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የውጭ ጥገኝነት ከህዝብ የነጠላቸው ፓርቲዎች 
ክፍል አንድ 

ኢብሳ ነመራ 

11-21-14 

የተወሰኑ “ግዙፍ ነን” ባይ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ዘንድ አንድ የተለመደ ባህሪ 

አለ። ይህም ለህዝብ ተጨባጭ ፋይዳ ያለው አማራጭ ቀረፆ በዚህ ለመታወቅ ከመሞከር 

ይልቅ በሌላው ድክመት ገዘፎ ለመታየት መጣር ነው። ይህ ሁኔታ አማራጭ ፓርቲ ሆኖ 

ከመቅረብ ይልቅ ሁሉን የሚቃወም እንዲሁመ የውጭም ይሁን የውስጥ፣ የኢትዮጵያ 

ሕዝብ ጠላት ይሁን ወዳጅ ሳያሳስባቸው መንግስትን ከሚቃዋም ጋር በሙሉ እንዲተባበሩ 

አድርጓቸዋል። የአክራሪነት እንቅስቃሴ አይን መግለፅ የጀመረ ሰሞን ይዘውት የነበረውን 

አቋም እንዲሁም በአሸባሪነትና አሸባሪነትን ለመከላከል የተዘጋጀው ሕግ ላይ የያዙትን 

አቋም ለዚህ አስረጂነት መጥቀስ ይቻላል። 

 

እንግዲህ ይህ ሁኔታ ስራቸው መቃወመና መቃወም ብቻ እንዲሆን አድርጎታል። ሁሉንም 

የመንግስት አቋምና እርምጃ ክፉ ይሁን ደግ ለመመርመር እንኳን ግዜ ሳይወስዱ፣ የታሪክ 

ተወቃሽነት ሳያሳስባቸው አፈፍ አድርገው ይቃወማሉ፣ መግለጫ ያወጣሉ . . .። “በየወቅቱ 

መንግስት በአባሎቻችንና ደጋፊዎቻችን ላይ እንግልት፣ ወከባ፣ ድብደባ ፈፀመ፣ ግድያ 

ፈፀመ፤ ሰለዓማዊ ሰልፍ፣ ሕዝባዊ ስብሰባ እንዳናደርግ ተከለከልን  . . .” የሚል 

ያልተረጋገጠና ከግዜ ግዜ የማይለወጥ ወሬ  የዚህ መገለጫ ነው። ታዲያ ይህ ሁሉን ነገር 

የመቃወምና የማማረር ሁኔታ በሕዝቡ ዘንድ እጅግ ስለተለመደና ስለሰለቸ ምሬቶቹ 

በዙሪያችን እንዳሉ  የማናዳምጣቸው ድምፆች ሆነዋል። በዙሪያችን የመኪና ድምፅ አለ፣ 

ሰዎች ያወካሉ፣ ወሾች ይጮሃሉ . . . ፤ እነዚህን ድምፆች ግን አናዳምጣቸውም፤ 

ስራችንንም አያውኩም፤ የሌሉ ያህል ናቸው። የተወሰኑ ጯሂ የሃገራችን ተቃዋሚ 

ፓርቲዎች የፈጠራ ሮሮና ምሬትም እንደነዚህ ድምፆች ሆነዋል፤ ያሉ ግን የማይደመጡ። 

 

ይህ የተቃዋሚዎች የምሬትና ተቃውሞ ጫጫታ ሁሌም በዙሪያችን አለ። ማንኛውንም 

ጋዜጣ ወይም መፅሄት ብትገልፁ፣ በተለይ እነርሱ የሚጠቀሙባቸውንና ጉዳያቸውን 

ማራገብ የሚወዱ ድረ ገፆች ብትከፍቱ “እከሌ የተባለው ፓርቲ መንግስትና ገዢው ፓርቲ 
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በኣባላቴና በደጋፊዎች ላይ እንግልትና ወከባ እየፈፀመ ነው አለ፤ እከሌ የተባለው ፓርቲ 

በአባላቱ ላይ የሚፈፀመው የመብት ጥሰት እየተባባሰ መምጣቱን አስታወቀ . . .” 

የሚሉትን ምሬቶች ታነባላችሁ። ታዲያ የመሬተ ጫጫታ ከአነዚህ መሃከል ይህ ነው 

የሚባል አባል የሌላቸውና በፖሎቲካ ፓርቲነት የማይታወቁትንም ያጠቃልላል። ማንም 

ግን እነደቁም ነገር ደንገጥ ብሎ ቀልቡን ሰጥቶ አዳምጦት አያውቅም። የሚደመጥ እሪታ 

ሳይሆን፣ ባዶ ጩኸት  ሆኗል። 

 

ተቃዋሚዎቹ ይህን የታሰርን፣ ተዋከብን፣ . . . ባዶ ጩኸታቸውን ከቁብ የቆጠረው 

ያለመኖሩ ሲሰማቸው  ሕልውናቸው የጠፋ ይመስላቸውና ድንገት ባትተው “የተቃውሞ 

ሰልፍ እናካሂዳለን” ብለው አቧራ ለማስነሳት የራወጣሉ። ሰልፍ የሚጠሩት በተቃውሞ 

ሰለፉ ለሕዝብ ዋጋ ያለው መልዕክት ከማስተላለፈ ይልቅ፣ በተቃውሞ ሰልፉ ዙሪያ “ስልፍ 

እንዳናደርግ ተከለከልን፣ ለቅስቀሳ የወጡ አባሎቻችን ታሰሩ፣ ተሳደዱ . . .” የሚሉ ኮርኳሪ 

ጉዳዮችን በማሰማት ወደ ከነቱ ጩኸትነት የተቀየረውን ምሬታቸውን ለማደስ ነው። 

 

በዚያም በዚህም ተሯሩጠው ነገሮችን ያለወጉ ጠምዝዘው አራግበው በጥቂት መቶዎቸ 

የሚቆጠሩ ሰዎችን ለተቃውሞ ካሰለፉ በኋላ ሊፈጥሩት ያሰቡት የተቃወሞ ግለት 

እንዳሰቡት ሳይሞቅ ቀርቶ ሁኔታዎቸ በነበሩበት ሲቀጠሉ  ለየት ያለገፅታ ወዳለው 

ተመሳሳይ ወከባ ይሸጋገራሉ። በተለይ ከቅርብ ግዜ ወዲህ፣ ህግ ፊርማ በማሰባሰበ ይቀየር 

ይመስል   “ሕዝባዊ ንቅናቄ” የተሰኘ ከአመራሮቹ ያለፈ ማንንም የማያነቃንቅ ሕግ 

የማስቀየር የፊርማ ማሰባሰብ ስራ ውስጥ ይገባሉ። 

 

የሃገራችን ተቃዋሚዎች የኢትዮጵያ ሕዝብ ጉዳይ ዋነኛ ጉዳያቸው ያልሆነ   በውጭ ሃገር 

የሚኖሩ ትውልደ ኢተዮጵያውያንን  የገንዘብ ድጋፍ ያስገኛል፣ ያስጨበጭባቸዋል ብለው 

ያሰቧቸውን ጉዳዮች ነው የ“ሕዝባዊ ንቅናቄ” አጀንዳ የሚያደርጉት። እርግጥ አጀንዳው 

ራሱ ከመዋጮ ዶላር ጋር ከውጪ የሚመጣበት ሁኔታ እነደሚያመዝን ከፓርቲዎቹ 

ከራሳቸው የተገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ።  

 

በአሸባሪነት የተፈረጀውና በኤርትራው ሻአቢያና በሌሎች የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች 

የገንዘብ፣ የፈንጂና የሽብር ጥቃት ስልጠና  እየተደረገለት ኢትዮጵያ ውስጥ የሽብር ጥቃት 
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ለመፈፀም በይፋ የሚንቀሳቀሱት ግንቦት 7፣ የኦሮሞ ነፃ አውጪ ግንባር፣ የኦጋዴን ብሄራዊ 

ነፃ አውጭ ግንባር . . . የሚመግቧቸውን የፈጠራ የመብት ጠሰት ወሬ ያስተጋባሉ።  

በተለይ ‘የሰበአዊ መብት ተማጋች ነን’ በሚሉ የገበያ አክራሪ ኒዮሊበራል ምእራባውያን 

መንግስታትና ባለፀጎቸ ቅጥረኛ የሆኑ ድርጅቶች ያቀብላሉ። ራሳቸው ያቀበሉትን ወሬ 

የሰበአዊ መብት ተሟጋች ነን ከሚሉት ድርጅቶች መልሰው ወስደው ያስተጋባሉ። ይህ 

የተወሰኑ የኢተዮጵያ ተቃዋሚዎቸ መለያ ነው። የፀረሽብርተኝነትና የሲቪል ማህበራትና 

ምዝገባ አዋጅ፣ በፀረ ሽብርተኝነተ ህጉ የተከሰሱና ጥፋተኝነታቸው ተረጋግጦ የተከሰሱ 

ሰዎች ላይ የሚወሩትን ወሬዎች ለዚህ ማሳያነት መጥቀስ ይቻላል። 

 

ሕዝባዊ ንቅናቄ የተሰኘ መቃወምና መቃወም፣ ማማረርና ማማረር ላይ ብቻ ያተኮረ 

በውጭ ካሉ አሸባሪዎችና የገበያ አክራሪ ኒዮ ሊበራል ቅጥረኞቸ ጋር በመመጋገብ ለማካሄድ 

የሞከሩት ተቃውሞን የማጋጋል ስልትም የትም አላደረሳቸውም። ይህ የሆነው የኢትዮጵያ 

ህዝብ በሃገሩ ላይ የሚከናወኑ ጉዳዮቸ ላይ በቂ ግንዛቤ ያለው በመሆኑ ነው።  

 

የኢትዮጵያ ህዝብ የሽብር ጥቃትን በወሬ አይደለም የሚያውቀው። ከዚህ ቀደም በተለይ 

ከስድስትና ሰባት ዓመታት በፊት በአዲስ አበባና በሌሎች የሃገሪቱ አካባቢዎች የተፈፀሙ 

ይሽብር ጥቃቶችን ያውቃል። የእነዚሀ የሽብር ጥቃቶች ሰለባዎች የሆኑ ዜጎች ቤተሰቦችም 

አሉ። በሽብር ጥቃቱ አካላቸው የጎደለ፣ የስነልቦና ጉዳት የደረሰባቸው በርካታ 

ኢተዮጵያውያነ አሉ። በቀጥታ የሽብር ጥቃቱ ተጎጂ ያልሆኑ ኢተዮጵያዊያንም የሽብር 

ጥቃት በተጨባጭ  ሰጋት መሆኑን ተረድተዋል። 

 

ኢትዮጵያውያን አሁንም የሽብር ጥቃት ለመፈፀም የሚንቀሳቀሱ በትውልድ ኢትዮጵያዊ 

በሆኑ ገለሰቦች የተደራጁትን ጨምሮ አልሸባብን የመሰሉ አሸባሪ ቡደኖቸ መኖራቸውን 

ያውቃል።  ቡደኖቹ  የሽብር ጥቃት ለመፈፀም በይፋ አውጀው ነው የሚንቀሳቀሱት፣ በሌላ 

በኩለ ከዚህ ቀደም ከተፈፀሙና ተሞክረው ከከሸፉ በረካታ የሽብር ጥቃቶች የተገኙ 

መረጃዎች ትንሽ ክፍተት ከተገኘ የሽብር ጥቃት ሊፈፀም የሚችል መሆኑን በተጨባጭ 

አሳውቀውታል። በመሆኑም የኢትዮጰያ ህዝብ መንግስት ሽብርተኝነትን እንዲከላከልና  

የሽብር ጥቃት ስጋት የሌለበትን ሁኔታ እንዲፈጥር ይፈልጋል። ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ 

የኤርትራን ኢትዮጵያን የማተራመስ ተልዕኮ አስፈፅሞ ለዚህ ወረታ ስልጣን እንዲሰጠው 
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በሚፈፅመው ሰላማዊ ዜጎችን ኢላማ ያደረገ የሽብር ጥቃት ሰለባ መሆን የሚፈልግ 

ኢትዮጵያዊ የለም።  

 

በዚሀ ምክንያት የኢትዮጵያ ህዝብ የሽብርተኝነት ወንጀልን ልዩ ባህሪያት ያገናዘበ የፀረ 

ሽብርተኝነት ህግ መዘጋጀቱንና ስራ ላይ መዋሉን ይደግፋል። ከ99 ነጥብ 9 በመቶ በላይ 

የሚሆነው ህዝብ አሸባሪ የመሆን ዝንባሌ የሌለው፤ መቼም፣ በማንኛውኝም ሁኔታ የሽብር 

ድርጊት ሊፈፅም የማይችል በመሆኑ የፀረሽብርተኝነት ሕጉ ሰላማዊ ኑሬዬን ሊያውክ 

ይችላል የሚል አንዳችም ስጋት የለበትም። ከዚህ ይልቅ አሸባሪዎችን ትንፋሽ በማሳጣት 

እንዳይንቀሳቀሱ በማድረግ በተጨባጭ ካለው የሽብር ጥቃት ስጋት እነደሚታደገው 

ስለሚያውቅ እፎይታ ነው የሚሰማው።  

 

በመሆኑም አንዳንድ ተቃዋሚዎች የፀረሽብርተኝነት ህጉን “የሰላማዊ እንቅስቃሴ ስጋት 

ነው” ብለው ሕዝባዊ እንቅስቃሴ እነፈጥራለን ብለው የሚያደርጉት መራወጥ 

እንደማይመቸው ግልፅ ነው። ተቃዋሚዎቹ ይህን አጀንዳ የሚያራግቡት እውነት 

የፀረሽብርተኝነት ሕጉ የሰላማዊ እንቅስቃሴ ስጋት ስለሆነ  ሳይሆን ከጀርባቸው ሻአቢያን 

የመሳሰሉ የኢተዮጵያ ጠላቶችን ያዘሉ በውጭ የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ ነን ባዮች 

አቀብለዋቸው መሆኑን የሚገነዘበው ሕዝብ ቁጥርም ቀላል አይደለም። 

 

ከተቀዋሚዎቹ አንዱ የሆነው አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ በዚህ ዓመት የመሬት የዞታ 

ፖሊሲውን ሕዝባዊ ንቅናቄ መፍጠሪያ አደርጋለሁ ማለቱን ሰምተናል።።“መሬት የሚሸጥ 

የሚለወጥ የግል ሃብት ይሁን” የሚለውን የአንድነት አቋም መነሻ ያደረገው ይህ  አጀንዳም 

በተመሳሳይ ሁኔታ የህዝብን ይሁንታ አግኝቱ ንቅናቄ መፍጠር የሚችል አይደለም።  

 

በአመዛኙ የአብላጫውን ኢትዮጵያዊ ፍላጎትና ጥቅም መነሻ በማደረግ የተዘጋጀ ሳይሆን  

በጉዳዩ ላይ የራሳቸው ፍላጎት ያላቸው ቡድኖች አዘጋጅተው ያቀበሉት ነው። የዚህ አጀንዳ 

ባለቤቶች በእነርሱ ሃገር ስራ ላይ የዋለ ሁሉ በየትኛውም ሃገርና በማንኛውም ሁኔታ 

ተግባራዊ መሆን ይችላል የሚሉና የሌሎች ጥቅምና ፍላጎት የማያሳሳባቸው ገበያ አክራሪ 

ኒዮሊባራል ፖሎቲካል ኢኮኖሚ አራማጆች ናቸው። አንዳንድ የሃገራችን ተቃዋሚዎች 

ይህን እንደወረደ የሚቀበሉት የምእራባውያንና “ሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን፣ ዴሚክራሲ 



5 
 

አሰፋፊ ነን . . .” የሚሉ የምእራባውያን ቅጥረኞችን ድጋፍና አይዞህ ባይነት ለማግኘተ 

ነው።  

 

 

85 በመቶ ገደማ የሚሆነውን የሃገሪቱን ሕዝብ የሚወክለው የኢትዮጵያ አርሶ አደር 

የህልውናው መሰረት የሆነውን በይዞታው ስር ያለ መሬት የመሸጥ ፍላጎት የለውም። አርሶ 

አደሩ በአባወራ  በአማካይ ከ 1 ነጥብ 2 እስከ 2 ሄክታር የምትሆነውን ይዞታውን ለመሸጥ 

የሚያስገድደው አንዳችም ምድራዊ ምክንያት የለም። መሬቱን ልሽጥ እንኳን ቢል እጅግ 

ቢበዛ በሄክታር  ከሰላሳና አርባ ሺህ ብር በላይ የሚገዛው እንደማያገኝ ያውቃል። መሬቱን 

ዳግም ላያገኝው ሸጦ ባገኘው በዚሀ ገንዘብ ከአንድና ሁለት ዓመት በላይ መኖር 

እንደማይችል ያውቀዋል። በሌላ ስራ ላይ መሰማራት የሚያስችለው ሙያም የለውም። 

በሞሆኑም መሬቱን ከሸጠ ልመና እጣ ፈንታው እንደሚሆን ያውቃል፤ አረሶ አደሩ 

አንዳንድ ተቃዋሚዎች እንደሚያስቡት የነገሩት ሁሉ እውነት የሚመስለው  ሞኝ 

አይደለም ። 

 

ከምንም በላይ አርሶ አደሩ መንግስት በሚከተለው ልማታዊ ፖሊሲ የሞያና የግብአት እገዛ 

እየተደረገለት በሄከታር ማግኘት የጀመረው የምርት መጠን በአንድና በሁለት አመት 

ውስጥ መሬቱን ለዘለኣለም ላያገኘው ሸጦ ሊያገኝ ከሚችለው ገቢ በላይ ማግኘት 

እንደሚችል በተግባር አይቷል። በሄክታር አርባና ሀምሳ ኩንታል ሰብል ማምረት 

የተቻለበት ደረጃ ላይ መደረሱን ልብ በሉ። ይህን የምርት መጠን ከሰላሳና አረባ ሺህ ብር 

በላይ ዋጋ እነደሚያወጣም ልብ በሉ። 

 

በከተማ ያለውም ሁኔታ ቢሆን ተመሳሳይ ነው። የከተማ ነዋሪዎችም ቢሆኑ መሬት የሚሸጥ 

የሚለወጥ ንብረት መሆኑ እንደማይጠቅማቸው ያውቃሉ። መሬት ይሸጥ ይለወጥ በነበረበት 

ዘውዳዊው ስርአት አብዛኛው ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ያለው ከተሜ የራሱ ቤት መስሪያ 

ቦታ ማግኘት አይችል ስለነበረ፤ ጥቂት ባለርስቶች የሰሩትን ቤት ተከራይቶ የኖረ 

እንደነበረ ይታወቃል። አብዛኛው ከተሜ የራሱን የመኖሪያ ቤት መስራት የቻለው መሬት 

የማይሸጥ የማይለወጥ የህዝብና የመንግስት ሃብት በሆነባቸው ያለፉ አራት አስርት 

ዓመታት ነው። አሁን መሬት የሚሸጥ የሚለወጥ የግል ሃብት ይሁን ቢባል ቀደም ሲል 
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የነበረው አብዛኛውን ከተሜ የራሱ የመኖሪያ ቤት ባለቤት እንዳይሆን ያደረገ ሁኔታ መልሶ 

ማምጣቱ አይቀሬ ነው። 

 

አሀን ባለው ሁኔታ ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸው ከተሜዎች፣ በጋራ ቤት ልማት መርሃ 

ግብር መሬት በነፃ እንደሚያገኙ ይታወቃል። መሬት የሚሸጥ የሚለወጥ የግል ሃብት 

ቢሆን ኖሮ ከቤት መገንቢያው ወጋ የመሬቱ ዋጋ ይበልጥ እንደነበረ ልብ በሉ። በዚህ 

ሁኔታ አብዛኛው ከተሜ የራሱ መኖሪያ ቤት ባለቤት የመሆን እድል እንደማይኖረው ግልፅ 

ነው። መሬት የሚሸጥ የሚለወጥ ሸቀጥ ከሆነ መንግስትም ቢሆን መሬትን በነፃ መሰጠት 

የሚችለበት ሁኔታ አይኖርም። ማንም እጁ እንደገባ ገበያ አውጥቶ ሊሸጠው በሌላ 

በማንኛውም ዋጋ ባለው ምርት ሊለውጠው የሚችለውን ሸቀጥ በነፃ መሰጠት እንደማይቻል 

ልብ በሉ።  

 

በመሆኑም “ሕዝባዊ ንቅናቄ እንፈጥርበታለን” የተባለው የመሬት ጉዳይም የኢትጵያን 

ሕዝብ የሚያነቃንቅ አይደለም። ጥቂት ምንነቱን የማያውቁ ዜጎች ያጨበጭቡለት እንደሆነ 

እንጂ ይህ አቋም ደጋፊ እንደሌለው ግልፅ ነወ። ተቃዋሚዎቹም ቢሆኑ ይህን አጀንዳ 

በፓርቲ ፕሮግራምነት ይዘው ለምርጫ ከመቅረብ ባሻገረ ሕዝባዊ ንቅናቄ ፈጥረን 

መንግስትን እናንበረክካለን ብለው የተነሱት አምነውበት ሳይሆን ገበያ አክራሪ 

ኒዮሊበራሎችን ለማስደሰትና ድጋፋቸውን ለማግኘት ነው። 

 

ከላይ የተገለፀው እውነታ የሃገራችን ተቃዋሚዎች የህዝብ ድጋፍ ብሎም የመንግስት 

ስልጣን  በተጨባጭ ለህዝብ ሊጠቅም የሚችል ነባራዊውን ሁኔታ መነሻ ያደረገ አቋምና 

ፖሊሲ በመያዝና ይህን በሰላማዊ መንገድ በማራመድ ሳይሆን፣ ሕዝብን በማደናገር  

የሚገኝ የሚመስላቸው መሆኑን ያመለክታል። የተለያየ የየራሳቸው ፍላጎተ ያላቸው የውጭ 

አካላት ድጋፍ “የህዝብን ፍላጎት ደፈቆ ወደስልጣን ማውጣት ያስችላል” የሚል እምነት 

እንዳላቸውም ያመለክታል። ራሳቸውን አዋቂ ህዝብ ደግሞ የነገሩትን ሁሉ ተቀብሎ 

እነርሱን ስልጣን ላይ እነዲወጡ የአመፅ መሳሪያ ሆኖ የሚያገለግል ምንም የማያውቅ፣ 

በቀላሉ የሚደናገርና ውዥንብር ውስጥ የሚገባ ይመስላቸዋል። 
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በዚህ ምክንያት የሃገሪቱን ነባራዊ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሁኔታ ተገንዝበው፤ 

ሰላምና ዴሞክራሲን ማስፈን፤ በእድገትና ልማት የህዝቡን ህይወት ወደተሻለ ደረጃ 

ማሸጋገር የሚያስችል በተጨባጭ ተግባራዊ ሊሆን የሚችል ፕሮግራምና ፖሊሲ የመቅረፅ 

ፍላጎት አጥተዋል፤ እርግጥ ይህን የማድረግ የአቅም ችግር ያለባቸው አሉ።  

 

እንግዲህ ይህ ሁኔታ ነው ቀደም ሲል እንደጠቀሰኩተ ከአሸባሪዎችና ከአሸባሪዎች ጋር 

ንክኪ ካላቸው ወገኖች ጋር፣ እነዲሁም የኢትዮጵያ ህዝብ ዋነኛ ጉዳያቸው ካልሆነ 

ምእራባውያን ገበያ አክራሪ ኒዮሊበራል ፖለቲካል ኢኮኖሚ አራማጆችና ቅጥረኞቻቸው 

የሚያቀብሏቸውን አጀንዳዎቸ እየተቀበሉ ተዋክበው ማዋከብ ውስጥ የከተታቸው። 

 

እዚህ ላይ ተቀዋሚዎቹ በሰከነ መነፈስ የኢትዮጵያን ሕዝብ ፖለቲካዊ መብትና ነፃነት፣ 

ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጥቅምና ፍላጎት ማስከበርና ማስጠበቅ የሚችሉ ፖሊሲዎችን 

መንደፍ ያልፈለጉት እና/ ወይም ያልቻሉት ለምንድነው? የሚል ጥያቄ መነሳቱ 

አይቀርም። 

 

በተለይ “ግዙፍና አንጋፋ ነን” እያሉ ራሳቸውን የሚኮፍሱትን ተቀዋሚዎች አፈጣጠር 

የሚያውቁ ኢትዮጵያውያን የዚህን ምክንያት ያውቁታል። ይህም እነዚህ ፓርቲዎች 

የሃገርና ሕዝብን ዘላቂ ጥቅም በማረጋገጥ ፍላጎት ላይ ሳይሆን በተለየ በገዢው ፓርቲ 

ኢሕአዴግና በኢፌዴሪ የመንግስት ስርአት ላይ ባላቸው ከዘረኝነት የመነጨ ጭፍን ጥላቻ 

ላይ ተመስርተው የተደራጁ መሆናቸው ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ተመሳሳይ አመለካከት 

ባላቸወ የገንዘብ ደጋፍ የሚያደርጉ በውጭ የሚኖሩ ፅንፈኛ ተቃዋሚዎች የሚጠመዘዙ 

መሆኑም ለዚህ ዳርጓቸዋል።  

 

ሕዝብን ይህን ከጭፍን ጥላቻ የመነጨ የሚያቅነዘንዝ ሰሜታቸውን ለማርካት በመሳሪያነት 

ሊጠቀሙበት እንደሚችሉት መሳሪያ እንጂ የራሱ ጥቅምና ፍላጎቶች እንዳሉት አንድ አካል 

(entity) መመልከት የተሳናቸው መሆኑ ደገሞ ሁኔታውን አባብሶታል። 

 

ይቀጥላል 

 


