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ከኢትዮጵያ ውጪ ናቸው፡፡ እነሱም አንደኛው በአንዳንድ የኦሮሞ የጥበት ሀይሎች የሚቀነቀን
ሆኖ ዋና አላማውም በእስላማዊ ህግ የምትመራ ነፃ የኦሮሚያ ሪፐብሊክን ማቛቛም እንደሆነ
ከተለያዩ ፅሁፎቻቸው መረዳት ይቻላል፡፡ የዚህ ሃይል ዋና ተዋናይና መሪ አቶ ጀላን መሃመድ
ሲሆን በውጭና በአገር ውስጥ በአባልነት የተመዘገቡትም ያልተመዘገቡትም (የኦነግና አንዳንድ
በአገር ውስጥ በህጋዊ የፖለቲካ ድርጅት ሽፋን የሚንቀሳቀሱትን ጨምሮ) በርካታ የሚባሉ
ተከታዮች ያሉበት ቡድን ነው፡፡ ሁለተኛው አሰላለፍ የትምክህት ሃይል ሲሆን አቀንቃኞቹም
በዋናነነት የቀድሞ ገዥ መደቦች አባላትና ተጠቃሚዎች ሆነው አንዳንድ የጉራጌ ኤሌቶችና
ከበርቴዎች በጥገኝነት የተሰለፉበት ሀይል ነው፡፡ ይህ (የሁለተኛው) ሃይል የሻዕቢያ መንግስት
የሚፈለፍላቸውና የተለያዩ ብሄረሰቦች ወኪሎች ነን ብለው የትጥቅ ትግል የሚያካሂዱትን ቡድኖች
አልፎ አልፎ በትውስት እንደ ወታደራዊ ክንፉ ሲጠቀምበት ይስተዋላል፡፡ የሁለቱም ሀይሎች
ዓላማ ለየቅል ቢሆንም የትግል ስልታቸው ግን ይመሳሰላል፤ አንዳንዴም የጠላቴ ጠላት ወዳጄ
ነው በሚል በአንድነት ሲቆሙ ይታያሉ፡፡ ከነዚህ ውጪ በአገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የተቃዋሚ
ሃይሎች ከዚህም ከዚያም እያጣቀሱ የሚኖሩ ሲሆን በምርጫ ሰሞን ሆይ ሆይታ ብቻ የስልጣን
መና እንዲዘንብላቸው የሚጠብቁ ናቸው፡፡ ቀበሮ የበሬ ቆለጥ ይወድቅልኛል ብላ ስትከተል ዋለች
እንደሚባሉት ናቸው፡፡ የዛሬው ፅሁፌ ግን በሁለተኞቹ ማለትም በትምክህት ሃይሉ ስብስብ
አደርጋለሁ፡፡
የትምክህት ሀይሉ አመራርና የዲፕሎማሲ ክንፉ በአሜሪካና አውሮፓ የሚገኝ ሲሆን የወሬ
አናጋሽ ክፍሉም በውጭ (ኢንተርኔትና ኤሌክትሮኒክስ ሚድያ) እንዲሁም በአገር ውስጥ
በሚታተሙ የሚድያ ውጤቶች አድርገዋል፡፡ በመሆኑም የትምክህት ሀይሉ ዋና አቅሙ ምላሱ
ሲሆን አሜሪካና አውሮፓ ኑሮውን መስርቶ ቀን ተለሊት “ግፋ በለው” ሲል ይሰማል፡፡
እነ “ግፋ በለው” አሁን ያለው የህዝቡ ንቃተ ህሊና ደረጃና የአገር ውስጥ ፓለቲካዊ እድገት
አያውቁትም፡፡ የፓለቲካ ዕውቀታቸው ምንጭም ወቅታዊ ሁኔታዎችን አንብበውና ተንትነው
ሳይሆን በቀጥታ ከወላጆቻቸው ተቀብለው በአእምሮቸው የሳሉትን ነው፡፡ በሚኒሊክ ጊዜ የደነቆረ
<ሚኒሊክ ይሙቱ> እያለ ሲምል ይኖራል እንዲባል እነሱም ከወላጆቻቸው የወረሱትን ይዘው
ሲተኙም ሲነሱም፤ በውናቸውም በቅዥታቸውም “ግፋ በለው” ሲሉ የሚደመጡት፡፡
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የአሁኖቹ ‹‹ግፋ በለዎች›› አያታቸውም ከ 121 አመት በፊት በዋናው የዓድዋ ፊልሚያ ጊዜ
በፀሎት ሰበብ በዓድዋ ጊዩርጊስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተደብቀው ‹‹ግፋ በለው›› ሲሉ ነበር
የዋሉት፡፡ በጦርነቱ ውስጥ ለሃገራቸውና ለህዝባቸው የሚሰው ቆራጦች በመሰለፋቸው ምክንያት
ግንባራቸውን ለጥይት ሰጥተው ጣልያንን ባያሸንፉት ኖሮ ንጉስ ተክለሃይማኖት ገና አንድ ቀን
ባልሞላ ውግያ ውስጥ ከዱርቡሾች ሸሽቶ ከጎንደር ጎጃም እንደተደበቀው ሁሉ ንጉሰ ነገስቱም
እግሬ አውጭኝ ብለው ከጣልያን እንደሚሸሹ የታወቀ ነበር፡፡
ከ40 ዓመታት በኌላም ያሁኖቹ ‹‹ግፋ በለው›› ወላጆች ህዝቡ በማይጨው ላይ ከጣሊያን ወራሪ
ሀይል በሚፋለምበት ወቅት እነሱ (ዐፄ ሃይለስላሴና መኳንንቶቹ) ኮረም ከተማ ላይ ድንኳን
ጥለው ‹‹ግፋ በለው›› ሲሉ ከዋሉ በኌላ ጣልያን አልገፋ ሲል ህዝቡን ጥለው በመጡበት ነበር
እግሬ አውጭኝ ያሉት፡፡ ነፋስ ሽው ሲል ጣልያን ደረሰብኝ እያሉም ከኮረም ተነስተው በቀናት
ውስጥ በባቡር በመርከብ ብለው አውሮፓ ገቡ፡፡ የነ ‹‹ግፋ በለው›› ደቀ መዛሙርትና አባል የሆነው
ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምም አንድ ሰውና አንድ ጥይት እስኪቀር ድረስ እፋለማለሁ እያለ
አገርና ህዝብ ሲጨፈጨፍ ከርሞ ያች ቀውጢ ሰዓት ስትደርስበት ግን እሱም አገር ጥሎ ሸሸ፡፡
አሁን ዝምባብዌ (ሀራሪ ከተማ) ውስጥ ተኝቶ ‹‹ግፋ በለው›› ሲል ይደመጣል፤ እሱም ያባቱ
ውርስ ሆኖበት፡፡ እነዚህ ሃይሎች ግር ሲል ሽሽታቸውን ሳያንስ ለድፍን መቶ ዓመት አገሪቷ
በድህነት አረንቛ ውስጥ ከተው ህዝቡን ለአስከፊ ውርደት ቢዳርጉትም ሃፍረት የሚባል ነገር
አይሰማቸውም፣ መሸማቀቅ ብሎ አልፈጠረባቸውም፡፡
እነ “ግፋ በለዎች” ባለፈው ዓመት ያስፈፀሙት የህዝብና የአገር ውድመት በተጋጣሚያቸው ቡድን
ድክመት

ሳይሆን

በራሳቸው

ጥንካሬ

ያመጡት

መስሎአቸው

በገድለ

ታሪካቸው

ላይ

አስፍረውታል፡፡ ይህ ብቻም አይደለም በዚህ ዓመት መጀመሪያ የዋሃን አባሎቻቸው <ፋኖ
ተሰማራ> ብለው በገጠር የትጥቅ ትግል አሰማርቷቸው ነበር፡፡ ግዳይ አም ቸው ዘመቱ፤
እሳቸውም ሞቱ ሆነና የያዙትን መሳሪያ አንድም እንኳን ሳይተኩሱበት በፌደራል ፖሊስ
ተሰበስበው ወደ ተሃድሶ ማዕከላት ተወሰዱ እንጂ፡፡
ይህ የትምክህት ሀይል ኤርትራ ውስጥ የመሸገው የ ”ነፃ አውጭዎች” አቅም አልፎ አልፎ እንደ
ወታደራዊ ክንፉ ሲጠቀምበት ይታያል፡፡ ሆኖም ይህ ሀይል በዋናነት ለሻዕቢያና ግብፅ ዓላማ
ማስፈፀምያነት የተፈጠረ እንጂ የትምክህት ሃይሉ እንወክለዋለን በሚሉዋቸው የአማራና የጉራጌ
ህዝቦች ፍላጎትና ተነሳሽነት የተቋቋመ አይደለም፡፡ በመሆኑም የኢትዮጵያ መንግስት ለሻዕቢያ
ያሳየሁትን ትዕግስት እዚህ ላይ ይበቃል በሚልበት ሰዓት የነ “ግፋ በለው” ወታደራዊ አቅም ውሃ
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በላው ማለት ነው፡፡ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንዲሉ የሻዕቢያም ሆነ የነ “ግፋ በለው” ጉራ
ሚስማር የነካው ፊኛ ይሆናል፡፡ የኤርትራ መንግስት በስልጣን ቢቆይም እንኳን የትጥቅ ሀይሎቹ
የሱ ዓላማ ማስፈፀምያ በመሆናቸው አልፎ አልፎ በኢትጵያ የድንበር አካባቢ ኳ፤ኳ፣ ጠሽ
ከማድረግ በዘለለ የኢትዮጵያን ሰራዊት ተፋልሞ እነ “ግፋ በለዎች” ለስልጣን ያበቃሉ ማለት
የማይታሰብ፣ ዘበት ነው፡፡
እነዚህ ሃይሎች ከኢህአፓና መኢሶን ተሞክሮአቸውን በመቀመር ከ 1997 ዓ/ም ጀምሮ አንዳንድ
የመንግስት እንዲሁም የገዢው ፓርቲ አባላትና አመራሮችም ጭምር በመመልመልና በማሰረግ
የሚያደርጉት ሙከራዎችም አልተሳኩም፤ ወደፊትም አይሳኩም፡፡ ምክንያቱም ያንቀላፋው
ነቅቷልና!! ነቅቶም “ገዴ ገድሽ ለኔ፤ ስራሽ ያረመኔ” የሚለውን የአበው ብሂል አስታውሷልና፡፡
እነኛም (የውስጥ አርበኞቹም) የሚሸሹበት አምባ ሸሽቶባቸው አውላላ ሜዳ ላይ ቂጣቸውን ገልበው
ተከናንበዋል፡፡ መርፌ መግቢያዋን እንጂ መውጫዋን መች ታይና!!
እነ “ግፋ በለዎች” የአገሮች ግንኙነትና ዲፕሎማሲ የሚወሰነው በዋናነት በአገር ውስጥ በሚታዩ
ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጦች እንደሆነም አይገነዘቡም፡፡ በመሆኑም በአሜሪካና
አውሮፓ ጥቂት የየአገራቱን ሴኔት አባላት እየሰበሰቡ የሚያካሂዱትን እርግማን ለስልጣን
የሚያበቃቸው ይመስላቸዋል፡፡ ግን ከንቱ ድካም፣ ውጤት የለሽ ልፋት ነው!!
አሁን ጊዜው ተቀይሯል ያ ትላንት “ግፋ በለው” ሲባል ለአገሩ አንድነትና ነፃነት ሲል ጠላቱን
ሲገፋ የነበረ ህዝብ አሁን አፈሙዙ በህዝብ ጠላቶች ላይ አድርጓል፤ አካፋና ዶማውን ይዞ ድህነትን
በመፋለም ላይ ይገኛል፡፡ ለዚህም ነው እነሱ አረ “ግፋ በለው” ሲሉ፤ እሱ ግን እነሱ የሚሉትን
ትቶ ድህነትን ሲገፋ የሚውለው፡፡ በአመለካከትም “ግፋ ብለው” ሲሉ ከርመው ህዝብ በሞተላቸው
ለስልጣን የሚሮጡት የስልጣን ኪራይ ሰብሳቢዎችም ጭምር እየታገለ ይኸውና አሁን ብዙዎቹ
ሜጋ ፕሮጀክቶች አጋምሷል፡፡
እነዚህ ፕሮጀክቶች ሲጠናቀቁ በርካታ ሃገራዊ አቅም ይፈጥራሉ፤ እነሱም የገቢ ምንጭ ሆነው
ተጨማሪ ሜጋ ፕሮጀክቶችን ይሰራሉ፡፡ ባለሞያዎች እንደሚሉት የህዳሴ ግድባችን ሲያልቅ
ገንዘቡን በአራት አመት ይመልሳል፡፡ እነዚህና ሌሎች የግልና የመንግስት አቅሞች ተደማምረው
የሃገራችን ህዳሴ እውን ያደርጋሉ፡፡ ኢትዮጵያችን ከአለም የበለፀገች ተርታ ትሰለፋለች፤ ልዕለ
ሃያልነቷም እንደገና ይረጋገጣል!! እኛም ሰላማችንና የላባችንን ውጤት አግኝተን ረክተን
የምንኖርበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም፡፡
ቸር እንሰንብት!!
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