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በሀገር አይቀለድም!! 

ክፍል አንድ 

ይነበብ ይግለጡ  01-26-16 

                                                                    
መንግሥት፣ ሀገርና ህዝብ በልማትና በእድገት አጀንዳ ላይ ተግተው እየሰሩ ባሉበት በዚህ                              
ታሪካዊ ወቅት ፀረ  ህዝብ፣ ፀረ ሀገርና ፀረ ልማት ኃይሎች ደግሞ ሠላማችንን ለማሳጣት፤ 

እድገታችንን ለማስተጓጎል ጭራሹንም ወደኋላ እንድንሄድ ለማድረግ ትግልና ትንቅንቅ 

ይዘዋል፡፡ በኤርትራም በዐረብ ሀገራትም ይረዳሉ፡፡ 

አክራሪ እስላማዊ ኃይሎችንም ከጎናቸው አሰልፈዋል፡፡ ወኪሎቻቸውንም በሰርጎ ገብነት 

አሰማርተው የኢኮኖሚና የፖለቲካ ደባዎችን ለመፈፀም ተንቀሳቅሰዋል፡፡ በኦሮሚያና 

በአማራው ክልል የታዩት የጥፋት ድግሶች የዚሁ ሴራ አካል ናቸው፡፡ 

የሰው ህይወት ጠፍቷል፡፡ ንብረት ወድሟል፡፡ በእጅጉ አሳዛኝም ነው፡፡ በሀገርና በዜጎች 

ሀብትና ንብረት መውድም ብሎም በድሆች ልጆች ህይወት መጥፋት የሚደሰቱ 

አረመኔዎችና ከሥልጣኔ የተፋቱ የጨለማ ህይወት አጋፋሪዎች ብቻ ናቸው፡፡ 

በዚህ መልኩ ስንትና ስንት ተለፍቶ የተሰራውንና የተገነባውን ማፍረስና ማውደም የሀገርና 

ህዝብ ጠላትነት እንጂ በምንም መልኩ ለህዝብ አሳቢነትና ተቆርቋሪነት ሊሆን አይችልም፡፡ 

እነዚህን ኃይሎች በጽኑ መታገልና ማጋለጥ የግዴታም ግዴታ ነው፡፡ አጥብቆ ከመታገል 

ውጭም አማራጭ የለም፡፡ 

ሀገር ሲለማና ሲያድግ የህዝብ ህይወት ሲለወጥ ደስተኞች የማይሆኑ ጥፋትና ውድመትን 

የሚናፍቁና የሚመኙ ወገኖች የሀገርም የህዝብም ጠላቶች ናቸው፡፡ እነዚህን አዝሎና አቅፎ 

እሹሩሩ ማለት አይቻልም፡፡ ዳር ከዳር በሻዕቢያ አጀንዳ ሥር ተጠልለው ሀገር 

የማተራመስ አጀንዳን በቀዳሚነት ይዘው የሚራወጡ በመሆናቸው ይህንን መታገስ 

ከቶውንም አይታሰብም፡፡ 
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በአንድ ጎራ ሙሰኛውና ኪራይ ሰብሳቢው ፅንፈኛው ተቃዋሚና አክራሪው እስላማዊ ቡድን 

በሀገር ውስጥ የሚገኘውም ተቃዋሚ ጭምር ተቀናጅቶ በኦሮሚያና በአማራው አካባቢም  

በተፈጠረው ትርምስ እሣቱን አንድደው በማጋጋም በመሪነት በመሰለፍ ጥፋትና 

ውድመቱን እስከ መምራትና ማስተባበር ድረስ ቀጥተኛ ተሳታፊ ነበሩ፡፡  

ሀገሬና ወገኔ የሚል ሰው በሀገሩ በህዝቡና ሠላም ማጣት፣ በድሀ ወገኑ ሞት ደስተኛ 

ይሆናል ብሎ ለማሰብ ይከብዳል፡፡ መንግሥት በብሄራዊ ደረጃ ያወጀውን ብልሹ 

አሠራርን፣ የመልካም አስተዳደርና የፍትህ እጦትን፣ ሙሰኝነትንና ኪራይ ሰብሳቢነትን 

ለመዋጋት የተጀመረውን ታላቅ ህዝባዊ ንቅናቄ ፍርሀትና ሽብር ስለለቀቀባቸው ነው 

መወራጨት ጀምረው የነበረው፡፡ 

እንደ አማራጭ የማምለጫ መንገድ የወሰዱት በሌብነትና በምዝበራ ያግበሰበሱትን 

ከመንግሥትና ከህዝብ የተመዘበረ ሀብት መልሰው ለሁከትና ለብጥብጥ ተግባር እንዲውል 

አድርገውታል፡፡    

በማፍያ መረባቸው በዘረፋና በውንብድና የመንግሥትና የህዝብ ሀብት አጋብሰው የከበሩ 

በኔትወርክ የተደራጁ ወሮበሎች ናቸው በዋነኛነት ቸግሩ እንዲቀጣጠል ያደረጉት፡፡ ለዚህም  

በማስተር ፕላኑ ስም ወጣቱንንና በኦሮሚያ የተለያዩ ከተሞች ኔት ወርካቸውን (የግንኙነት 

መረባቸውን) በመጠቀም በዪኒቨርስቲዎችና በትምህርት ቤቶች በወኪሎቻቸው አማካይነት 

በስልክ በማስተባበር ሰፊ ቅስቀሳ አድርገው ጥፋት እንዲከሰት አድርገዋል፡፡ 

የቀለም አብዮት ተስፈኛውና ህልመኛው የአመጹ አድማስ እንዲሰፋ በማድረግ ረገድ በሀገር 

ውስጥና በውጭ የሚገኘውን የጽንፈኛው ተቃዋሚና የአክራሪው እስላማዊ ቡድን ሶሻል 

ሚዲያዎቹን (ማህበራዊ ድረ ገጾቹን) በስፋት ተጠቅሟል፡፡ግን አልተሳካለትም፡፡  

ከዓመታት በፊት የነበሩ ሌሎች ሀገሮችን የአመጽ ፎቶዎችን በመለጠፍ ህዝቡን በስፋት 

ለማነሳሳት የደከሙ ቢሆንም ከሽፏል፡፡ 

የግንቦት ሰባት ንብረት የሆነውን ኢሣት ሣተላይት ቲቪን በመጠቀም የመጨረሻውን 

የአመጽ ጥሪ አስተላልፈዋል፡፡ የግንቦት ሰባት አባላት በያሉበት ተሳታፊ እንዲሆኑ ጥሪ 

አድርገዋል፡፡ በምስጢር እንንቀሳቀሳለን የሚሉትም ጭምር እኮ ይታወቃሉ፡፡ በእይታ 

ሥር መሆናቸውን አላወቁት ከሆነ ተሳስተዋል፡፡ 
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አሁን ሻዕቢያ ወደ የመን ካዘመታቸው ወታደሮቼ ከሚላቸው ውስጥም የግንቦት ሰባትና 

አርበኞች እንዲሁም የሌሎች ተቃዋሚ አባላት እንዳሉ ዋናው ተልዕኮዋቸው ወደ 

ኢትዮጵያ ሰርገው እንዲገቡና አመጽና ሁከት እንዲቀሰቀስ ማድረግ መሆኑን እናውቃለን፡፡ 

ለዚህ ተግባር ከተሰማሩት ውስጥ የተወሰኑት የመን ላይ ድርጊቱን አጋልጠዋል፡፡ ሶማሊያ 

የገቡም አሉ፡፡ እጅ የሰጡም እንዲሁ፡፡ ይህችን በሻዕቢያ አስተሳሰብ ረቀቅ ያለች ናት 

ብሎ ያሰባትን ለእኛ ደግሞ መናኛ የሆነች ሴራ ሳትጠነሰስም እናውቃታለን፡፡ የተጋለጠ 

የመከነ ሴራ ነው ማለት ነው፡፡ 

በየመን በኩል ወደ ኢትዮጵያ ሰርጎ በመግባት የኦነግ፣ የግንቦት ሰባትና የኦብነግ አባላትን 

ወደ ኢትዮጵያ አሳልፎ በማስገባት ሁከትና ትርምስ አመጽ በመቀስቀስ ጥፋት እንዲነግስ 

ሻዕቢያ የዶለተውን ሴራ ማክሸፍ ብቻ ሳይሆን ፍርክስክሱ ወጥቶ መጨረሻውም የሻዕቢያ 

ግብዓተ መሬት መፈፀሚያ ይሆናል፡፡ 

ኢትዮጵያ አትፈርስም፡፡ አትበተንም፡፡ ይልቁንም የዐረቦች ተላላኪ የሆነው ፍጹም ፀረ 

ኢትዮጵያዊው ኃይል ሻዕቢያ ማብቂያው ማክተሚያው ጊዜ ላይ መድረሱን መናገር 

ይቻላል፡፡ መቼም አልተኛም ተኝቶም አያውቅም፡፡ እኛም ሀገራችንን ለመጠበቅ ለሰከንድ 

እንቅልፍም ሆነ መዘናጋት የለንም፡፡ እንግዲህ የሚሆነው ሁሉ ይሆናል፡፡  

በዚህም መሠረት ለአመጹ በስሜት እንዲነሳሳ የተደረገው ቡድን ቀደም ሲል ይሉት 

የነበሩትን የአመጽ ስልቶች በመከተል ሁከቱን ለማስፋፋት የተሳተፈው የአክራሪው 

እስላማዊ ቡድን ተደምሮበት ድንጋይ በመኮልኮል መንገድ በመዝጋት ጉድጓድ በመቆፈር 

መኪና እንዳይተላለፍ በማድረግ በማቃጠልም ጭምር ተግባራዊ አድርገዋል፡፡ የሰው 

ህይወትም ጠፍቷል፡፡ 

ትርምሱንና ሁከቱን አመጹን በማደራጀትና በማስተባበር ግንባር ቀደም ሆነው የመሩት 

ሙሰኞችና የኪራይ ሰብሳቢዎች ሲሆኑ የኦነግ፣ የግንቦት ሰባትና የአክራሪው እስላማዊ 

ቡድን ከጀርባም የሻዕቢያ ሰርጎ ገቦች እጅ ነበረበት፡፡ 

አሁን አሰላለፉ ከመቼውም ጊዜ በላይ ግልጽ ወጥቷል፡፡ ደባውም ሴራውም የሚቀናበረውና 

የሚመራው በሻዕቢያና በተወሰኑ አክራሪ እስላማዊ የዐረብ መንግሥታት መሆኑ ግልጽ 

ነው፡፡ 



4 
 

በኔት ወርክ ተደራጅቶ የኦሮሚያን መሬት በገፍና በግፍ እየዘረፈ ሲሸጥ፣ ሲለውጥና 

ሲቸበችብ የነበረ ማመንና መገመት ከሚቻለው በላይ የከበረ የደለበ መንግሥትን 

ለመገዳደር  የደረሰው የኪራይ ሰብሳቢው ቡድን ከውጭ የመጣ ሳይሆን በራሱ በመንግሥት 

ውስጥ የሚገኝ በመንግሥት ሥርም ተጠልሎ ሲመዘብርና ሲገፍ የኖረና የከበረው ነው፡፡ 

ይህ ቡድን በእብሪት የተወጠረና ማን አለብኝም ባይ ነው፡፡ እነሱስ እነማን ናቸው 

እስከማለት ይደርሳሉ፡፡ ኪራይ ሰብሳቢው ለሥርዓቱም አደጋ ነው የሚባለውም ለዚህ ነው፡፡ 

የአክራሪው ተቃዋሚና የአሸባሪው እስላማዊ ቡድን ጥምረትና ቅንጅት እንዳለ ሆኖ በተለይ 

የአመጹ ዋነኛ ቀስቃሽ አስተባባሪ መሪና አደራጅ ተዋናዩም ሙሰኛው፣ ደላላውና የኪራይ 

ሰብሳቢው ቡድን ሲሆን ሁሉም በየደረጃው በዘረፋና በውንብድና ከብረዋል፡፡ 

ከህግ ተጠያቂነትም አያመልጡም፡፡ ወጣቱንና ህዝቡን የሚያንቀሳቅሱበት በስሜታዊነት 

እንዲነሳ የሚያደርግ ምክንያታዊ የሚመስል አጀንዳ አንስተው ሁከትና አመጽን ማቀጣጠል 

ዋነኛ ሥልት አድርገው ወስደውታል፡፡ 

በውጭና በውስጥ ያለው አክራሪና ጽንፈኛ ቡድን ኢትዮጵያ የመበታተን አደጋ ላይ ናት 

አመጹ መቀጣጠል አለበት ሲል የተሳካለት መስሎት ሲወራጭም ነበር፡፡ እነሱ ይበታተናሉ 

እንጂ ሀገር አይበትኑም፡፡ 

አክራሪው እስላማዊ ቡድን አልሸባብና አይሲስ ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡለት ሀገሪቷ 

ከተበታተነችም የራሱን በሸሪአ የሚመራ እስላማዊ መንግሥት እመሰርታለሁ በሚል ህልም 

ሲጨፍር ከርሟል – መቼም የማይሳካ ህልም፡፡ 

አይሲስ ወደ ኢትዮጵያ እየገሰገስኩ ነው ብሏል የሚል ጽሁፍም በድረ ገጽ አስነብበዋል፡፡ 

ከየትም ሳይሆን ግዛቱ ከሆነው ኤርትራ ነው አይሲስ የሚነሳው፡፡ ከምድረ ገጽ እስኪጠፋ 

ድረስ እንዋጋዋለን፡፡ ኢትዮጵያ መቀበሪያው  እንጂ መፈንጪያው አትሆንም፡፡ 

ፀረ ኢትዮጵያ ቡድኖች ሀገሪቷ ልክ እንደ ሶሪያ፣ ሊቢያ፣ የመንና ግብጽ የቀውስና 

የብጥብጥ መናኽሪያ እንድትሆን በየፊናው እንዲበታተን ህዝቡም እንዲፋጅ የቤት 

ሥራቸውን ለመስራት ሞክረዋል፡፡ 
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ግብጽ ኢትዮጵያ በችግር በመከፋፈል በብጥብጥ እንድትታመስ ከጥንት እስከ ዛሬ 

ተቃዋሚዎችን እየረዳች፣ እያስታጠቀች በሶማሊያና በኤርትራ በኩል ያለማቋረጥ ለዘመናት 

ስትወጋን የኖረች ሀገር ነች፡፡ ድሮም ዘንድሮም፡፡ መሪዎቹ ቢቀያየሩም ፖሊሲያቸው 

አይቀያየርም፡፡ 

ኦነግን፣ ኦብነግን፣ ግንቦት ሰባትን እየረዳች በብዙ ሚሊዮኖች በጀት መድባ የተጀመረው 

የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እንዲቋረጥ እንዲቆም ያለማሰለስ እየሰራች ትገኛለች፡፡ 

ግብጽ ቀደም ሲል ለነብርሀኑ ነጋ ቋሚ እርዳታ ለማድረግ ከገባችው እርዳታ ሌላ ከኳታርና 

ከኩዌት የተላከ በሻዕቢያ በኩል አምስት መቶ ሺህ ዶላር ግንቦት ሰባት ተቀብሎ ሥራ ላይ 

አውሎታል፡፡ 

የኢትዮጵያን ቅን አሳቢነት የአባይ ውኃ ለሁላችንም ይበቃል የግብጽ ሕዝብ እንዲጠማ 

አንፈቅድም በትብብር በሠላም ውኃውን መጠቀም እንችላለን የሚለውን አቋም ለተወሰነ 

ጊዜ የተቀበለች መስላ ዛሬ ደግሞ ማንገራገር ይዛለች፡፡ 

ሌላ አማራጭ ለመመልከትም እችላለሁ ብላለች፡፡ እሷ ሌላ አማራጭ ከተከተለች እኛ 

የሠላሙን መንገድ ይዘን እንቀጥላለን፡፡ አማራጮችም ብዙ አሉን፡፡ ገንዘቧን እየረጨች 

እነ ብርሁኑ ነጋንና እስላማዊ አክራሪውን ጃዋር መሐመድን፣ ኦነግና ኦብነግን ከጎንዋ 

አሰልፋ እየረዳች ትገኛለች፡፡ 

በኢትዮጵያ ሠላምና መረጋጋት እንዳይኖር መንግሥት መምራት እንዲሳነው ወይም 

በአመጽና በሁከት በውድመት ሥልጣኑን እንዲለቅ ውስጥ ውስጡን እየሰራችም 

እንደምትገኝ ይታወቃል፡፡ ቀዳዳው ግን ጠባብ ነው፡፡ ሊያልፉት አይችሉም፡፡ 

ሀገር ለማውደምና ለማጥፋት ከተነሳውና አመጹን ለማቀጣጠል ቀደምት መሪ ከሆነው 

ኪራይ ሰብሳቢውና ሙሰኛው ቡድን ጀርባም በቅንብሩ ውስጥ የነዚህ ኃይሎች እጅ 

አለበት፡፡ 

ዋናው ግባቸው በሀገር ውስጥ ሠላምና መረጋጋት እንዳይኖር መንግሥት ተረጋግቶ 

የተጀመረውን ልማትና እድገት እንዳያስቀጥል ጫና መፍጠርና ማስገደድ ነው፡፡ 
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የትኩረት አቅጣጫውን መበታተን በውስጥ ሁከትና ችግር እንዲወጠር ማድረግ ታላላቅና 

ነገ ሀገሪቱን ወደላቀ ምዕራፍ የሚያሸጋግሩ ሜጋ ፕሮጀክቶችን እንዲዘጉ ማድረግ ነው፡፡ 

ደካማ የተበታተነች አቅመ ቢስ ከድህነት የማትወጣ ኢትዮጵያን ማየት ነው የሚፈልጉት፡፡  

በአስደማሚ ፍጥነት እየተለወጠችና እያደገች ያለችውን ኢትዮጵያን የኋሊት ቁልቁል 

እንድትወርድ ጨለማ ውስጥ እንድትገባ ተስፋዋ ሁሉ እንዲጨልም ቢሳካላቸው እንደ 

ሶማሊያ፣ ሊቢያና ሶሪያ ኢራቅ ወዘተ…ተበታትና የጦርነትና የእልቂት አውድማ 

እንድትሆን ነው እየሰሩ ያሉት፡፡ ባዶ ምኞት ከንቱ ልፋት ነው፡፡ 

የውጭ ቡድኖች ይህንን እቅዳቸውን እውን ለማድረግ ሲሞክሩ ኖረዋል፡፡ ዛሬም እየሰሩበት 

ይገኛሉ፡፡ ለዚህ ዓላማቸው መሳካት ዋነኛ ግብዓት አድርገው የወሰዱት እናሳካለን ብለው 

የሚያምኑት የተለያዩ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎችንና ድርጅቶችን በቅርብ 

በማገዝና በመርዳት ነው፡፡ 

ይህንን በማስተባበርና በመርዳት ረገድ በቅርብ ጎረቤት የሆነው የሻዕቢያ መንግሥት ዘመን 

የማይሽረውን ጠላትነቱን ይዞ ግንቦት ሰባትን አልሸባብን፣ ኦነግንና ኦብነግን ሌሎችንም 

የብሄረሰብ ድርጅቶችን እያደራጀ እያስታጠቀ በአገኘው አጋጣሚ አስርጎ ለማስገባት 

በመስራት ላይ ይገኛል፡፡ 

ኢትዮጵያ ተበታትና ተከፋፍላ እንድትኖር ሲሰራ ኢትዮጵያዊ ነን የሚሉት ከሀዲና 

ቅጥረኛ ሀይሎች አባሪና ተባባሪ ሆነው ሀገርና ህዝብ ለማጥፋት ተሰልፈዋል፡፡ ይህ አካሄድ 

ለኢትዮጵያ እጅግ አደገኛ ነው፡፡ ልዩነቶቻችንን በልዩነት ይዘን በጋራ ጉዳይ ደግሞ 

በቅድሚያ ሀገራችንንና ህዝባችንን ከከፋ አደጋ መከላከል አለብን የሚል ተቃዋሚ ሊገኝ 

አልቻለም፡፡ አልታየም፡፡ 

አክራሪውና ጽንፈኛው ሥልጣን ናፋቂ ኦነግ ኦሮሚያን፤ ኦብነግ ኦጋዴንን፤ ሌላው 

ጋምቤላን፤ ሌላው ሲዳማን፤ እስላማዊ አክራሪው እስላማዊ በሸሪአ የሚመራ መንግሥት 

በኢትዮጵያ በኦሮሚያ እመሰርታለሁ እያለ በየበኩሉ እየሮጠ ይገኛል፡፡ 

ተቃዋሚው ከዚህ ቅርምት የሚተርፍ ባይኖርም የትኛዋን ሀገር ሊመራ እንደተዘጋጀ 

ሲታሰብ በእጅጉ ይደንቃል፡፡ ዓለም አቀፉ አሸባሪ አይሲስ ባወጣው የሌቫንት እስላማዊ 

መንግሥት ካርታ ውስጥ ኢትዮጵያንም አካቷል፡፡  
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በሀገሪቷ ዙሪያ ገባ ጠላቶቿ አሰፍስፈው ሊቀራመቷት አሰፍስፈው ባሉበት ወቅት 

በተቃዋሚነት ስም የሚንቀሳቀሱት የውጭ ቡድኖች ጉዳይ አስፈጻሚ ሆነው ሀገሪቱን 

በሁከትና በብጥብጥ በማመስ ሊበታትኗት ከሚሹ ወገኖች ጎን በመሣሪያነት ተሰልፈዋል፡፡ 

መንግሥት ከተጋረጠው ብሄራዊ አደጋ ሁሉ ሀገሪቷን ዙሪያ ገባውን እየተከላከለ እየጠበቀ 

ለማልማትና ለማሳደግ ረዥም ርቀት ሂዶ ተጨባጭ ሥራም ሰርቷል፡፡ አንድነትዋን 

ለመጠበቅ ከመቆም ይልቅ ጭርሱንም ከጠላቶቿ ጋር አብረው ለተነሱ የትኛቸውም ወገኖች 

ከእንግዲህ በዝምታ የሚታለፉበት ወቅት ላይ አይደለንም፡፡ 

ሀገር ሊበትንና ሊያጠፋ የተዘጋጀው ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለው አስመሳይ የትም ሆነ የት 

ተቀባይነት ያለው አጀንዳ የለውም፡፡ ኢትዮጵያም የኢትዮጵያ ህዝብም ከእንግዲህ የመረረ 

ትግሉ ከእነሱው ጋር ብቻ ይሆናል፡፡ የኢትዮጵያን ውድቀትና ሞት የህዝብንም እልቂትና 

ጥፋት ደግሰዋልና ይህንን ቆሞ የሚመለከት የሚታዘብ ወገን የለም፡፡ 

በየትኛውም መልኩ ህዝቡ እስከ መጨረሻው አምርሮ ይዋጋቸዋል፡፡ የእነሱን ቅስቀሳና 

ፕሮፓጋንዳም አይሰማም፡፡ ሊሰማቸውም አይፈልግም፡፡ ልጆቹ ሳይሆኑ ጠላቶቹ ናቸውና፡፡ 

ከዚህ በላይ ምንም ሊያደርጉት አይችሉም፡፡ እልቂት እንዲከሰት ህዝብ እንዲሰደድ 

ከተሞች መሠረተ ልማቶች እንዲወድሙ ሞት እንዲነግስ የሚፈቅድ አንድም ኢትዮጵያዊ 

የለም፡፡ በተንደላቀቀ ኑሮ ባህር ማዶ እየኖሩ ልጆቻቸውን ምርጥ ትምህርት ቤት 

እያስተማሩ ሀገርን ለማጥፋትና ለማውድም የህዝብን ልጆች እሣት ውስጥ በመክተት 

ገንዘብ እየላኩ ወሬና አሉባልታ እየነዙ ህዝብንም ለማባላትና ለማፋጀት ለሚሮጡ ፀረ 

ህዝቦች የሚሆን ቦታና ሥፍራ የለም፡፡ 

በማን እልቂትና ሞትስ ነው ሀገር ሲረጋጋ ከአሜሪካና ከአውሮፓ መጥተን የሥልጣን 

ወንበር ላይ እንቀመጣለን ብለው የሚመኙት ቢባል ዓላማቸውን እጅግ አሳፋሪ 

ያደርገዋል፡፡ እንዲህ ዓይነቱን ስመ ብዙ መንጋ አክራሪ ተቃዋሚ ህዝቡ እስከ መጨረሻው 

ድረስ ይፋለመዋል፡፡ ለሀገርም ለህዝብም የማይበጁ ጭራሽ ወደ ሥልጣን ቢመጡ 

አረመኔዎችና አምባገነኖች መሆናቸውን ከወዲሁ መገመት ይቻላል፡፡ እርስ በእርስ 

የማይግባቡ በአንድ መቆም የማይችሉ ተመልሰውም በእኔ እበልጥ እኔ እበልጥ መናናቅና 

ፉክክር የሚባሉ የሚጠፋፉ ተቃዋሚዎች አንዲትን ታላቅ ሀገርና ህዝብ ለመምራት 

ብቃትም ችሎታም የላቸውም፡፡ 


