሁዋላ የአልቃኢዳ ቁጥር 
አንድ መሪ የሆነው አይመን አልዘዋሀሪ ግብፃዊ ነው። በአልቃኢዳ ውስጥ ደግሞ በርካታ 
ግብፃውያን በአባልነት እንደነበሩም ይታወቃል። በቅርቡ የተደረገ ጥናት የሚያመለክተው 
ደግሞ ቢንላደን ቢሞትም አልቃኢዳ ጨርሶ አልጠፋም። መልኩንና ስሙን እየቀያየረ በአፍሪካ 
በርካታ አባላትን ማፍራት ችሏል። አፍሪካም ዋነኛዋ መንቀሳቀሻው ሆናለች። እንደ ግብፅ 
ዓይነቶቹ በአብዮት ስም ሁከት ውስጥ የሚገኙ አገራት ደግሞ አልቃኢዳ አባላቱን እንደልቡ 
የጦር መሣሪያ ለማስታጠቅና ለግዳጅ ለማሠማራት የሚያስችሉት ሁነኛ መናኸሪያዎቹ 
ሆነውታል። የዓለምአቀፍ የመረጃ ተቋማት ዝርዝር ጥናት እንደሚያመለክተውም አልቃኢዳ 
ዳግም እየተጠናከረና እየተስፋፋ የመጣው በአብዮት ስም ሁከት ውስጥ በሚገኙ የአፍሪካ 
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አገሮች በተለይም በሰሜንና በምሥራቅ አፍሪካ አገሮች ውስጥ ነው። ይህ ደግሞ ለኢትዮጵያ 
ምን ማለት እንደሆነ ለመረዳት የሚከብድ አይሆንም። ሶማሊያን ልብ ይሏል!  

እዚህ ላይ የሶሪያንም ጉዳይ ማከል ይቻላል። የሶሪያ ተቃዋሚዎች ከጀርባ በሌሎች ሀይሎች 
/ማለትም በምዕራባውያን/ በገንዘብና በጦር መሣሪያ እንደሚታገዙ ይታወቃል። የፕሬዚዳንት 
አልአሳድ መንግሥት ደግሞ በእነ ኢራን ይደገፋል። እናም ሁለቱ ወገኖች በሚያካሂዱት 
ፍልሚያ አገሪቱን የጦር አውድማ አደረጓት። ተቃዋሚዎቹ በደማስቆ ካስጀመሩት የጎዳና ላይ 
ተቃውሞ ጀምሮ አገሪቱ በብጥብና በሁከት ውስጥ ትገኛለች። እነርሱ የቀረበላቸውን አማራጮች 
ሁሉ ባለመቀበላቸው ብጥብጡ እየበረታ ሄዷል። ለጉዳዩ እልባት ለመሥጠትና ሰላማዊ ዜጎችን 
ከጥቃት ለመከላከል የመንግሥታቱ ድርጅት ጦርነት ለማወጅ የውሳኔ ሀሳብ ቢያቀርብም 
ሩሲያና ቻይና ድምፅን በድምፅ የመሻር መብታቸውን ተጠቅመው ተቃወሙ። በፕሬዚዳንት 
አሳድ ላይ የኢኮኖሚ ማዕቀብ ቢደረግም በአገሪቱ የተቀጣጠለው እሳት ሊበርድ አልቻለም። 
እንዲያውም ከቀላልና ከባድ የጦር መሣሪያዎች አልፎ ጀቶች የሚሣተፉበት ጦርነት ሆኖ 
ቀጠለ።  

እንግዲህ ምን ትርፍ ተገኘ? ሰዎች ከመሞታቸው፣ ቤቶች ከመቃጠላቸው፣ ሕንፃዎች 
ከመፈራረሳቸው ውጪ ምን ማትረፍ ተቻለ? ከጎዳና ላይ ተቃውሞ የተነሳው አብዮት 
ተቀጣጥሎና ወደ ጦርነት ተቀይሮ ወደ አንድ መቶ ሺህ የሚሆኑ ሶርያውያንን ሕይወት ቀጠፈ። 
ሶርያም እንደአገር እየወደመች መጣች። ኢኮኖሚዋ፣ መሠረተ ልማቷ እንዲሁም መልሰው 
የማይተኩ ታሪካዊ ቅርሶቿ ሁሉ እየወደሙ ናቸው።  

እንዲህ ዓይነት ከብስለት የተፋታ፣ ለአገርና ለሕዝብ ካለማሰብ የሚመጣ፣ መነሻውን ጎዳና ላይ 
ያደረገ፣ በሂደትም ወደ ብሔራዊ ጥፋትና ውድመት የሚሸጋገር ርምጃ መነሻው ለአገሪቱ ሰላም፣ 
ዴሞክራሲ፣ ፍትሕና መልካም አስተዳደር ከመሻት የመጣ ነው ቢባል መሳለቅ ነው የሚሆነው። 
ምክንያቱም የሠለጠነ ሕዝብና ፖለቲካ ሕዝብ እያለቀና አገር እየወደመ ወደ ፖለቲካ ሥልጣን 
መምጣትን አያስብምና ነው።  

የእኛዎቹ የጎዳና አብዮት ናፋቂዎች  

እንደሚታወቀው በየትኛውም አገር የሚካሄድ ለውጥ የራሱ የሆነ መለያ ባሕርያት አሉት። 
የአረቡ ዓለም አገራት የቋንቋ፣ የባህል፣ የሀይማኖትና የዘር ተመሳሳይነት ወይም ተቀራራቢነት 
ያላቸው ናቸው። በተመሳሳይ ንቅናቄ ለመትመም ቢያስቡ የሚያመሳስላቸው ጉዳይ ስላለ ነው 
ሊባል ይችላል። ይህም ሆኖ አብዮታቸውና የጎዳና ላይ ነውጣቸው ሕዝባቸው ያሰበውን ለውጥ 
አላስገኘላቸውም። ከስኬት ይልቅ ውድቀት ነው ያስከተለባቸው። ለአገራቸውና ለሕዝባቸው 
ውድቀት ነው የመጣባቸው። 

እንግዲህ እንዲህ ዓይነቱን የአገር ጥፋትና እልቂት ነው እንደመልካም ተሞክሮ በመውሰድ 
በኢትዮጵያ "ለውጥ" እናመጣለን በሚል ጽንፈኛው ዳያስፖራና አንዳንድ የአገር ውስጥ 
ተቃዋሚዎች የተለያዩ የትርምስ አጀንዳዎችን በማራገብና በማጦዝ አለያም አንዳንድ ወቅታዊ 
ሁኔታዎችን በሚፈልጉት አቅጣጫ በማጠማዘዝ መፍጨርጨር የጀመሩት። እነዚህ ሀይሎች 
በዚህ አግባብ የሞከሩት ድርጊት የመጀመሪያው ምራፍ ከሸፈባቸው እንጂ እንደሀሳባቸው 
ቢሆንማ አገሪቱ በአሁኑ ወቅት አንድም እንደግብፅ፣ አንድም እንደሶሪያ አልፎ ተርፎም እንደ 
ሶማሊያ ትሆንላቸው ነበር።  

ይህንን ጥፋት ዓላማቸው በማድረግ ለሁለተኛ ሙከራቸው በአንድነትና በመድረክ መሪነት 
እንዲሁም በእነኢሳት ደጀንነትና ቀስቃሽነት ደፋ ቀና ማለቱን ተያይዘውታል። እነዚህ ሀይሎች 
የኢትዮጵያን አንድነት የመጠበቅና የማስጠበቅ ዓላማ አለን፤ ይህንን ማድረግ የሚያስችል 
ሥርዓት ማምጣት እንችላለን ብለው ያስባሉ። ለመሆኑ ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦችና 
የተለያዩ ቋንቋዎች፣ ዕምነቶችና ባህሎች ያሏት አገር መሆኗን እንደምን ሊረሷት ቻሉ? 
የኢትዮጵያን ሁኔታ እንደምን ከአረቦቹ ጋር ሊያመሳስሉ ፈለጉ? ኢትዮጵያ አረብ አለመሆኗ 
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በአንፃሩ የራሷ ማንነት ያላት፣ የጥንታዊ ሥልጣኔ ባለቤት፣የመቻቻልና ከሁሉም በላይ 
የአብሮነት ተምሳሌት መሆኗን እንደምን ሊዘነጉ ቻሉ?  

የኢትዮጵያ ሕዝቦች የመጀመሪያቸውን የጎዳና ላይ አብዮት በ1966 ዓ.ም ቀጥሎም የአምባገነኑን 
የደርግ ሥርዓት በትጥቅ በመፋለም ትግል ሲያካሂዱ እኮ የአረቡ ዓለም በእንቅልፍ ውስጥ 
ነበር። ከትናንት ታሪኩ ብዙ የተማረን ሕዝብ እንደምን ወደ ዓረቡ ዓለም የጎዳና ላይ አብዮት 
ሊመልሱት ከጀሉ? በስሜት እየተነዱ ተሽከርካሪዎችን መስበር፣ ሱቆችን ማቃጠል፣ ድንጋይ 
መወርወር ማንን ለመጥቀም ይሆን ይህን ማሰባቸው? ነው ወይስ የሞተው ሞቶ፣ የተቃጠለው 
ተቃጥሎ፣ የወደመው ወድሞ .. ብቻ በቦሌም ሆነ በባሌ እንደሚሉት እኛ ወደ ሥልጣን እንምጣ 
ማለታቸው ነው? ይህ ደግሞ ለአገርና ለሕዝብ ከማሰብ የሚመነጭ ጤነኛ ሀሳብ እንዳልሆነ 
በግልፅ መረዳት ይቻላል።   

የጎዳና ላይ አብዮት በክፉ ስሜታዊነት፣ በጥላቻና በጀብደኝነት፣ በሥርዓት አልበኝነት የተሞላ 
በመሆኑ የሚያስከትለው ጥፋት ወደር የለውም። በአረቡ ዓለም ያየናቸው ሁከቶችና ብጥብጦች 
ያስከተሉት ነገር ቢኖር ጥፋት እንጂ ሕዝቡ የጠበቀው ነገር አይደለም። የእኛዎቹ እድሜ 
ጠገብ አንዳንድ የተቃዋሚ ፓርቲ አፋሽ አጎንባሽ አዛውንቶች በልምድም፣ በዕውቀትም፣ 
በዕድሜም የጎለመሱ እንደመሆናቸው ለተተኪው ትውልድ የተሻለ ነገር ማቆየት ሲገባቸው 
የእልቂት እሳት ለኩሰው ከዳር ለመሞቅ ማሰባቸው እጅጉን የሚያሳዝን ነገር ነው። እሳት ደግሞ 
አንዴ መንቦግቦግ ከጀመረ መሃል ላይ ሆነው ዙሪያቸውን ጭረውና ቆስቁሰው ያነደዱትንም 
መፍጀቱን አይተውም።  

እናም ውድ ተቃዋሚዎች ከአረቡ ዓለም የጎዳና ላይ ነውጦችና አብዮቶች ውድቀት ተምራችሁ፣ 
ከእነኢሳትና ጀሌዎቻቸው ደጀንነትና ተፅዕኖ ተላቅቃችሁና የሰለጠነ ፖለቲካ አካሄድ 
ተከትላችሁ ወደ ትክክለኛው መስመር እንድትገቡ ትመከራላችሁ። አስተዋይና ብልህ ከሌሎች 
ውድቀት ይማራል እንጂ እራሱ በድጋሚ ወድቆ አይጋጋጥም!  

 

  

 

 

     

  


