
በውጭ ኃይሌ የሚዘወር ዳሞክራሲን የሚናፍቁ ተቃዋሚዎች 

/ከበዯ ሲሳይ-ከመካኒሳ/ 

የመካከሇኛና የረጅም ጊዜ ዕቅድችን የሚያውቁት አይመስለም፡፡ እንዯ አጭር 

ርቀት ሩጫ ሁለንም ነገር በፍጥነት ማጠናቀቅ የሚፈሌጉ የተስፈኞች ስብስብ ናቸው፡፡ 

የአጭር ርቀት ሩጫቸው ግብ መዲረሻም፤ ያሇ የምርጫ ሂዯት በአቋራጭ  ስሌጣን 

እርካብን መቆናጠጥ ነው፡፡ በዚህም ከሀገራቸው ህዝብ ዳሞክራሲያዊ ውሳኔ ይሌቅ፤ ላት 

ተቀን በውጭ ኃይልች የሚሽከረከር ዳሞክራሲን እንዯ ፍቅረኛቸው የሚናፍቁ ጉዯኞች 

ናቸው፡፡ 

እነዚህ ወገኖች ሇስሙ ’በህገ - መንግስታዊው ማዕቀፍ ውስጥ ሆነን ዓሊማችንን 

በማራመዴ ስሌጣን እንይዛሇን’ ይበለ እንጂ፤ በውስጣዊና በትክክሇኛ አመሇካከታቸው ግን 

እጣንና ከርቤ እያጨሱ ‘የውጭ ኃይልች ሆይ፣ በእናንተው መጀን ይሁንና ሇስሌጣን 

ታበቁን ዘንዴ እንሇማመናሇን’ የሚለ የሚፀሌዩ ናቸው፡፡ ከዚህ መሇማመናቸው ባሻገር፤ 

ስሌጣን ሊይ የሚወጡበትን ጊዜ በውጭ ኃይልቹ አማካኝነት ሇማሳጠር፤ በቅጡ 

የማያውቁትን የሉበራሉዝም አስተሳሰብ ካባን ዯርበው ይዯሰኩራለ፡፡ በጥራዝ ነጠቅነት 

የሇቃቀሙትን የሉበራሉዝም ቅንጥብጣቢ ቃርሚያ ሃሳቦችንም በሀገራችን ውስጥ በላሇ 

ተጨባጭ ሁኔታ ሊይ ሇመዝራት ይሻለ፡፡ 

ይሁንና “ዘሩ” በምዴረ በዲ ሊይ የተበተነ እህሌ ያህሌ በመሆኑ ፍሬ አያፈራም፡፡ 

ነገሩን በነባራዊ ሁኔታችን ውስጥ ሳይንገዋሇሌ ከነ እንክርዲደ “እንካችሁ” ማሇት፤ አንዴን 

ብልን በማይገጥመው አቃፊው ውስጥ በመጆሻ በኃይሌ ቀጥቅጦ የማስገባት ያህሌ በመሆኑ 

በህዝቡ ዘንዴ  ተቀባይነት አይኖረውም፡፡ በመሆኑም እነዚህ ወገኖች ምርጫ በመጣ ቁጥር 

የሽንፈት ፅዋን ሇማንሳት ተወዲዲሪ አሌተገኘሊቸውም፡፡ ታዱያ ይህን የአስተሳሰብ 

ችግራቸውን ቀርፈው በህዝቡ ዳሞክራሲያዊ ውሳኔ ስሌጣን ከመያዝ ይሌቅ፤ በውጭ 

ተጽፅኖ የህዝብ መሪ መሆን የሚያሌሙ “አዴሮ ቃሪያ” ቡዴኖች ጥምረት ናቸው፡፡ 

ውዴ አንባቢዎቼ! መቼም ነገሩ “ምግባርህን ንገረኝና ማንነትህን ሌንገርህ” እንዱለት 

ነውና፤ ስሇእነማን እያወጋሁ መሆኑን እንዯምትገነዘቡ እርግጠኛ ነኝ፡፡ አዎ! የወጌ 

ማጠንጠኛ የሀገራችን ተቃዋሚዎች ናቸው፡፡እነዚህ ወገኖች በምርጫ 2002 ወቅት 



በየኤምባሲዎቹ በመዞር እንዱሁም ዴብቅ የፖሇቲካ አጅንዲቸውን በሀገራችን ሊይ በኃይሌ 

ሇመጫን ሇሚሹ እንዯ ሂዩማን ራይትስዎች ሇመሳሰለ ጽንፈኛ ኒዮ - ሉበራሌ ኃይልች 

ተሊሊኪ ሆነው በማሸርገዴ፤ የህሌም የስሌጣን ወንበራቸውን በፍጥነት ሇመያዝ ሲቋምጡ 

ተመሌከተናቸዋሌ፡፡ 

ይህን ሁኔታ ያጤኑ አንዲንዴ ወገኖች ከታቃዋሚዎቹ “ያሌዘሩትን አጨዲ” የምሬት 

እንጉርጉሮ እየተነሱ “ብሶተኞቹ” ይሎቸዋሌ፡፡አባባለ የተቃውሞን ጎራ ብሶትን የማራገብ 

ፖሇቲካ የሚያመሊክት በመሆኑ ተገቢ ነው ባይ  ነኝ፡፡ ላልች ወገኖች ዯግሞ ሇትንሹም 

ይሁን ሇትሌቅ በየኤምባሲውና ፍርዴ ቤቶች ይዘውት የሚዞሩትን ብዛት ያሊቸው ረብ - 

የሇሽ ድሴዎችን እያዩ “ድሰኞቹ” በሚሌ ስያሜ ይጠሯቸዋሌ፡፡ የእነዚህ ግሇሰቦች 

አጠራርም፤ የተቃዋሚዎቹን ህገ - ወጥና ህጋዊ አሰራር አዯባሊሌቆ የመሄዴና በውጤቱም 

ሰሞተኝነትን ብቻ የሚያስገኝ በመሆኑ ከእነርሱ ውጪ በስያሜው ሊይ የማይስማማ ይኖራሌ 

ብዬ አሌገምትም፡፡ 

ያም ሆነ ይህ፤ ሇእኔ”ብሶተኞቹም” ሆነ “ድሰኖቹ” ሌዩነት የሊቸውም - “ስሌቻ 

ቀሌቀል፣ ቀሌቀልም ስሌቻ”  እንዱለ ዓይነት በመሆናቸው፡፡ ምክንያቱም ተቃዋሚ 

ተብዬዎቹ ሁሇቱም ስያሜዎቻቸውን ከሰሞኑ የአሜሪካ የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር ሂሊሪ 

ክሉንተን ሀገራችንን በጎበኙበት ወቅት በትክክሌ ገቢራዊ በማዴረጋቸው ነው፡፡ ወትሮም 

ቢሆን በውጭ ኃይሌ የሚዘወር ዳሞክራሲን የሚናፍቁት እነዚህ ወገኖች፤ የአሜሪካ 

መንግስት ስሌጣን ያሰጣቸው ይመሰሌ የብሶት ድሴአቸውን ይዘው የወይዘሮ ክሉንተንን 

መምጣት በናፍቆት ይጠባበቁ ነበር፡፡ ይሁንና በኢትዮ - ኤርትራ ዴንበር አካባቢ 

በፈነዲው እሳተ ጎሞራ ምክንያት ሚኒስትሯ ማናገር የሚፈሌጉትን አካሌ ቅዴሚያ ሰጥተው 

በማናገር፤ የእኛዎቹ ጉዯኞችን ከቁብም ሳይቆጥሯቸው እብስ ብሇዋሌ፡፡… 

የተቃውሞ ጎራው ግን ‘እንዳት ሳያናግሩኝ ይሄዲለ’ በሚሌ ብስጭት በወሇዯው 

ዱስኩር እንዯሇመዯው ያሌነፋው የብሶት እምቢሌታና ያሊሰናዲው “የባሇ ጉዲይነት” ድሴ 

አሌነበረም፡፡ በተሇይ “መዴረክ” እየተባሇ የሚጠራው የማይተማመኑ ባሌንጀሮች ስብስብ 

እና አንዯኛ ክንፉ የሆነው “አንዴነት” የተሰኙ የጎራው ተዋናዮች፤ በአሜሪካ መንግስት 

ትዕዛዝ የሚንቀሳቀስ ዳሞክራሲ ሀገራችን ውስጥ እንዱፈጠር በመሻት ሇተሇያዩ የመገናኛ 

ብዙሃን ያሌተናገሩት ነገር የሇም፡፡ ሇውዴ አንባቢዎቼ ግንዛቤ ይረዲ ዘንዴም የተወሰኑትን 



ሇአብነት ያህሌ በማሳየት ፤ መሰረተ - ቢስነታቸውን ዯግሞ በማስከተሌ ሇማቅረብ 

እሞክራሇሁ፡፡ 

“ወይዘሮ ክሉንተን መንግስትን ብቻ ማናገር አሌበረባቸውም” በማሇት “እኛ እንዯ 

ሰው አሌተቆጠርንም” በሚሌ ዯረት ዴሇቃ፤ ሰሞኑን የራሳቸውን የጥሊቻ አጅንዲ 

ሇሚያራምደት ሇዋሽንግተኖቹ የአሜሪካ ዴምጽ የአማርኛው ክፍሌ ጋዜጠኞች ሲሇፍፉ 

የነበሩት የመዴረክ አመራሮች፤ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሇውን የዳሞክራሲ ሂዯት አሜሪካ 

እንዴታስተካክሌሊቸው ሲጠይቁ ሰንብተዋሌ፡፡ 

ውዯ አንባቢዎቼ! የእነ መዴረክ ዳሞክራሲያችን በውጭ ኃይልች ጫና 

እንዱስተካከሌ ወይም እንዱሽከረከር የሚሌ ማሳሳቢያ አዘሌ ጥያቄያቸው ሇመገናኛ ብዙሃን 

ማዯናቆሪያነት ብቻ የቀረበ እንዲይመስሊችሁ፡፡ ይህን ተሻግሮም እንዯሇመዯባቸው አዱስ 

አበባ ሇሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ‘ወይዘሮ ሂሊር የኢትዮጵያን ዳሞክራሲ እንዱያስተካክለ 

ይነገርሌን’ የሚሌ የማመሌከቻ የያዘ ድሴ አስገብተዋሌ፡፡ እርግጥ የዚህ ጽሐፍ አንባቢ 

የእነዚህ ወገኖች ነገረ - ስራ ሉገርመው ይችሊሌ፡፡ እነርሱ ማሇት ግን ይኸው ናቸው - 

በውጭ ኃይሌ መንበርከክ የሚያማሌሊቸው፡፡ 

የህሌም እንጀራ አመጽ ተንታኞች ስብስብ የሆነው ‘አንዴነት ‘ የተሰኘው ፓርቲም 

የአሜሪካ የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር “ቡራኬን” ባሇማግኘቱ ዋሽንግተንን ወዯ መወንጀሌ 

ተሸጋግሯሌ፡፡ በፓርቲው ግሌገሌ ፖሇቲከኛ አቶ አንደአሇም አራጌ አማካኝነት 

“ሇወዲጃቸው” የአሜሪካ ዴምጽ ሬዱዮ በንዳት እንዯተነገረው፤ የአሜሪካ መንግስት 

‘አምባገነኖችን ይዯግፋሌ’ በሚሌ ተወርፏሌ፡፡ 

በማንኛውም ጉዲይ ሊይ ፓርቲያቸውን “በስዴብ ስራዎች” ወክሇው ብቅ የሚለት 

የጨቅሊው ፓሇቲከኛ ውረፋ አንዴ ነገርን ያስታውስናሌ፡፡ይኸውም በዯርግ ዘመነ መንግስት 

ወቅት ‘እገላ የሚባሌ ገበሬ ማህበር የአሜሪካን ኢምፔሪያሉዝም አወገዘ’ ተብል የሚነገረው 

ፈገግታ የሚያጭር አባባሌ ነው፡፡ እናም የአንዴነት ውረፋ በአሜሪካኖች ዓይን ከዚህ አኳያ 

የሚታይ ይመስሇኛሌ፡፡ ዯግሞስ በየመንገደ በአጠና የሚዣሇጥ፣ በቦክስ የሚናረት፣ በቡዴን 

የተከፋፈሇ በጠራራ ፀሏይ በደሊ የሚቀጣቀጥና ከእንቅሌፉ ባንኖ በተነሳ ቁጥር የአመጽ 

ቅዥትን የሚጠነቁሌ ስብስብን፤ እንኳንስ አሜሪካን የሚያህሌ ሀገር ቀርቶ፣ የመዯራጀት 



መብትን ያሇገዯብ የሚፈቅዯው ህገ - መንግስታችንን ተመርኩዞ የሚቋቋም አዱስ ፓርቲም 

ቢሆን ከቁብ የሚቆጥረው አይዯሇም፡፡ 

እውነቱን እንነጋገር ከተባሇ፤ ማንም  ሰው ቢሆን ከአንዴነት ፓርቲ እንዱህ 

ዓይነቱን ዘሇፋ አይጠብቅም፡፡ ሇምን ቢለ፣ ከፓርቲው የሚጠበቀው ነገር የተሇመዯው 

“ትንቢት ተናጋሪነት” እንጂ ይህ ባሇመሆኑ ነው፡፡ እስቲ አሁን ምን አሇበት ፓርቲው 

በኢትዮ - ኤርትራ ዴንብር ሊይ የፈነዲውን እሳተ - ገሞራ ባካበተው “የአመጽ ጥንቆሊ” 

ሌምዴ አስቀዴሞ ቢነግረንና ወይዘሮ ሂሊሪም ጉዲዩ ካሇፈ በኋሊ እንዱመጡ ቢያዯርግ?… 

እውነት ዯግም አይዯሌ! ዯግሞም ሇዚህ ስራ የተመዯቡትና በርካታ ሰዎች ‘ፍም እሳት ሊይ 

እንዯተጣዯ የሻይ ማንቆርቆሪያ ወዱያውኑ በንዳት ይንተከተካለ’ የሚሎቸው ጮርቃው 

ፖሇቲከኛ፤ “የአመጽ መጽሏፍ ገሊጭነት” ሌምደ መች አነሳቸው ?-  እኚህ ሰው በ97 

ምርጫ ወቅት ስዴስት ቁጥር መሇያ ሇብሰው ነውጥን በጎዲና ሊይ አመጽ ከማከፋፈሌ 

በጥቂት ዓመታት ውስጥ ወዯ “ጠንቋይነት” ሲሸጋገሩ እኔው እራሴ በዓይኔ በብላኑ 

ተመሌክቻቸዋሇሁ፡፡… 

ታዱያ ችግሩ ምንዴነው? - ወይ የኔ ነገር! ይቅርታ አቶ አንደዓሇም ፡፡ሇካስ ነውጥ 

የምትጠነቁለበትን መጽሏፍ እናንተ “ማስተር ጠንቋይ” የምትሎቸው ስዬ አብርሃ አሜሪካ 

ይዘውት ገብተዋሌ፡፡ ሇነገሩ መጽሏፉ ቢኖርም፤ የፓርቲው “ትንቢት” በላሇ ነባራዊ 

ሁኔታና በማይሰምር “ራዕይ” ሊይ የተመሰረተ በመሆኑ እሳተ -ገሞራውን “ሰሜን አፍሪካ 

ውስጥ ይፈነዲሌ” ከማሇት የሚመሇስ አይመስሇኝም፡፡… ታዱያ ይህን ምስጢራችሁን 

በማወቄ “ከመንተክተክ ወዯ መገንፈሌ” እንዯማይሸጋገሩ በመተማመን፤ አንባቢዎቼን ወዯ 

መሰረተ- ቢሱ እና የናፍቆት ዓሊማችሁ ስሇሆነው በውጭ ኃይሌ ስሇሚሽከረከር የዳሞክራሲ 

ሂዯት ምኞታችሁ ሌወስዲቸው ፈቀዴሁ፡፡ 

ስሇ የተቃውሞው ጎራ “የናፍቆት ዓሇም” ከመነጋገራችን በፊት፤ የጉዲዩ እምብርት 

ስሇሆነው የኢትየጵያና የአሜሪካ የሁሇትዮሽ ግንኙነት ማውጋቱ ተገቢ ነው፡፡ የኢትዮ - 

አሜሪካ ግንኙነት በዯርግ ስርዓት ወቅት ከመቋረጡ በስተቀር ረዘም ያለ ዓመታትን 

አስቆጥሯሌ፡፡ በጎ ጅምሮችንም ይዞ የቀጠሇ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅትም በሁሇቱ ሀገራት 

መካከሌ ያሇው ግንኙነት በጽኑ መሰረት ሊይ ተገንብቷሌ፡፡ ይህ ጽኑ ግንኙነትም፤ 

የየሀገራቱን ብሔራዊ ጥቅም የሚያስጠብቅ፣ በፖሉሲና በመርህ የሚመራ እንዱሁም 

በመከባበርና በጋራ ጥቅም ሊይ የተመሰረተ ነው፡፡ 



በሀገራችን በኩሌ አሜሪካን በተመሇከተ በግሌጽ ፖሉሲ ሊይ የተመሰረተ ግንኙነት 

ተፈጥሯሌ፡፡ ይህም ከሀገራችን ብሔራዊ ጥቅም አንጻር የተቃኘና ሰጥቶ የመቀበሌ መርህን 

የሚከተሌ አሰራር ያሇው ነው፡፡ ግንኙነቱ ኢትዮጵያን እንዯ አንዱት ለዓሊዊት ሀገር 

የሚያከብርና በውስጥ ጉዲይዋም ጣሌቃ የመግባት አካሄዴን የሚፈቅዴ ቀዲዲ የሇውም፡፡ 

መንግስት  የሚከተሇው አካሄዴም ሀገራችንን ተጠቃሚ የሚያዯርግና በማናቸውም የውስጥ 

ጉዲዮች የውጭ ኃይልችን ጣሌቃ ገብነት የሚጋብዝ አይዯሇም፡፡ 

ይህ እውነታም በአሜሪካኖቹ ዘንዴ በዯንብ ይታወቃሌ፡፡ዋሽንግተኖች የሁሇትዮሽ 

ግንኙነቱን ሲመሰርቱም በኢትዮጵያ ሊይ ፍሊጎታቸውን በኃይሌ መጫን እንዯማይችለ 

ተገንዝበው ነው፡፡ ሇዚህም የራሳቸው ምክንያቶች አሎቸው፡፡ እነርሱም ሀገራችን 

በዳሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ሂዯትና በሌማት ሊይ ማተኮርዋን ስሇሚገነዘቡ፤ በምሥራቅ 

አፍሪካ ያሊትን ጂኦ- ፖሇቲካዊ ጠቀሜታ ስሇሚያውቁ ፣ በአካባቢው በሠሊምና መረጋጋት 

እንዱሰፍን እየተጫወተች ያሊችውን የሊቀ ሚና ስሇሚረደ እንዱሁም በዓሇም አቀፍና 

በአህጉር ዯረጃ ያሊትን ተቀባይነት ስሇሚያጤኑ መሆኑን በምክንያትነት መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡

እነዚህ የመንግስታችንና የህዝባችን የማንነት መገሇጫዎችና ቁሌፍ ተግባራት የአሜሪካ 

መንግስትም ፍሊጎቶች በመሆናቸው፤ የሁሇትዮሽ የጋራ ተጠቃሚነት ግንኙነቱ የማዕዘን 

ዴንጋይ ናቸው። 

እነዚህ የግንኙነት መሰረቶች በእኩሌነት ሊይ በተመረኮዘ ሚዛናዊ ተጠቃሚነት ሊይ 

የሚያጠነጥኑ እንጂ፤ አንደ “ጌታ” ላሊው ዯግሞ ‘ልላ’ ሆኖ የሚከናወኑ አይዯለም፡፡ 

ሀገራችን በአሜሪካ የውስጥ ጉዲይ እጇን ሇማስገባት እንዯማትፈሌግ ሁለ፤ የዋሽንግተን 

ሰዎችም ከፖሉሲ አንጻር በውስጥ ጉዲያችን እጃቸውን የሚያስገቡበት ምንም ዓይነት 

ምክንታዊ አመክንዩ እንዯላሊቸው አሳምረው ያውቁታሌ፡፡ ስሇሆነም በእንዱህ ዓይነቱ 

የጋራ ጥቅም ሊይ የተመረኮዘ ግንኙነት የ “አዴርግና አታዴርግ” አሠራር ተቀባይነት 

የላሇው መሆኑን መረዲት ተገቢ ነው፡፡ ከዚህ እውነታ በመነሳትም፤ የሀገራቱ ትስስር 

ከተጠቃሚነታቸው ማዕቀፍ የሚያገኙትን ትሩፋቶች በጋራ በመቋዯስ “የቄሳርን ሇቄሳር…” 

በሚሌ መርህ ሊይ የተመረኮዘ መሆኑን ሇመገንዘብ አያዲግትም፡፡  

ይህን ሃቅ በውሌ የማይረደት የታቃውሞ ጎራ አቀንቃኞች ግን ፤ ሁሌጊዜም ቢሆን 

የአሜሪካ መንግስት ጫና የሚያሳዴርበት ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ሀገራችን ውስጥ ያሇ 

ይመስሊቸዋሌ፡፡ የሀገራቱን የእኩሌ ተጠቃሚነት ቁርኝት ምስጢር ስሇማይገባቸውም፤ 



አሜሪካ ኢትዮጵያ ሊይ አንዲች ተፅዕኖ አሳርፋ፣ የፀረ - ህዝብነት ህሌማቸውን ሇማሳካት 

“ሱባዔ” ከመግባት ሊይ ወዯ ኋሊ የሚለ አይዯለም፡፡ ይሁንና አሁን ባሇው ተጨባጭ ሁኔታ 

ሀገራችን ውስጥ በህዝብና መንግስት ፍሊጎት እንጂ፤ በውጭ ኃይልች ጣሌቃ ገብነት 

የሚፈጠር ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት የላሇ መሆኑን ማወቅ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

ምንም እንኳን ተቃዋሚዎቹ ህዝብን በሚንቅ አካሄዴ፤ ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ 

ጋር የማይጣጣም ዳሞክራሲን በውጭ ኃይሌ አማካኝነት ሀገር ውስጥ ሇማስገባት 

ቢያሌሙም፣ በመገንባት ሊይ የሚገኘው  ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግን የማንንም ይሁንታ 

የማይፈሌግ መሆኑን እየመረራቸውም ቢሆን መረዲት አሇባቸው፡፡እንዯ ድክተር መረራ 

ጉዱና ዓይነት የመዴረክ “አራምባና ቆቦ” አሳቢ አመራሮች እንዱሁም እንዯ አቶ 

አንደዓሇም አራጌ ዓይነት የአንዴነት የአመጽ ባሇሟሌ ጉዯኞች፤ ያሻቸውን የድሴ ክምር 

ስሞታ በየኤምባሲው እየሄደ ቢያስገቡ አሉያም በፈሇጉት  የመገናኛ ብዙሃን ቢሇፍፉ 

ከህዝቡ ፍሊጎት ውጪ የሚገነባ ዳሞክራሲ ሉኖር እንዯማይችሌ ዛሬም ይሁን ነገ 

ሉያውቁት ይገባሌ፡፡ 

ውዴ አንባቢዎቼ እንዴምትገነዘቡት፤ የሀገራችን ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት በህዝቡ 

ፍትሏዊ ዴምጽ የተመሰረተ ነው፡፡ የሥርዓቱ ምሶሶ የሆነው ህገ - መንግስታችን ዯግሞ 

በሁለም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ፍሊጎትና እምነት ጸዴቆ ስራ ሊይ 

የዋሇ ሰነዴ ነው፡፡ ስሇሆነም እያንዲንደ ዜጋ ሇዚህ ሰነዴ ጥብቅና ይቆማሌ። ከሰነደ ጋር 

መጋጨትም በቀጥታ ከዴምጽ ሰጪው ህዝብ ጋር መሊተም ነው፡፡ ይሁንና ባሇፉት አራት 

ምርጫዎች የተቃውሞው ጎራ ህዝቡን ከመጤፍ ሳይቆጥር፤ ህገ - መንግስቱን ከጀርባው 

በጦር ሲወጋው መክረሙን እናስታውሳሇን፡፡   

መቼም የሀገራችን ህዝብ ፍትሏዊ ነውና፤ ይህን ጎራ በምርጫ ካርደ ዯረጃ በዯረጃ 

እያንጠባጠበው ‘ከህገ - መንግስቴ ሊይ እጅህን አንሳ!’ የሚሌ መሌዕክት ያስተሊሌፍሇት 

ነበር፡፡ ሆኖም ነገሩ “ያዯቆነ ሰይጣን…” እንዱለት በመሆኑ፤ ተቃዋሚው ‘አንተን 

አሌሰማም፣ በውጭ ኃይሌ የሚዘወር ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ነው የምፈሌገው ‘ የሚሌ 

ምሊሽ ሰጥቶታሌ፡፡ በምርጫ 2002 ሊይ ግን ህዝቡ አመረረ። ጎራው በህሌውናው ሊይ 

የመጣበት በመሆኑም እንዱህም አሇ - ‘የምፈሌገው ፓርቲ ፀረ - ህገ - መንግስት 

ያሌሆነውን ነው፡፡ እንዱገነባ የምሻው ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት በሌኬ የተሰፋውን እንጂ ሰው 



የሇበሰውን አይዯሇም።’ ከሚሌ ግሳፄ አሌፎ በምርጫ ካርደም ቀጣው፡፡ እርግጥም የህዝቡ 

ፍትሏዊ ውሳኔ “ጨው ሇራስህ ስትሌ ጣፍጥ…” እንዱለት ዓይነት ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ 

የተቃዋሚው ቡዴን ግን ዛሬም የህዝቡን ተግሳጽ ባሇመስማት፤ እነሆ ወይዘሮ ሂሊሪ 

ክሉተን ይመጣለ ሲባሌ፤ ‘ በውጭ ኃይሌ በሚዘወር ዳሞክራሲ ናፍቆት መሞቴ ነው’ 

እያሇ ነው፡፡ የዚህን ጽሐፍ አቅራቢ እጅግ ያስገረመው ጉዲይ፤ ይኸው ቡዴን የአሜሪካ 

የውጭ ጉዲይ ሚኒስትርን ንግግርን በመጥቀስ፤ ‘ወይዘሮ ሂሊሪ ዛምቢያን፣ ታንዛኒያንና 

ጋናን ዳሞክራሲያዊ ብሇው ጠርተዋሌ፡፡የኢትዮጵያ መንግስትን በዳሞክራሲያዊነቱ 

አሌጠሩትም፡፡ ስሇዚህ መንግስት ከዚህ ትምህርት ሉወስዴ ይገባዋሌ’ የሚሌ ‘ድሮ ብታሌም 

ጥሬዋን’ ዓይነት ቅዥቱን ማስዯመጡ ነው፡፡ 

እርግጥ “ዴሃ በህሌሙ ቅቤ ባይጠጣ ኖሮ፣ ንጣት ይገዴሇው ነበር”  እንዯሚባሇው 

አንዴን ነገር መመኘትና ማሇም ይቻሊሌ፡፡ ይሁንና ምኞቱና ህሌሙ ነባራዊ ሁኔታን 

ያገናዘበ እንዱሁም የሚዯረስበት መሆን አሇበት፡፡ ከዚህ ውጪ ዳሞክራሲያዊ ሥርዓትን 

እንዯ ቁሳቁስ ከውጭ እንዱመጣ መመኘት ትዝብት ሊይ ከመጣሌ ውጭ የሚያመጣው 

አንዲችም ፋይዲ የሇም፡፡ ቀዯም ሲሌ ሇመጥቀስ እንዯሞከርኩት፤ ኢትዮጵያ ውስጥ 

የሚገነባው ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ህዝቡ በሚሰጠው የምርጫ ዴምጽ ብያኔ እንጂ፤ በውጭ 

ኃይልች በሚሰጥ ዲኝነት አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የሀገራችንን ዳሞክረሲ ዲኝቶ ውሳኔ 

መስጠት ያሇበት ፍትሏዊው ህዝብ እንጂ፤ተቃዋሚዎቹ እንዯሚያሌሙት ወይዘሮ ሂሊሪ 

አይዯለም፡፡ 

ሇነገሩ የዓሇም ዳሞክራሲ ሰጪና ነሺ አሜሪካ አይዯሇችም፡፡እናም የውጭ ጉዲይ 

ሚኒስትሯ ‘ዳሞክራሲያዊ ናችሁ’ ቢለንም፣ ባይለንም በሀገራችን ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት 

ሂዯት ሊይ የሚያመጣው አንዲችም ሇውጥ ስሇላሇ ሇእኛ ምንም ማሇት አይዯሇም፡፡ 

ምክንያቱም በዚህ ረገዴ ወሳኞቹ የሀገራችን ህዝቦችና መንግስት ብቻ በመሆናቸው ነው፡፡ 

ህዝብና መንግስት ዯግሞ ብሔራዊ ጥቅማቸውን የሚያስጠብቁ ተግባራትን ያከናውናለ 

እንጂ፤ በአሜሪካ ‘ይህን ፈጽሙ’ ባይነት ገቢራዊ የሚያዯርጉ ነገር የላሇ መሆኑን ተቃዋሚ 

ተብዬዎቹ ሉገነዘቡት ይገባሌ፡፡ 

እዚህ ሊይ አንዴ ሇጉዲይ ቅርበት ያሊቸው ባሇሙያ እንዯ አጋጣሚ በተገኘሁበት 

የፓናሌ ውይይት ሊይ የገሇጹትን ሃቅ ሇማንሳት ወዯዴኩ፡፡ ወቅቱ በሶማሉያ መሽጎ 



የነበረውና ራሱን “የእስሊማዊ ፍርዴ ቤቶች ህብረት” እያሇ የሚጠራው አክራሪ ቡዴን 

በሀገራችን ሊይ ግሌጽና ዴርስ አዯጋ የፈጠረበት ጊዜ ነበር፡፡ ይህ የጽንፈኛ ሸብርተኞች 

ስብስብ በሀገራችን ሊይ “ጅሃዴ” እስከማወጅ የዯረሰ ኃይሌ መሆኑ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን 

ነው፡፡  

የኢትዮጵያ መንግስት ቡዴኑን ሶማሉያ ውስጥ ገብቶ ሊሇመምታት ትዕግስቱን 

አሟጦ ጨርሷሌ፡፡ ይሁንና ዓሇም አቀፍ አሸባሪዎችን አቅፎ የያዘው ይህ ቡዴን፤ 

በሀገራችን ሊይ የፈጠረውንና ሉፈጥር የሚችሇውን ፀረ - ሌማትና ፀረ - ሠሊም 

ትንኮሳዎቹን ሇመመከት መንግስት ሳይወዴ በግዴ ወዯ ሶማሉያ ገብቷሌ፡፡ በዚህም 

መከሊከያ ሠራዊታችን የ”ጀሃዱስቶቹን” አከርካሪ በመስበር በሀገራችን ሊይ አንዣቦ 

የነበረውን የስጋት ዯመና ሉገፍ ችሎሌ፡፡  

ታዱያ በዚህ ወቅት አንዲንዴ የተቃውሞው ጎራ አባሊትና “የበሬ ወሇዯ”  ዴርሰት 

አቀናባሪዎች እንዯሚያስወሩት ሳይሆን፤ የአሜሪካ መንግስት ሀገራችን ወዯ ሶማሉያ 

እንዲትገባ “ማሳሰቢያ” ሲሰጥ ነበር፡፡ ይሁንና የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ በብሔራዊ 

ጥቅማቸው ሊይ የማይዯራዯሩ ስሇሆነ፤ የዋሽንግተንን “ማሳሰቢያ” አሌተቀበለትም፡፡ እናም 

ከሁለም በፊት ሇሀገራዊ ዯህንነታቸው ቅዴሚያ በመስጠት፤ የሠሊምና መረጋጋታቸው 

አዯጋ ምንጭ የሆኑትን “ጅሃዱስቶች”ን አከርካሪ በመስበር በሀገራቸው ሊይ አንዦቦ 

የነበረውን የስጋት አዯጋ ሉያስቀሩ ችሇዋሌ፡፡ 

ከዚህ የባሇሙያው ሃቅ መረዲት የምንችሇው ትሌቅ ቁም ነገር ቢኖር፤ የኢትዮጵያ 

መንግስት የሀገሩን ብሔራዊ ጥቅም በተመሇከተ የማንንም “ሃይ ባይነት” የማይፈሌግ 

መሆኑን ነው፡፡ ይህም የአሜሪካ መንግስትም ሆነ ላሊ የውጭ ኃይሌ በሀገሪቱ የውስጥ 

ጉዲይ እጁን የሚያስገባበት ምንም ዓይነት ህጋዊም ሆነ ተፈጥሮአዊ መብት እንዯላሇው 

የሚያስገነዝበን ነው፡፡  

ሇነገሩ ተቃዋሚ ተብዬዎቹ በተሇመዯው የጥሊቻ ዘመቻቸው ዯስኮሩ እንጂ፤ 

አሜሪካኖቹ ይህን የመንግስታችንን እና የህዝባችንን መገሇጫ ባህሪ በዯንብ ያውቁታሌ፡፡ 

እናም የተቃዋሚዎቻችን በውጭ ኃይሌ የሚዘወር ዳሞክራሲ ናፍቆት በአዱሲቷ 

ኢትዮጵያና ህዝቦቿ ውስጥ ቦታ የላሇው ጉዲይ መሆኑን መገንዘብ እንዯሚያሻ 

ሇብሶተኞቹና ሇድሴኞቹ መንገር የግዴ ይሊሌ፡፡ 



 

 


