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የኦነግና የግብጽ ያልተቀደሰ ጋብቻ!! 

                                                                                 

ታከለ አለሙ  10-05-16 

የኦነግ ተጠሪና ተወካዮች ነን የሚሉ ኢትዮጵያዊ ግለሰቦች በቅርቡ በግብጽ/ካይሮ 

በመገኘት ከግብጽ መሪዎች ጋር በመስራት ላይ ናቸው፡፡ ሰሞኑን ኦነጎች ካይሮ ተገኝተው 

ወደ ታላቁ ህዳሴ ግድብ የሚወስዱት መንገዶች በሙሉ በህዝብ አመጽና ተቃውሞ 

ስለተዘጉ አስፈላጊ ማቴሪያሎችም ስለማይደርሱ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ቆሞአል 

ሲሉም የሀሰት ፕሮፓጋንዳቸውን ሲረጩ በይፋ ታይተዋል፡፡ ይህ ያልተባረከ የኦነግና 

የግብጽ ጋብቻ በርካታ አመታትን ያስቆጠረ ሲሆን የአሁኑን ለየት የሚያደርገው እንደ 

አዲስ ሽር ጉድ ማለት መጀመሪያቸው ነው፡፡ 

ዛሬ ደግሞ ግብጾች እዛው መዲናቸው/ካይሮ  ላይ ሆነው በአደባባይ የኦነግን ባንዲራ 

ለብሰው “ኦነግን እንረዳለን” ሲሉ የተናገሩት የቪዲዮ ምስል በማህበራዊ ሚዲያዎች 

ተለቋል፡፡ የኦነግና የግብጽ ያለተቀደሰ ጋብቻ ኢትዮጵያን የማጥፋት ተልእኮውን ሰንቆ 

በአዲስ መልክ እየተደራጀ ሲሆን ሁለቱ ወገኖች የኦጋዴን ነጻ አውጪ ግንባርን፣ ግንቦት 

ሰባትንና ሻእቢያን በልዩ አጋርነት ይዘው ሌት ተቀን እየዶለቱ ይገኛሉ፡፡ 

በግብጽ መሪነት ሴራዎችን እየወጠኑ ኢትዮጵያን ለማዳከምና ሰላም ለማሳጣት፤ ግጭትና 

ሁከት በሀገር ውስጥ እንዲቀሰቀስ፤ ንብረትና ሀብት የማውደም፣ የማጋየት ስራ በስፋት 

እንዲሰራ ለማድረግ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር መድበው በመወራጨት ላይ 

ይገኛሉ፡፡ በተጨባጭ  እየታዩ  ያሉ ክስተቶችም  ይሄንኑ  ይገልጻሉ፡፡ 

የዘንሮውን የእሬቻ አመታዊ ክብረ በአል (መስከረም 22/2009 አ.ም) የማስተጓጎሉ ግጭትና 

ሁከት እንዲነሳ የማድረጉ ሴራ የተመራው፤ ይህንንም ተከትሎ የበርካታ ዜጎች ህይወት 

እንዲጠፋ መነሻ ሁኖ የተጠነሰሰው ተንኮልና ደባ የተቀናበረው ውስጥ ባሉ ወኪሎቻቸውና 

ባህርማዶ ባሉት ነውጠኞችና እስላማዊ አክራሪ ሀይሎች የቅንጅት ስራ ለመሆኑ ለአፍታም 

አያጠራጥርም፡፡ የህዝብ ባህልና እምነት ድፍረታቸው እስከዚህ ድረስ ይራመዳል፡፡  

መንግስት በሰዎች የሚመራ እንደመሆኑ መጠን ለፈጠራቸው ስህተቶች፣ ሀላፊዎች 

ላደረሱዋቸው በደሎች፣ ህዝብ በተከፋባቸው አሰራሮች፣ በመብት ጥሰቶች፣ በፍትህ ማጣትና 
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መረገጥ፣ በሙስና መንሰራፋት፣ በመልካም አስተዳደር ችግሮች ወዘተ  በአግባቡና በስርአቱ 

መቃወም፤ ድምጹንም ማሰማት ይችላል፤ ህገመንግስታዊ መብትም ነው፡፡  

የህዝብን ተቃውሞና ቅሬታ መንግስትና ህዝብ በጋራ መክረው ሊፈቱት፣ እርምትና 

መሰረታዊ ለውጥ ሊያደርጉበት የሚቻል የውስጥ ጉዳይ ነው፡፡ አጋጣሚውን በመጠቀም 

በተከፈተ ቀዳዳ ገብተው ሀገር ለማፍረስና ለመበታተን የሚክለፈለፉ የውስጥና የውጭ 

ሀይሎች የተቀናጀ ሴራ አደገኛነቱና አደጋው የገዘፈ በመሆኑ ሁሉም ዜጋ ከጀርባ እነማን 

አሉ የሚለውን ለይቶ ማወቅና መጠንቀቅ  ይገባዋል፡፡ ስለቀጣይዋ ኢትዮጵያና 

ስለተተኪው ትውልድ ሲባል አርቆ ማሰብና መመልከትን ይጠይቃል፡፡ 

የሀገሩን ብሄራዊ ደህንነትና ጥቅም በውል ለይቶ ለማወቅ የተሳነው በጭፍን ተቃውሞ 

የተሞላው ጽንፈኛና አክራሪ የተቃዋሚ መንጋ ዛሬ ላይ በግብጽ እየተመራ አብሮ 

ያጫፍራል፤ ይደልቃል፡፡ ነገ የሚቆምባትን፣ ሀገሬ ብሎ የሚጠራትን እስከማጣት 

እንደሚያደርሰው የመገንዘብ ህሊና ያጣበት ደረጃ ላይ ደርሶአል፤ አሳፋሪም አሳዛኝም 

ነው፡፡ 

በተከበረው የእሬቻ መንፈሳዊ በአል ላይ የተከሰተው አሰቃቂ ሁኔታ አክራሪዎቹ ጀሌዎች 

ህዝብን ባህሉን ሀይማኖታዊ እምነቱንና ስርአቱን ወጉን ታሪካዊ እሴቶቹን ጭምር 

ለማጥፋት የተነሱ መሆናቸውን በገሀድ ያሳያል፡፡ በሚሊዮኖች የሚቆጠር  ህዝብ በሰላም 

በተሰበሰበበት ሰላማዊ መንፈሳዊ የእምነት ስፍራ ክብረ በአሉን ለመታደም የሚመጡ 

የውጭ መገናኛ ብዙህን ስለሚገኙ ሁከት በመፍጠር እድሉን እንጠቀምበት ብለው 

ተንቀሳቅሰዋል፡፡ 

በዚህ መንፈሳዊ ቦታ ከበአሉ ስነስርአት ውጪ መንግስትን በመቃወም የምንፈጥረው 

ተቃውሞና ግርግር አለም አቀፍ ሽፋን ያገኛል ሲሉ በወጠኑት ሴራ፤ አስቀድመውም ዝግጁ 

ሁነው ዜናውን እንዲሰሩ ያዘጋጁዋቸው የባህር ማዶ ሚዲያዎች እንደነበሩም ማስረጃው 

በሰአታት ግዜ የዜናውን እውነተኛ መልክና ገጽታ ለውጠው ዘግናኝ ታሪክ እንዲሰራጭ 

ማድረጋቸው ነው፤ ለዚህ ደግሞ ኦነግና አክራሪው ጀዋር መሀመድ ሰፊ ሚና 

ተጫውተዋል፡፡ 

በእሬቻ በአል ላይ አክራሪ ሀይሎች ባስነሱት ግርግርና ትርምስ ሁኔታውን ለማስቆም 

ፖሊስ አስለቃሽ ጋዝ ተኩሶአል፡፡ ይህን ተከትሎ የሰማውም ያልሰማውም ህይወቱን 
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ለማትረፍ በየአቅጣጫው ባደረገው ሩጫ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ሲበተንና ባገኘው 

መንገድ ሁሉ ሲሮጥ በርካታ ቁጥር ያላቸው ዜጎች አንዱ በአንዱ ላይ ለማለፍ ሲሞክሩ 

ብዙዎች ተረጋግጠው ውድ ህይወታቸው አልፏል፤ ገደልና ውሀ ውስጥም ገብተው  

የሞቱትም ብዙዎች ናቸው፡፡ 

ለተፈጠረው ቀውስና ግርግር ለሰላማዊ ንጸሀን ዜጎች ህይወት መጥፋትና ለእሬቻ ክብረ 

በአሉ መቋረጥ ሙሉ በሙሉ ተጠያቂው የኦነጉ ጀዋር መሀመድ፣ በሀገር ውስጥ ያሉት 

ጀሌዎቹና ከጀርባ ያሉት ጸረ ኢትዮጵያ ሀይሎች ናቸው፡፡ 

አሜሪካ፣ አውሮፓና አረብ ሀገራት ተቀምጠው የተንደላቀቀ ኑሮ እየኖሩ ለወኪሎቻቸው 

ከግብጽ በሻእቢያ አማካኝነት የተሰጣቸውን ዶላር ወደ ሀገር ቤት በመላክ በህዝብ ውስጥ 

ትርምስና እልቂት እንዲፈጠር ማድረግ የከፋ ጸረ ህዝብነት ነው፡፡ ከወንጀልም ወንጀል 

የሆነ የጸረ ኢትዮጵያ ሀይሎች ሴራ ነው፡፡ ይህንን በሀገርና በህዝብ ላይ የተፈጸመ የከፋ 

ወንጀል ሁሉም ኢትዮጵያዊ ጠንቅቆ ሊያውቀው፤ አውቆም ለታሪክ ሊያቆየው ይገባል፡፡  

ንጹሀን ዜጎቻችንን ለህልፈተ-ህይወት ያበቃው ድርጊት በተቀናበረና በተደራጀ ሁኔታ 

የተመራው በአክራሪ ሀይሎች ሴራ ሲሆን የኦሮሞ ህዝብን ባህላዊና መንፈሳዊ ስርአት 

በመናቅና በመርገጥ የተፈጸመ አፀያፊና ኢሰብአዊ ድርጊት ነው፡፡ አለገባቸውም እንጂ 

እነዚህ ሰዎች የናቁትም፣ የረገጡትም ኢህአዴግን ሳይሆን “የኔ” የሚሉትን ህዝብ ነው፡፡ 

ህይወቱን እንዲያጣ ያደረጉትም የዚህኑ ህዝብ አካልና “እናስብለታለን” የሚሉት ወገን 

ነው፡፡ 

ይህ ዘግናኝ ድርጊት ሲነሳም በህዝብም፣ በታሪክም፣ በትውልድም ተጠያቂዎቹ እነሱውና 

እነሱው ብቻ ናቸው፤ ኦነግ፣ ጃዋር እና ግብረአበሮቹ፡፡ በሰላም ሲከበር የኖረውን የእሬቻ 

መንፈሳዊ ክብረበአል ወደተቃውሞ የፖለቲካ መድረክ በመለወጥ የተቃውሞ ድምጽ 

ማሰሚያ  ለማድረግ ሆን ብለው የተንቀሳቀሱት ኦነጎችና የጀዋር መሀመድ ጀሌዎች 

በህዝብና በመንፈሳዊው አመታዊ በአል ብቻ ሳይሆን በአባ ገዳዎችም ላይ ያላቸውን የከረረ 

ጥላቻና ንቀትም በተግባር አሳይተዋል፡፡ የታላቁን የኦሮሞ ህዝብ እምነቱንና ባህሉን አክባሪ 

ቢሆኑ ኖሮ ይህን አይነቱን ነውረኛና ኢሰብአዊ  ድርጊት  አቅደው አይፈጽሙትም ነበር፡፡ 

ባጠቃላይ ሀዘኑም ጉዳቱም የሀገር፣ የህዝብ ነው፡፡ በመሆኑም ከቤታቸው በሰላም ወጥተው  

ባላሰቡበት ለቀሩትና ህይወታቸው ላለፉት ወገኖቻችን መንግስት የሶስት ቀን ብሄራዊ 
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የሀዘን ቀን አውጇል፤ መላው የኢትዮጵያ ህዝብም  የተሰማውን  ጥልቅ ሀዘን ገልፇል፡፡ 

ይሁን እንጂ፣ ከዚህ  ያልተጠበቀ  አስደንጋጭ  ክስተት  ህዝቡም  ሆነ መንግስት ብዙ 

የተማሩበት ስለመሆኑ የሰሞኑ ሰፋፊ የሚዲያ ዘገባዎች ያስረዳሉ፡፡ የእልቂትና  የጥፋት  

ነጋዴዎች እዚሁ ላይ ካልተገቱ ከዚህም በላይ ሊራመዱ ይችላሉ፤ በመሆኑም የግብጽና 

የሻእቢያ ጀሌዎችን ነቅቶ መጠበቅና መከላከል፣ አውዳሚ ድርጊታቸውን መግታት የዜጎች 

ሁሉ ቀዳሚ ተግባት ሊሆን ይገባል፤ ከተገኙት ትምህርቶችም ዋንኛው የሄ ነው፡፡ የኦነግና 

የግብጽ በጸረ ኢትዮጵያ አቋም ላይ የተመሰረተ ያልተቀደሰ ጋብቻና ወዳጅነት ያሰቡትን 

ውጤት አያስገኝላቸውም፡፡  


