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ከአዲስ አበባ 

 

ያ ሁሉ የነኢሳት፤የነጆሀር፤የነኦነግ፤ የነሻእብያ፤የነግብፅ፤ ጋጋታና ጫጫታ እጅግ በሚገርም 
ፍጥነት ፀጥ ረጭ አለ፡፡ አንደውም አንዳንዶቹ እዚህም እዛም የተነሱት ሁከቶች 
የመራናቸው እኛ ነን እያሉ ሲፎክሩ እንዳልነበር ሁሉ አሁን መንግስት የጥፋት ሀይሎችን 
መቆጣጠር ሲጀምር መካድ ጀምረዋል፡፡ በትላንትናው እለት ፅዮን ግርማ የተባለች 
የአሜሪካ ድምፅ  የአማርኛ ክፍል ጋዜጠኛ ስታናግራቸው የነበሩት የኦነግ ቃል አቀባይ 
እኛ አይደለንም ብለዋል፡፡ እኔ ግን የገረመኝ የኦነጉ ሳይሆን የኦሜሪካ ግብፅ ይቅርታ 
ድምፅ ለማለት ነው ጋዜጠኛ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ባስተላለፈው ቪድዮ ግብፆቹ 
የኦነግ ባንዴራ ለብሰው የኦነጎች ስብሰባ ላይ ተገኝተው አይዝዋችሁ ከጎናችሁ ነን 2016 
ታሸንፋላቹህ ሲሉ ይታያሉ ለምንድነው ብላ እንካ አልጠየቀችም ምክንያቱም የአሜሪካ 
ድምፅና የእነ ኦነግ አላማቸው አንድ እና አንድ ነው፡፡ የአሜሪካ ድምፅ እየሰራ ያለው 
ኢትዮጵያን ለመዳከም ስለሆነ ነው ብየ አምናለሁኝ ምክንያቱም ኢትዮጰያ የኒዮ 
ሊበራሊዝም ተከታይ አለመሆንዋ ብቻ ሳይሆን የማይሰራ አለምን ወደ ጥፋት የሚመራ 
ለጥቂቶች የቆመ መርህ ነው ብላ አጥብቃ ስለምትቀወም የህንንም የኢትዮጰያ መንግስት 
ከሚናገርው መረዳት የሚቻል ሲሆን አሜሪካ የስንዴ እና ኮንደም መግዣ እገዛ ውጭ 
ስትራተጂያዊ የሆኑ ድህነት ለማጥፋት የሚያግዙ ፕሮጀክቶችን ስትደግፍ አይታይ ለምሳሌ 
ለግብፅ ከ4ቢልዮን ዶላር (90ቢልዮን የኢትዮጵያ ብር በላይ ወይም በየአመቱ የህዳሴ 
ግድባችን ለመገደብ የሚያስችል ብር) በላይ በአመት የምታግዝ አሜሪካ ሊኢትዮጵያ ስንት 
ታግዛለች??????? ይህንን በቂ ዳታ ስለሌለኝ ልለፈው በእርግጠኝነት ግን የትልልቆች 
ፕሮጀክቶቻችን ወጪ በቻይ፤ ጃፓን፤ ወዘተ  እና ሌሎች ወዳጅ አገሮች እንደሚሸፈኑ 
በሚድያም የምንሰማው ነው፡፡  

አሁን ወደ ተነሳሁበት ልመለስ ከላይ ለመግለፅ እንደገለፅኩት ፀረ ህዝበና ፀረ ልማት 
ኃይሎችን ለመያዝ በተጀመረ ሁለት ቀን ሳይሆነው ብዙ ነገር መለወጥ ጀምረዋል፡፡ 
የፀጥታ ኃይሉ እየወሰደ ያለው እርምጃ ገና ተጀመረ እንጂ አላለቀም፤ ገና ብዙ ይቀራል 
የእሳቱ ነበልባሎች በቁጥጥር ስር እየዋሉ ነው፤ ረመጡ ይቀራል፤ በየመንግስት ቢሮው፤ 
በየንግድ ቤቱ ያለው፤ ገና ምኑ ተነካና ይመነጠራል ብየተባለ ነው እኔም አይቀርም ብየ 
አምናለሁ፡፡ ተነካክቶ መተው የለበትም መንግስት ቤትም የበሰበሰው ይጣል፤የታመመው 
ይታከም የሚድነው ይለይ የማይድነው በሽታ እንዳያስተላለፍ እንደ አተቱ በሽታ ማቆያ 
ይበጅለት ካልሆነ በሽታውን ያስፋፋል፡፡ 



ጀግነኖቹ የመከላከያ ሀይሎቻችን ( አባቶቻችንነ፤ እናነቶቻችን እና እህት ወንድሞቻችን ) 
እንደ አንበሳ ይኖሩበት ከነበረው ሰፎረቻቸው (ጦር ሰፎረቻቸው) ለቀው የግብፅና የሻእብያ 
ተላላኪ የነኦነግና እና ግንቦት ሰባት ተስፋ ቢስ ታጣቃዎች፤ ፋብሪካ እና አውቶብሶችን 
አቃጥለው ታንክ ያቃጠሉ ይመስል የሚፎክሩትን ወንጀለኞች እንዲያድኑ በታዘዙ በአጭር 
ሰአታት በአስደናቂ ፍጥነት ከየተደበቁበት ዋሻ እና ጫካ እየለቃቀመ ወደ አስርቤት 
እያስገባቸው ሲሆን ህዝቡን አስመርረው የነበሩ ሽፍቶችም በዚህ አጋጣሚ የማፅዳቱን ስራ 
እየተሰራ መሆኑ ከታማኝ ምንጮ ተገልፀውልኛል በቅርብም ለህዝብ አንድ በአንድ 
በሚድያ በይፋ ይነገራለ ተብሉያሁ፡፡ እስከ አሁን በጎንደር፤ በጎጃም ጃዊ፤ በባህርዳር 
ቀንደኛ ተላላኪዎች በተለይ ሲቅ ዝጉ እያሉ ያስቸገሩ ድሩየዎች እና በኦረሚያ የተለያዩ 
አከባበዎች በአጠቃለይ 300 ባለይ የታጠቁ እና ወደ 200 የሚጠጉ ፀረ ሰላም እና ፀረ 
ህዳሴ ኢትዮጰያ ያልታጠቁ ሀይሎች እንዲሁም የሀገራቸውን ጉዳት ሳይረዳቸው ዶላርዋን 
ብቻ አይተው የተሰለፉ ሃይሎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተረጋግጠዋል፡፡ 

እጅግ ደስ የሚል ዜና ነው፡፡ 

በእርግጥ እነካን እነዚህ በተደጋጋሚ ከቅድመ አያቶቻችን ጀምሮ ስናሸንፋቸው በነበሩ እነ 
ግብፅ የሰለጠኑ ቀርቶ በአለም እጅግ ሀያል ነን የሚሉ ሀገሮችን ያሸነፉም ቢሆን 
ከሀይሎቻችን ክንድ ማምለጥ አልቻሉም፡፡ 

አልኢትሀድ የተባለ እንደ አይኤስ/isis/ ከተለያዩ የአረብ አገራት እና ሶማሊያ 
የተሰባሰቡበት በአፍጋኒስታን ቶላቦራ በሚባል አስቸጋሪ ተራራ በታሊባኖች ሰልጥነው 
ሀገራችንን ሊያጠቁ ሲዘጋጁ የነበሩ ገና ከእንቅልፋቸው ሳይነሱ ሶማሊያ ውስጥ አመድ 
አድርጉቸዋል፡፡  

በሌላ ጊዜም በሶማሊያውያን አክራሪ እስላሞች ተቃቁሞ የነበረው የእስላማዊ ፍርድቤቶች 
ህብረት ከሻእቢያ ጋር ተሻርኮ በሀገራችን ላይ ጥቃት ለማድረስ ወደ ድንበራችን 
በመሰባሰብ በነበረበት ወቅት ተው ተመለሱ ቢባሉም እንደሻእብያ በትእቢት ተወጥረው 
እምቢ በማለታቸው ጀግናው የመከላከያ ኃይላችን ሶማሊያ ውስጥ ድረስ በመዝለቅ ኪስማዩ 
የሚባለው ዋነኛ የመጨረሻ ምሽጋችው ድረስ ሳይቀር በፓራሹት ከአየር እየወረደም 
ጭምር የደመሰሳቸው ሲሆን የተንጠባጠቡትንም ቢሆን ተዋርዶው ወደ ሻእብያ ሸሽተዋል፡፡ 
እንግዲህ ይህ የኢስላማዊ ህብረት የተባለው አሸባሪ ኃይል የልእለ ኃያልዋ አሜሪካን አገር 
ወታደሮችን አዋርዶ ከሀገሩ ሶማሊያ ያበረረ ቢሆንም በኢትዮጵያውያን ጀግኖች ፊት ግን 
መቆም አቅቶት ተዋርዶ ተበታትነዋል፡፡ 

ከዚህም በኃላ አሸባሪዎችንን መፈልፈያ ቦታ የሆነችው ሶማሊያ አልሸባብ የተባለ ድርጅት 
ተፈልፍሎ የአከባበውን ሀገራት ሲያመስ እና የሀገረችንን ሰላምም መተናኮስ ሲጀምር 
አሁንም በድጋሚ ጀግናው መከላከያ ኃይላችን ተመለሶ ሶማሊያ በመግባት ድባቅ መትቶ 
የሀገራችንን ሰላም አስተማማኝ ከማድረጉ እና የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የሰላምና የልማት 
ክልል እንዲሆን ከማድረጉም በላይ ሶማሊያውያን፤ ኬንያውያንና ጁቡታውያን 
ጎሮቤቶቻችንም ሰላም እንዲያገኙ አደርገዋል፡፡ 



ከሻእብያ ጋር የነበረው ታሪክም የተለይ አልንበረም፡፡ ሁላችንም እንደምናውቀው ሀገራችን 
በጦርነት የደቀቀች፤ አብዛኞቹ ብሄር ብሄረሰቦች የራሳቸው ነፃ አውጭ ሰራዊት 
አደራጅተው ደርግን የሚፋሉ ስለነበሩ እነዚህ ኃይሎች መተማመን ፈጥረው  እኩሉነት 
የሰፈነባት ለሁሉም ምቹ የሆነች ሀገር ለመገንባት መተማመን ለመፍጠር ከፍተኛ ስራ 
የሚጠይቅበት፤በጦርነቱ የፈራረሱ ማበራዊ አገልግሎት ሰጪ ተቁዋማት የሚጠገኑበት፤ 
ከድነህነት ለመውጣት የሚየስችሉ ስራዎች የሚታቀዱበትና የሚሰሩበት  ወቅት ነበር፡፡ 
ሻእቢያ በተቃራኒው ደርግ ለመታገል እና ኤርትራን ነፃ ለማውጣት በነበረው ትግል 
የተፈጠረለትን የኤርትራውያን ጠንካራ ብሄራው ስሜት  ተጠቅሞ ሀገር ለማልማት ሳይሆን 
በአከባቢው አገራት ጉልበተኛ፤ ማንም ኃይል ምንም ሊለው የማይችል፤ አንደእስራኤል 
ትንሽ አገር ግን ጠንካራ የመከላከያ ሃይል ያላት፤ በኢኮኖሚ ደግም በየትኛውም መንገድ 
የጎረቤቶቹን ሀብት በማግበስበስ እነደ ሲንጋፖር የመሰለ ኢኮኖሚ መገንባት ብሎ በመነሳቱ 
ይህን የሚያደናቅፍ ሀይል እንዳያጋጥምም ሳዋ የሚባል የጦር ማሰልጠና በማቃቃም 
ሁሉም ኤርትራዊ እንዲሰለጥን በማድረግ ኤርትራ መሸከም ከምትችለው ወታደር በላይ 
ካከማቸ በኃላ ከኢትዮጵያ ጋር በኢኮኖሚ ጉዳይ፤ በተለይ ደግሞ የነሱ ናቅፋ ብለው 
የሰየሙት ገንዘብና በኢትዮጵያ ብር መካከል ሊኖር የሚገባውን ግብይት በሚመለከት 
መግባባት ስላልተቻለ እና ኢትዮጵያ የፈጠረችው የፌደራል ስርአት ተበታትናለች 
ሕወሀትም የነበራት ሰራዊት በማማጣጠን ስም ስለበተነች ማንም ሊከላከል የሚችል ሀይል 
የለምብሎ ባመነ ሰአትና ጊዜ ባድመን በወረራ ያዘ፡፡ በኃላም በተለያዩ አገሮች 
ሽማግሌዎች እየተላኩ ከባድመ እንዲወጣ ቢለመንም አልወጣም አለ፡፡ እሰከ አሁን ለአለም 
ህዝብ በሚያስደምም ሁኔታም ከባድመ ወጣን ማለት ፀሃይ ገብታ ዳግም አትወጣም ማለት 
ነው ብሎ ፎከረ፡፡  የኢትዮጵያ መንግስትም ሁሉም የሰላም አማራጮች የተማጠጡ 
መሆናቸውን ሲየረጋግጥ፤ የመከላከያ ሀይሉን ማንኛውም ወታደራዊ አቅሙን ተጠቅሞ 
የሻእቢያ ወታደር ከባድመ እንዲያባርር አዘዘ፡፡ ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችንም ድል 
ማድረግ የግሉ ነውና በአጭር ጊዜ የሻእብያ ወታደር ደምስሶ ከባድሜ አባርሮ ሰንአፌ እና 
ሌሎቸም ከተሞች አልፎ ደቀምሀሬ የተባለ ከተማ ከአስማራ በግምት በ50 ኪሜ ርቀት ላይ 
ሲደርስ ተመለስ እኛ የሰው አገር ለመውረር አይደለም ወራሪዎችን ዳግም እንዳያስቡ 
ለመቅጣት ብቻ ነው ተባለ እና ተመለሰ፡፡ 

ይሄው እንግዲህ ከዛች ከ 1990 ዓ.ም የባድመ ጦርነት ወዲህ ሻእብያ ጀርባው ተሰብሮ 
መንቀሳቀሻ አጥቶ ቁጭ ያለ ሲሆን አሁን የሻእቢያ ስራ ከግብፅ የሚሰጠውን ተልእኮ 
በቀጥታ ማስፈፀም ስላልቻለ የሚያገኛትን ዶላር እንደ ደላላ የተወሰነ ድርሻውን ካስቀረ 
በኃላ ለሆዳቸው እና ደግሞ በተስፋ ስልጣን ብናገኝ ብለው እዚህም እዛም የሚረግጡትን 
የእድሜ እኩዮች እነ ኦነግ እና አሁን ደግሞ እነ ግንቦት ሰባት (በነገራችን ላይ ይህ 
ድርጅት የግነቦት 7/ 1997 ምርጫ መታሰቢያ ድርጅት ነው፤ እናም ከመታሰቢያነት ያለፈ 
ሚና የለውም ፤አይኖረውምም) እየሰጠ ይገኛል፡፡ ከሚሰጣቸው ዶላር በተጨማሪ ስልጠናና 
የስምሪት እስትራተጂ በማውጣት ጭምር እንዲንቀሳቀሱ በማገዝ ላይ ይገኛል፡፡   

ሆኖም የሻእብያ ተንኮል እና አስትራተጂ ከማንም በላይ ጀግኖቻችን ሲለሚረዱት ገና 
ታቅዶ ከመፈፀሙ በፊት ያከሽፉታል፡፡  



ምክንያቱም ሀገራችንን ለማፍረስ ቀን ከሌሊት ፈንጅ አጥማጅ ሀይሎች እንዳሉ ሁሉ 
የተጠመደባትን ፈንጅ ጉዳት ሳያደርስ የሚየመክን 24 ሰአት የሚሰራ ታማኝ ሀይልም 
አለ፡፡ 

ለዚህ ነው ርእሱን ፈንጅ አጥማጅ እንዳለ ሁሉ ፈንጅ አምካኝም አለ ያልኩት፡፡ 

ድል ለመከላከያ ሀይሎቻችን!!!!!!!!!! 


