
                                                      በጎይትኦም ታጠቅ 

                                                      አዲስ አበባ 

የድምፃችን ይሰማ መፈክር፣ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ድርጅቶች፣ አሸባሪነትና አክራሪነት 

 

ድ አንባቢያን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ተቃዋሚ ድርጅቶቻችን በሚያደርጉዋቸው ሰልፎች፣ 

በማህበራዊ ድረ-ገፆችና በአንዳንድ የሕትመት ውጤት የሆኑ መፅሔቶችና ጋዜጦች 

እንዲሁም በአንዳንድ አጋጣሚዎች ድምፃችን ይሰማ የሚል መፈክር መስማታችንና 

መደጋገሙ አልቀረም፡፡ የትኛው ድምፅ እንደሆነ ግልፅ አይደለም፤ ለማወቅ ብጠይቅም መልስ ማግኘት 

አልቻልኩም፤ ሊመልስልኝ የቻለ ማንም የለም፤ የማን ድምፅ ብየ ብማፀንም ጭጭ ነው፤ መልስ 

የለም፡፡ ማን እንዲሰማ ነው የተፈለገው ብልም፤ ምላሽ የለ፤ኢ-ምክንያታዊ ግብ የለሽ ጩኸት፡፡   

ድምፁ በግልፅ ማሰማት ቢቻል መፍትሔውም ግልፅና የሚሰማ ይሆን እንደነበር ለአፍታም 

ቢሆን አልጠራጠርም፡፡ እኔ እንደሚገባኝ ማናቸውም ድምፆች በ1987 ዓ/ም በብሔር፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች ንቁ ተሳትፎ በፀደቀዉን የህዝብ ዋስትና እንከን የለሽ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-

መንግስት አማካኝነት ተሰምተዋልም፤ ምላሽም አግኝተዋል፡፡ ይህ ሕገ-መንግስት የመለሳቸው 

መሰረታዊ ጥያቄዎች በህዝብ ልጆች ውድ ህይወት መስዋእትነት እንደተገኙ እኛ 

ኢትዮጵያውያን ጠንቅቀን እናውቀዋለን፤ ለዚህ የተቀደሰ ህዝባዊ ዓላማ ለተሰዉ ሰማእታትም 

ዘላለማዊ ክብርና ሞገስ ይገባቸዋል እንላለን፡፡  

የብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ድምፅ ባይሰማ፣ ባይደመጥ ኖሮ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር 

መለስ ዜናዊ ሁልጊዜ ደጋግመው ይሉት እንደነበረ  የህዝብ ቁጣ፣ ብሶትና አብዮት  

ሊያስቆመውና ሊቋቋመው የሚችል ማንም ኃይል የለም፤ ሊገኝም አይችልም ነበር፡፡ መሰረታዊ 

የብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ጥያቄዎች ማለትም የመሬት፣ የብሔር እኩልነት፣ 

የሃይማኖት እኩልነትና የማሳደግና የማስፋፋት መብት፣ የቋንቋና የባህል እኩልነትና 

የማስፋፋት እንዲሁም የማሳደግ እና ሌሎች መብቶችና ነፃነቶች በህዝብ ልጆች ትግልና 

የህይወት መስዋእትነት መልስ አግኝተዋል፡፡ ይህ ዓለም ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ሀቅ ነው፤ 

ማንም ቢፈልግ ሊክደው አይችልም፤ የሚክድ ካለም  ትእዝብት ነው ትርፉ፡፡ ይህ ሐቅ ሕቅ 

እያለንም ቢሆን ማመን የግድ ነው፡፡  

ው



ይህንን ስል ህዝባችን የመልካም አስተዳደር እክል እያጋጠመው አይደለም ለማለት አልደፍርም:: 

ሆኖም የመልካም አስተዳደር ተግዳሮቶቹ የሚመነጩት በዋናነት ወገባችንን ጠበቅ አድርገን 

ልናስወግደው የግድ የሚለን የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ መሆኑ ግልፅ ነው፡፡ 

መፍትሔዉም የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚን በልማታዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ 

እንዲሸነፍና ልማታዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ልዕልና ማረጋገጥ  መሆኑ አይቀርም፡፡  

ሌላው ችግር ለሺህ ዘመናት ስር ሰዶ የቆየውን የመልካም አስተዳደር እጦት በአንድ ጀንበር 

መቅረፍ ከባድ በመሆኑ የተፈጠረ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ የህዝባችን የዴሞክራሲና የመልካም 

አስተዳደር ግንዛቤ ደረጃ ክፍተትም ተደራቢ ችግር ይመስለኛል፡፡ እነዚህ ምንጮች እጅ ለእጅ 

ተያይዘን ካልታገልናቸው አንዱ ወገን ወይም መንግስት ይወጣው የሚለው አስተሳሰብ ብዙም 

አያስኬደንም፡፡ የመልካም አስተዳደር እክል ጠራርጎ ለማስወገድ ወይም ፈተና የማይሆንበት 

ደረጃ ላይ ማድረስ ተገቢ ነው፡፡ በገጠሩ ህዝባችን ብዙም የሚጋነን የመልካም አስተዳደር 

ተግዳሮት እንደማይታይ በየአከባቢው የሚኖረው አርሶ አደርና አርብቶ አደር ህዝብ 

የሚመሰክረው እውነት ነው፡፡ ይሁን እንጂ በከተሞቻችን አከባቢ ልዩና ተገቢ ትኩረት 

ተሰጥቶት የተጠናና የሰላ ትግል እንደሚያስፈልግ የሚጠቁሙ ሁኔታዎች አሉ፡፡   

ከላይ እንደተገለፀው የመልካም አስተዳደር ችግር ፍቱን መድሐኒት በዋናነት ልማታዊ 

ፖለቲካል ኢኮኖሚ አስተሳሰብና ተግባር የበላይነቱ እንዲረጋገጥ ማድረግ ሲሆን በግልፅ 

መወያየት፣ መመካከርና መተራረም፤ በሚያግባቡን አገራዊ አጀንዳዎች እየተግባባን በማያግባቡን 

ዙሪያ ተከባብረን መንቀሳቀስ የማይናቅ ሚና ይጫወታሉ፤ የአገር ግንባታ ሩጫችንም ስኬታማና 

ያማረ እንደሚያደርጉት እሙን ነው፡፡ ጉዳይን ይዞ በግልፅ መነጋገር ትክክለኛ እና የብልሆች 

መንገድም ነው፡፡ አገራችን ወደ የምንመኝላት የብልፅግና ደረጃ እንድትደርስ፣ ሰላማዊና 

የተረጋጋች እንድትሆን እንዲሁም ዴሞክራሲያዊ ስርዓቷ በፅኑ መሰረት ላይ የተገነባ እንዲሆን 

ተገቢና አማራጭ የሌለው መንገድም ነው፡፡  

የኢትዮጵያዊነታችንና የውበታችን ምንጭ በብሔር፣ በቋንቋና በባህል ልዩነቶቻችን ውስጥ 

የሚያብበው አንድነታችን መሆኑ በመገንዘብ ለዚህ ክብርና ውበት የሚከፈል መስዋእት 

መክፈል ዴሞክራሲያዊ ስርዓታችን በማይነቃነቅ ፅኑ መሰረት ላይ እንደሚገነባዉና እየገነባው 

እንደሚገኝ የሚዳሰስ ተጨባጭ ውጤት ሆኗል፡፡ የውበታችን ሚስጥር ብዝሃነታችንን 

ማስተናገድ መቻላችን ነው፡፡ በጉዳዮቻችን መወያየትና መደማመጥ፤ ልዩነቶቻችንና 



በልዩነቶቻችን ውስጥ የሚደምቀው አንድነታችን ማበልፀግና ምርጥ ጌጥና መገለጫችን ሆኖ 

እንዲቀጥል ማድረግ ይገባናል፡፡ 

በቅርቡ የእስልምና እምነት ሽፋን በማድረግ የሚደረገው የፖለቲካ አክራሪነት እንቅስቃሴ 

ለማንም የማይበጅ፣ እኔ ከሞትኩ… ከሚለው አገርኛ አባባል ያልዘለለ መሆኑ ምልዓተ ህዝቡ 

የተገነዘበው ጉዳይ ነው፡፡ በመሆኑም አክራሪነት የማታ ማታ ሰላም ወዳዱን የእስልምና እምነት 

ተከታይን ጨምሮ ሁላችንንም እንደሚበላን፣ ይህንን ሽፋን አድረገው ብጥብጥ ስበው ብጥብጥ 

የሚተነፍሱ አክራሪ የፖለቲካ ድርጅቶችም እንደሚውጥ፣ ከሁሉም በላይ ግን በአክራሪነት፣ 

በሽብር፣ የንፁሃን ዜጎችን ሰላም፣ፀጥታና ደህንነት በማናጋት እንዲሁም ንፁሃን ዜጎችን 

በመግደልና በማፈን የሚከበር አንዳች የህዝብ መብት አለመኖሩን በመገንዘብ ሰላም ወዳዱን 

መላ ህዝብ በየክልሉና በየአካባቢው አክራሪው ቡድን እንደማይወክለው በማያሻማ ቋንቋ 

ተናግሯል፡፡ ለዚህም ምልዓተ ህዝቡ እኔን አይወክልም በማለት ዝናቡና ቅዝቃዜው፣ ፀሐዩና 

ሙቀቱ ሳይበግረው ለአንዳች ነገር ሳይሳሳ በአደባባይ በሰላማዊ ሰልፍ የአክራሪዉንና 

የአሸባሪዉን ቀስም በሚሰብርና ተስፋ በሚያስቆርጥ መልኩ ተቃዉሞታል፡፡  

አንዳንድ አክራሪ ኃይሎች የእስልምና እምነት ሽፋን በማድረግ ለመነገድ ካልሆነ በስተቀር 

ሙስሊም በመሆኑ በአሸባሪነት የተፈረጀ አንድም ሙስሊም የለም፤ አይኖርምም፣ አክራሪዎቹም 

ያውቁታል፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ ሙስሊሙ፣ ክርስትያኑ እንዲሁም ሌላ እምነት ተከታዮች 

ለዘመናት አብሮዋቸው የነበሩ የመከባበርና የመቻቻል ባህል፣ የመደማመጥና የመደጋገፍ 

እሴቶች በውል ያልተገነዘቡ በአየር ላይ የተንጠለጠሉ መሬት ያልረገጡ አካላት የሚነዙት 

መርዝ ነው የድምፃችን ይሰማ መፈክር፣ የነዚህ መዝሙር ነው መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ 

መግባት ያቁም ዉንጀላ፡፡  

የኢትዮጵያ ህዝብ የሃይማኖት፣ የቋንቋና የባህል ልዩነቶች ሳይበግሩት በተባበረ ክንድ ጭቆናን 

ለአንዴና ለመጨረሻ ዳግም እንዳይነሳ አድርጎ ቀብሮታል፡፡ ይህ የአንድነታቸው መለዮ ነው፡፡ 

አሁንም አክራሪዎቹ እንደሚሉት ሙስሊም እንደ ሙስሊም (እንደ ማሕበረሰብ/እንደ ቡድን) 

ይቅርና አንድ ግለሰብም የእስልምና እምነት ተከታይ በመሆኑ የጭቆና ቀንበር ቢጫነው፣ 

የመናገር፣ የማምለክና እምነትን የማስፋፋት፣ የእኩልነትና የእኩል ተጠቃሚነት ችግር በኖረው 

ኖሮ ህዝባችን ቀንበሩን አሽቀንጥሮ ለመጣል ማንም አያግደዉም ነበር፤ የሌላው እምነት 

ተከታይም ግንባር ቀደም ተሰላፊና ጋሻ መከታ ይሆን ነበር፡፡   



እነዚህ አክራሪዎች ሽብርተኝነት ከሃይማኖት በተለይም ከእስልምና ሃይማኖት ጋር ሲያቆራኙት 

ይደመጣሉ፡፡ በመሰረቱ አሸባሪነት ለዚህኛው ወይም ለዛኛው ሃይማኖት የተሰጠ ቃል ወይም 

ስያሜ አይደለም፤ ለእኩይ ዓላማና ተግባር የተሰጠ ቃል ወይም ስያሜ እንጂ፡፡ አክራሪነትም 

ቢሆን ለአንድ ሃይማኖት ለዚህኛው ወይም ለዛኛው የሚተው አይደለም፤ አልተባለምም፡፡  

የአገራችን ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ለፖለቲካ መጠቀሚያ እያደረጉት ይገኛሉ፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪ ተቃዋሚዎች የአገራችንን ህልውና፣ የህዝባችን ደህንነትና ነፃነት፣ ሰላምና 

መረጋገት እየተፈታተነ ያለው አሸባሪነት ጀሮ ዳባ ልበስ ከማለት በተጨማሪ ለሽብርተኝነትና 

አክራሪነት ከለላ በመሆን ሲነቀሳቀሱ ይታያሉ፡፡ በእኔ እምነት አክራሪነትና አሸባሪነት ከፊት 

ለፊታችን የተደቀነ ተጨባጭ አደጋና አስከፊ ጉዳት እያስከተለ ያለ ተግባር ነው፡፡ ለዚህም 

ሁላችን ያለአንዳች የፖለቲካ፣ የእምነት፣ የብሔርና ቋንቋ ልዩነቶች ልንዋጋው የሚገባ አደጋ 

እንደሆነ ይሰማኛል፤ ኃላፊነትም አለብንና፡፡ ተቃዋሚ ድርጅቶቻችን ቢያምኑበትና ከህዝብና 

መንግስት ጋር በመግባባት ቢዋጉት መልካም፤ ነግር ግን ቢደግፉም ባይደግፉም እኛ ሰላም 

ወዳድ ዜጎች የሚጠይቀውን መስዋእት በመክፈል እንዋጋዋለን፡፡ 

የአገራችን ተቃዋሚዎች እያከናወኑት ያለው ጉዳይ በተለይም በቅርብ ጊዜያት የሚታየው 

ግልፅና ሃይማኖት ከፖለቲካ እያቀላቀሉ፣ ሃይማኖታዊ የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች 

እስኪመስሉ ድረስ እንቅስቃሴ እያደረጉ አገርን ለማተራመስ ታጥቀው ተነስተዋል፡፡ ቢሆንም 

እራሱ የቻለ የሃይማኖት አክራሪነት በአገራችን የለም ለማለት አያስደፍርም፡፡ ምክንያቱም 

በሁሉም ሃይማኖቶች ኢትዮጵያ የክርስትያን ደሴት ከሚል እስላማዊ መንግስት በኢትየጵያ 

እስከሚል የፅነፈኝነትና የፀረ-ዴሞክራሲ አስተሳሰብና እምነት በየጊዜው ብቅ ጥልቅ ሲል 

ስለሚስተዋል፡፡  

ሁሉም ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶቻችን ከተያዘውና ተግባራዊ እየተደረገ ካለው የኢ.ህ.አ.ዴ.ግ 

ፖሊሲና ስትራቴጂ እንዲሁም የመንግስት አወቃቀርና ሕገ-መንግስት ውጭ አገሪቱ 

ልትመራበትና ሊለውጣት የሚችል  የተለየ አማራጭ ማቅረብ ባለመቻላቸው፤ ይህ ከሆነ 

ደግሞ የግል ጥቅምም ሆነ የስልጣን ጥማታቸውን ማርካት እንደማይችሉ ጠንቅቀው 

ስለሚያውቁና ስለሚረዱ፤ በሕገ-መንግስቱ መሰረት ሁሉም ጥያቄዎች እንደተፈቱ ህሊናቸው 

ስለሚገነዘብ፤ ምናልባት የሃይማኖት ጉዳይ የሚሾልኩበት ቀዳዳ በመፈለግ ቀቢፀ ተስፋ 

እንቅስቃሴ እያደረጉ ይገኛሉ፡፡ ይሁን እንጂ በእነሱ እምነት እናውቅልሃለን ያሉት ቡድንም 

እርባና ቢስ መሆናቸው በመገንዘብ እየራቃቸው መጥቷል፡፡  



የዚህ አፍራሽ ዓላማና ተግባር ማለትም የአክራሪነትና የአሸባሪነት ተዋንያን ብንመለከት 

በመጀመሪያ ደረጃ በፀረ-ኪራይ ሰብሳቢነት ትግል በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ 

ጥቅሞቻቸውን የሚነካባቸው የኪራይ ሰብሳቢ ስብስብ መሆናቸው በግልፅ እየታዩ ናቸው፡፡ 

እነዚህ አካላት ኪራይ ሰብሳቢነት ከምንጩ የማድረቅ እርምጃ በሚወሰድበት ጊዜ የጥቅም 

ምንጮች የሆኑ ቀዳዳዎች መደፈናቸው አይቀርም፡፡ በዚህ ጊዜ የኪራይ ሰብሳቢዎች ሕገ-ወጥ 

የገቢ ምንጭ መደፈኑ አይቀርም፡፡ በዚህ ምክንያት የፀረ-ኪራይ ሰብሳቢነት ትግል ለማክሸፍና 

የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ የበላይነቱ ይዞ እንዲቀጥል ለማድረግ የሞት ሽረት 

ትግል እንደሚያደርጉ ሳይታለም የተፈታ ነው፤ የኪራይ ሰብሳቢ ስብስቦች መገለጫ ባህሪያቸው 

በመሆኑ፡፡ ስለዚህ ብልህና ጥንቃቄ የተሞላበት ስንዴው ከእንክርዳዱ መለየትና ሕጋዊ  እርምጃ 

መውሰድ የግድ ይላል፡፡   

በሁለተኛ ደረጃ የዚህ እኩይ ዓላማና ተግባር ተካፋዮች በሽብር ተጠርጥረው በፍርድቤት 

ጥፋተኝነታቸው ታውቆ የተፈረደባቸው አሸባሪዎችና የሽብር ተባባሪዎች፤ አባሎቻቸውንና 

አመራሮቻቸውን በአሸባሪነት ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉባቸው አሸባሪ ድርጅቶችና 

ከአሸባሪ ድርጅቶች የተለየ ግንኙነት ያላቸው በሕጋዊ መንገድ ተመዝግበው በመንቀሳቀስ 

የሚገኙ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች እንዲሁም የተለያዩ የኢትዮጵያን ሰላምና ልማት 

የማይመኙ እንደ ኤርትራና ግብፅ ከመሳሰሉ መንግስታት የሚሰጣቸውን ቀጭን ትእዛዝ 

ለመፈፀም የማይቧዝኑ ቅጥረኛ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ናቸው፡፡  እነዚህ አካላት ሁከትና 

ብጥብጥ በመቀሰቀስ የሚጠቀሙ የሚመስላቸው የጥፋት ኃይሎች ናቸው፡፡ ህዝባችን እነዚህ 

ድርጅቶች የሚያናፍሱዋቸው አልቧልታ ወሬዎች ከቁብ ሳይቆጥር ጉዳዩን በሰከነ አእምሮ 

በመመርመር ስርዓት ሊያስይዛቸው ይገባል፡፡ መንግስትም ከህዝቡ ጋር በመሆን ሕግና ስርዓት 

በሚያዘው መሰረት ተገቢ እርምጃ ሊወስድ ይገባል፡፡  

በሦስተኛ ደረጃ አክራሪነትና አሸባሪነት በገንዘብና በሞራል የሚደግፉ አንዳንድ አገሮችና 

ድርጅቶች በሚለቁት ገንዘብ ተታልለው የሚገቡ አካላት ናቸው፡፡ እንዚህ ሰዎች አክራሪነትና 

አሸባሪነት አምነውበት የሚገቡበት አይመስለኝም፡፡ ነገርግን ለሆዳቸው የሚኖሩ ቅጥረኞች 

ናቸው፡፡ በእነዚህ ዙሪያ ትልቅ ስራ መስራት አስፈላጊ መስሎ ይታየኛል፡፡ እነዚህ ሰዎች በተለየ 

መልኩ ትኩረት ተሰጥቶባቸው እየተደረገ ያለው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናና ትምህርት 

ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል የሚል እምነት አለኝ፡፡ ሳያምንበትና ሳያውቀው የገባበት ኃይል 

ከግርዱ ለመነጠልና ለማዳን መንግስት እያደረገው ያለው የማስተማር ሂደትና ከሁሉም 



የሃይማኖት አባቶችና ከምልዓተ ህዝቡ ጋር የሚያደርገው ውይይት ተጠናክሮ መቀጠል 

አለበት፡፡ 

ዴሞክራሲያችንን እንዲያብብ፣ የመድብለ ፓርቲ ስርዓታችን እንዲጠናከር፣ የህዝብ ሰላምና 

መረጋጋት እንዲጎለብት፣ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችም በሰላም እንዲንቀሳቀሱ ጉልህ ሚና 

ያለውና ተስፋ የሚጣልበት፤ አገራችንን ከሽብር የከፋ አደጋና ውድመት የሚታደግ፤ የተቃዋሚ 

ድርጅቶች አባላትንና አመራሮችን  ጨምሮ ሁላችንንም በሰላም ወጥተን በሰላም እንድንገባ 

ብርታት የሚሰጠንን የፀረ-ሽብር አዋጃችን ገና ለገና መንግስት ባልተገባ መንገድ ሊጠቀምበት 

ይችላል በሚል ኢ-ምክንያታዊ ስጋት ሲያጣጥሉትና እንዲሰረዝ ግፊት እንዲደረግ ጧት ማታ 

በነጮች ደጅ ሲጠኑ ይስተዋላሉ፡፡ በአገራችን የሕግ ልዕልና ባለማመናቸው በሽብር ተጠርጥረው 

በፍርድ ቤቶቻችን የተሰጡ ውሳኔዎች ያጣጥላሉ፡፡ የውጭ መንግስታት አሸባሪ ብለው 

ካልፈረጁልን በእኛ አገር ህዝባችን ቢያልቅም ቢቆስልም ቢጎዳም አሸባሪ ማለት የለብንም 

ይሉናል፡፡ እነዚህ ድርጅቶች እውን የኢትዮጵያ ህዝብ ለማስተዳደርና ለመምራት የሚያስችል 

ብቃትና እምነት አላቸውን? መልሱ ለእውነተኛው ዳኛ ህዝብ ልተወው፡፡  

የኢትዮጵያ ፀረ-ሽብርተኝነት አዋጅ እንዳየሁት ንፁሃን ዜጎችን በምንም መልኩ የሚያሰጋ 

አይደለም፤ ሊሆንም አይችልም፡፡ የፖለቲካ ድርጅትም ሆነ ጋዜጠኛ ለስጋት አይዳርግም፡፡ አረ 

ለመሆኑ የትኛው አንቀፅ ነው ለስጋት የሚዳርግ? መስጋት ካለብን አሸባሪነት አይደለምን? 

ሕግና ስርዓት ባለበት አገር፣ የዳኝነት ነፃነት ባለበት አገር፣ የብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

ልዕልና በተረጋገጠበት አገር፣ ተቃዋሚዎች እራሳቸው እንዳሻቸው እንዲንቀሳቀሱና እንዲተቹ 

በፈቀደላቸው ዴሞክራሲ ስር ሆነው ዴሞክራሲ የለህም እያሉ የሚወነጅሉበት አገር ውስጥ 

ተኩኖ እንዴት የፀረ-ሽብር ሕግ ስጋት ሊሆን ቻለ?  

ይህ አዋጅ ተቃዋሚ ድርጅቶቻችን እንደሚሉትና እንደሚወነጅሉት ቢሆን ኖሮ በሚያደርጉት 

እንቅስቃሴ ከሰማያዊና ከአነድነት የፖለቲካ ድርጅቶች አመራርና አባላት በላይ በቁጥጥር ስር 

ሊውል የሚችል ሌላ ግለሰብ ወይም አካል ሊኖር እንደማይችል ልቦናቸው ጠንቅቆ ያውቀዋል፡፡ 

ሕጉ የህዝቡ ደህንነት ለማስጠበቅ ሲባል የፈለገው አይነት ምክንያት ቢኖርም፣ የፈለገው 

ዓይነት ባለሙያ ቢሆንም/ብትሆንም በሽብር ተግባር ላይ የተሰማራን/ችን ሰው በሕግ ፊት 

በማቅረብ ሕጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ ስርዓት ያበጃል፡፡   



እነዚህ ተቃዋሚ ድርጅቶች በተለይም አንድነት ለፍትሕና ለዴሞክራሲ፣ ሰማያዊና መድረክ 

በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ በተገኘበት በሽብርተኝነት ዙሪያ በተደረገ ውይይት 

አባሎቻቸው ወይም ደጋፊዎቻቸው አባልና ደጋፊ የሆኑባቸው እንደ ግንቦት 7፣ ኦብነግና ኦነግ 

የተባሉት አሸባሪ ድርጅቶች ይቅርና ዓለም አቀፍ አሸባሪ ድርጅቶች አልቃይዳንና አልሸባብም 

አሸባሪ ብለው መፈረጅን የማይደፍሩ ተቃዋሚ ድርጅቶች ናቸው፡፡ አልቃይዳም ሆነ አልሸባብ 

በአገራችን የደቀኑት አደጋ ቀላል አልነበረም፡፡ ይሁንና እነዚህ ተቃዋሚዎች በአሸባሪ ድርጅቶች 

በንፁሃን ዜጎቻችን ላይ የደረሰ የህይወት፣የአካል መጉደል፣ የንብረት መውደም፣ የመንፈስ 

ውትረት  እንዲሁም በአገራችን ደህንነት ላይ የተቃጣን አደጋ ከቁብ ሊቆጥሩት አልቻሉም፡፡ 

ስለዚህ የአገራችን ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች በየትኛው መስፈርት የአገራችንን የፀረ-

ሽብርተኝነት አዋጅ ሊተቹም ሆነ ሊወነጅሉ የሚችሉበት አቅምና ሞራል ያላቸው 

አይመስለኝም፡፡  

አልቃይዳ በ1980ዎቹ መጨረሻ አካባቢ በአገራችን ምን አይነት አደጋ እንደፈጠረ ሁላችንም 

የምናውቀው ጉዳይ ነው፡፡ በዚህ ጊዜ የግብፅ የቀድሞ ፕሬዚደንት ላይ የግድያ ሙከራ 

ተደርጓል፡፡ አልሸባብም ይህንን ስም ከመያዙ ቀደም ብሎ በየጊዜው ስሙን በመያየር የሚታወቅ 

እስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት እየተባለ ይጠራ በነበረበት ወቅት በ1990ዎቹ መጨረሻ ገደማ 

በአገራችን ህልውናና ሉአላዊነት ላይ ያነጣጠረ ጂሃድ ማወጁ ግልፅ ነው፡፡ ይህ ሆኖ ሳለ 

ተቃዋሚዎቻችን ለዚህ ጉዳይ እውቅና ሰጥተው አብረው ሽብርተኝነትን ሊዋጉት ሚችሉበት 

ተስፋ አላሳዩንም፡፡ ይባሱንም ከለላ ሲሆኑላቸው እናያለን፡፡ 

ሰሞኑን በኬንያ ናይሮቢ ዌስት ጌት ገበያ ማእከል አሸባሪ ቡድን አል ሸባብ በንፁኃን ዜጎች 

ያደረሰው ጥቃት ለአፈሪካዊያን ቀርቶ መላው ዓለምን ያሳዘነ፣ መላው ዓለምም ያወገዘው 

ድርጊት ነው፡፡ የዚህ ሰለባ የሆኑት የውጭ አገር ዜጎችም ጭምር ናቸው፡፡ ይህ አደጋ እስካሁን 

ባለው መረጃ መሰረት ከ70 በላይ ሰዎች ሲሞቱ ከ170 በላይ ቆስለዋል፤በርካቶች ታግቷል፡፡ 

አሸባሪ ቡድኑ በሶማሊያ የነበረውን የበላይነት እያጣ በመምጣቱ በቀቢፀ ተስፋነት በንፁኃን ዜጎች 

ላይ አሰቃቂ ግድያና አፈና ስራዬ ብሎ ተያይዞታል፡፡ ቡድኑን ለማዳከም ብሎም የአካባቢው 

ስጋት የማይሆንበትን ደረጃ ለማድረስ ከሶማሊያ መንግስትና ከአፍሪካ ሰላም አስከባሪ ጎን 

በመሆን ድርሻቸውን እየተወጡ ባሉት ኢትዮጵያ፣ ኬንያና ኡጋንዳ ላይ ያነጣጠረ እንደሚሆንም 

ግልፅ ነው፡፡ በተለይም በኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያ በሶማሊያ ውስጥ ሰራዊት ኖራት አልኖራት 

ይዝት እንደነበረ ተቃዋሚዎቻችንን ጨምሮ ሁላችን የማንረሳው የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው፡፡ 



የሽብር ተግባር ዕድሜ፣ፆታ፣ዜግነትና ሃይማኖት የማይለይ ሰው በላ እኩይ ተግባር ነው፡፡ 

ታድያ ይህ ተግባር በዓለም አቀፉ ማሕበረ ሰብ ውግዘት ሲያተናግድና ሲወገዝ የአገራችን 

አንዳንድ ተቋሚ ድርጅቶች በኢትዮጵያዊያን ንፁኃን ዜጎች ተመሳሳይ የሽብር ተግባር እንዲደርስ 

እየተመኙና እየዛቱ ናቸው፡፡ ምኞት የሚያስብለው አንዱ ምክንያት አንድ የመድረክ አመራር 

ስማቸውን በሚስጥር እንዲያዝ በማድረግ ለሱዳን ትሪቡን አስተያታቸውን መስጠታቸው 

ለአብነት ያህል የሚጠቀስ ነው፡፡  

የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት እንዲሁም የሚመለከታቸው አካላት ጉዳዩን በጥንቃቄ 

እንዲመለከቱትና የጥንቃቄ እርምጃ እንዲወስዱ ተፈልጎ ከሆነ አንድም ከሚመለከታቸው አካላት 

በግልፅ ተነጋግሮ መዘጋጀት፣ አልያም ቃላቸው በሰጡበት ድረ-ገፅ አማካኝነት በኬንያ የደረሰውን 

ጥቃት መውገዝ በቻሉ ነበር፡፡ እውነቱ ግን ሌላ ነው፡፡ አልሸባብ ከዚህ ቀደም ኬንያ ሰራዊቷን 

ከሶማሊያ ካላስወጣች ጥቃቶች እንደሚፈፅም እየዛተ መቆየቱና ተደጋጋሚ ጥቃቶች መፈፀሙ 

ግልፅ ነው፡፡ የአገራችን ተቋሚዎች በተለይም ተመሳሳይ ጥቃት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚፈፀም 

ተናገሩ የተባሉት የመድረክ አመራር ከአልሸባብ የሚያመሳስላቸው አንዱ ባህሪ ኢትዮጵያ 

ሰራዊቷ ከሶማሊያ ካላስወጣች አልሸባብ በኬንያ ላይ ያደረሰውን ጥቃት በኢትዮጵያ ህዝብ 

እንደሚደርስ መዛታቸው ነው፡፡ በእኔ አረዳድ አገራችን ለዚህ ዓይነት አደጋዎች ተጋላጭ 

የምትሆነው በእነዚህ ተቃዋሚ ድርጅቶች አማካኝነት እንደሚሆን አልጠራጠርም፡፡  

ለመሆኑ አል ሸባብ በኢትዮጵያ ላይ ጥቃት እንደሚያደርስ ነግሯቸው ነው ወይስ በህልም ነው 

የታያቸው? የኢትዮጵያ ተቋሚዎች ፍላጎት ግን ምንድነው? አገር መምራትና ህዝብን 

ማስተዳደር ወይስ የስልጣን ጥማት ማርካት? በእኔ አመለካከት ተጨባጭ የአልሸባብ ሁኔታ  

ስመዝነው ይህን መሰል ጥቃት በኢትዮጵያ ላይ  የማድረስ ፍላጎት ቢኖረዉም አቅምና ሞራል 

እንደሌለው ዓለም ያውቀው ፀሐይ የሞቀው ሐቅ ነው፡፡ ለመሆኑ አል ሸባብ ከዚህ በፊት 

ኢትዮጵያን ለማተራመስ ያልዛተበት ጊዜ ነበር እንዴ? የኢትዮጵያ ህዝቦች አንድነትና ሕብረት፣ 

የኢትዮጵያ የፀጥታ ሐይል ብቃት ኢትዮጵያን ታደጋት እንጂ፡፡ አሁን አልሸባብ ኢትዮጵያን 

ማተራመስ ይቅርና በሶማሊያ የባሕር ዳርቻ ተውስኖ አርፎ እንዳይቀመጥ ያደረገው የኢትዮጵያ 

ጥንካሬ እንጂ ጂሃድ እስከማወጅ ደርሶ አልነበረም እንዴ? የአገራችን ተቋሚዎች አሁን 

እየነገሩን ያለው የሃይማኖት ሽፋን በማድረግ አገራችንን ለማተራመስ እንደሚሞክሩት ሁሉ 

አልሸባብን ሰበብ አድርጎ ራሳቸው ሊፈፅሙት ያሰቡት ተግባር ይመስለኛል፡፡ አገር እመራለሁ 

ከሚል አንድ የፖለቲካ ድርጅት ይህንን ዓይነቱ ግድየለሽነትና ኃላፊነት የጎደለው አስተሳሰብና 



ድብቅ መግለጫ ለማንም አይበጅምና የህዝብና የአገር ደህንነትና ፀጥታ ቢያስቀድሙ ይመረጣል 

እላለሁ፡፡ አንድ ነገር ግን መማር  ይቻላል፡፡ የውስጥ ጠላት በተለያዩ መንገዶች በእንደዚሁ 

ዓይነት ካልተገኘና ካልተነቃበት አደጋ ነው፡፡   

ነገር ግን እንደዚህ የመሳሰሉ ጥቃቶች ልንከላከላቸው የምንችለው የውስጥ ተጋላጭነት 

በመድፈን፤ የፀጥታ ኃይል በአግባቡና በአገራዊ ስሜት የሚንቀቀስበት አስተሳሰብ መገንባትና 

ጠንካራ የሕግ ማዕቀፍ ሲኖር መሆኑ ለሁላችንም ግልፅ ነው፡፡ በአገራችን ጉዳይ ያገባናል 

የሚሉ ሁሉ እጅና ጓንት ሆነው ሲነቀሳቀሱ መሆኑም የሚያከራክር አይመስለኝም፡፡ እነዚህ 

ተቃዋሚ ድርጅቶች ደገፉም አልደገፉም ግን አገራችን በአሸባሪዎች አትደፈርም፡፡ ልማታችንንም 

ለሴኮንድም ቢሆን አይደናቀፍም፡፡ 

ከኑግ የተገኘህ ሰሊጥ… እንዳይሆንብኝ ለህዝብ የሚበጅና አገር የሚለውጥ ፖሊሲና ስትራቴጂ 

ባይኖረዉም ኢዴፓ የፖለቲካ እንቅስቃሴው ከሌሎች ፀረ-ሰላም የፖለቲካ ድርጅቶች በተለየ 

መልኩ ሰላማዊ ይመስላል፡፡ ለአብነትም አሸባሪነት ደረጃ ሳያወጣለት ማውገዝ አንድ የኢዴፓ 

ጥሩ ለውጥ ነው፡፡ ለዚህ ለውጥ እንደ ዜጋም ሆነ ይህንን ፅሑፍ ለአንባቢያን አንደሚያቀርብ 

ግለሰብ ላቅ ያለ አክብሮቴንና ምስጋናየን ላቀርብ እወዳለሁ፡፡ ኢዴፓ ከሚከተለው የሊበራል 

ኢኮኖሚ ርእዮተ ዓለም ጋር ባልስማማም፤ ትክክል አለመሆናቸው በማስቀመጥ መሻሻል 

አለባቸው በሚላቸው ጉዳዮችም ልዩነት ቢኖረኝም የሚቃወምበት መንገድ በቅርብ ጊዜ የመጣ 

ለውጥ ሰላማዊ በመሆኑ እስማማበታለሁ፡፡ 

አለመታደል ሆነና አገራችን የህዝብን ጥቅም አስቀድሞ ለህዝብ የሚተጋ፣ የአገር ሉአላዊነትና 

ህልውና ዘብ የሚቆም ተስፋ የሚጣልበት የተቃዋሚ ድርጅት ማግኘት አልቻለችም፡፡ ሁሉም 

የተቃዋሚ ድርጅቶች የግል ጥቅምና የስልጣን ጥማትን ለማርካት የተቋቋሙ ናቸው፡፡ እኔ 

እንደሚገባኝ የፖለቲካ ድርጅት ሲቋቋም የተሰራውን እንደ አንድ ትልቅ ግብአትና ትልቅ እድል 

በመቁጠር ህዝብ ፈቅዶ ቢመርጠው ስለማያፈርሰው ተሰርቷል በማለት እንዲጠናከር 

ያልተሰራውንና መሻሻል ያለበትን ነገር ደግሞ እንዲሰራና አንዲሻሻል በመጠቆም የህዝብን 

ተጠቃሚነት ማረጋገጥና በዚህ አማካኝነት የራሱ አማራጭ በማቅረብ የህዝብን ካርድ ለማግኘት 

የሚያስችል ገንቢ ስራ መስራት ነው፡፡ ከዚህ ውጭ ተቃዋሚ ስለተባለ ብቻ ሽምጥጥ አድርጎ 

ሁሉም ነገር ማጨለም ተገቢ አይደለም፡፡ ስለሆነም ለአገር ግንባታ ሁላችንንም ልነረባረብ 

ይገባናል፡፡ በህዝቧ የኢኮኖሚና በማሕበራዊ የኑሮ ደረጃ፣ በዴሞክራሲና ምልካም አስተዳደር 

የተገነባች እንዲሁም ሰላምዋንና ደህንነትዋን የተረጋገጠ አገር እንድትኖረን የሁላችንም ምኞትና 



ፍላጎት ይሆናል ብየ እገምታለሁ፡፡ ለዚህም ወገብ የሚያጎብጡ የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን 

ዕቅዶቻችንን በማሳካት እናሳያለን፡፡ 

እንደሚመስለኝ ልዩነታችን መሆን ያለበት የትኛው አቅጣጫ ብንከተል ነው አገራችን በፍጥነት 

ሊለውጣት የሚችለው በሚለው ዙሪያ እንጂ በኢትዮጵያ መኖርና አለመኖር፣ በህልውናዋና 

ደህንነቷ መደራደር አይመስለኝም፡፡ የኢትዮጵያ ህልውና በምንም መልኩ በማናቸዉም መለኪያ 

ለድርድር የሚቀርብ አይደለም፡፡ ኢትዮጵያ ማለት ህዝቦችዋ ናቸውና፡፡ ህዝብ እራሱ ባለሙሉ 

ስልጣንና የሉአላዊ የስልጣን ባለቤት በመሆኑ ማንም ሊደራደርለት አይችልምና፡፡ ስለሆነም 

በመጀመሪያ ደረጃ በኢትዮጵያ ህልውና ላይ የጋራ መግባባት ያስፈልጋል፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ 

የብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ማንነትና ክብር እንዲሁም እኩልነት ላይ ልንግባባ ይገባል፡፡ 

በመጀመሪያ ደረጃ ሁላችን በህዝብ ሉአላዊ የስልጣን ባለቤትነትና ራስን በራስ የማስተዳደር 

ስልጣን ላይ የማያወላዳ እምነትና አቋም ሊኖረን ይገባል፡፡ 

ውድ አንባቢያን ይህች አገር የሁላችንም ቤት ናት፤ ሁላችንም ባለን አቅም የቻልነውን ያህል 

በያለንበት በምናበረክተው እንደምትገነባ ፅኑ እምነት አለኝ፡፡ ኢትዮጵያችን ሰላሟና ደህንነቷ 

የተጠበቀ፣ በኢኮኖሚዋ የበለፀገች፣ በዴሞክራሲዋና በመልካም አስተዳደር ህዝቦቿን ያረካች 

አገር የምትሆንልን እኛ ልጆቿ ብዝሃነታችንን በማስተናገድ አንድ ላይ ሆነን ለሰላሟና ደህንነቷ 

ዘብ የምንቆም እንደሆነ መሆኑንም ለአፍታም አልጠራጠርም፡፡ ቸር እንሰንብት!!! 

 

በሌላ ርእስ እስክመለስ መልካም!! 

************************************************************************************************* 

 

 

 

                    ለአስተያየትዎ፡ goitish@gmail.com 

 


