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የውጭ ጥገኝነት ከህዝብ የነጠላቸው ፓርቲዎች 
ክፍል ሁለት  

ኢብሳ ነመራ 

11-21-14 

ያም ሆነ ይህ በዚሁ ርዕስ በቀረበው ክፍል አንድ ፅሁፍ ላይ ያነሳናቸው የኢትዮጵያ 

ተቃዋሚ ፓርቲዎች በኢፌዴሪ ህገመንግስት በተረጋገጠው በፈቀዱት አመለካከት 

የመደራጀትና፣ አመለካከትን የመግለፅ፣ የማራመድ፣ በአመለካከት ለፖለቲካ ስልጣን 

የመፎካከር መብትና ነፃነት ተጠቀመው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። በተለየ በ1997 ዓ/ም 

በተካሄደው ሶሰተኛው ዙር ሃገራዊ ምርጫ ላይ አዲሰ አበባን ጨምሮ ጥቂት የሃገሪቱ 

ከተማዎች ውስጥ ከፈተኛ የህዝብ ድምፅ ማግኘተ ችለው እንደነበረ እናስታውሳለነ።  

 

ይሁን እነጂ ይህ ለተወሰኑ ተቃዋሚዎቸ በተለይ ለቀደሞው ቅንጅት አዲሰ አበባን ሙሉ 

በሙሉ ማስተዳደር፣ በአማራ ክልላዊ መንግስትና በፌደራል መንግስት የህዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤቶች ውስጥ ከፍተኛ ስልጣን መጋራት ያስቻለ ድምፅ የሰጣቸው ሕዝብ “እርግጥ 

ፓርቲዎቹ  ሃገሪቱን የማስተዳደር በቃት አላቸው፣ የሚጠቅምና ተግባራዊ ሊደረግ የሚችል 

ፖሊሲ አላቸው . . .” ከሚል እምነት አይደለም። 

 

ይህን ያህል ከፍተኛ ድምፅ ማግኘት ያስቻላቸው፣ በሃገሪቱ ለዘመናት ተንሰራፍቶ የኖረው 

ድህነት ወጤት የሆነ ስራ አጥነት፣ ከደርግ መንግስት  ውድቀት በኋላ እሰከ 1997 ዓ/ም 

በነበሩት አስራ ሶስት ያህል ዓመታት  በደርግ ፕሮፓጋንዳ ተፈጥሮ የነበረው የተዛባ 

አመለካከት ሰነኮፉ ሙሉ በሙሉ ያልተነቀለ በመሆኑ የተፈጠረ ነባራዊ ሁኔታ ነው። 

ፓርቲዎቹ ለራሳቸው ተዋክበው ሕዝቡንም አዋክበው የፈጠሩት ድንግርግርና ውዥንብር 

ደገሞ አግዟቸዋል። ታዲያ በዚህ ሁኔታ አደረጃጀቱ  በወጉ ያልፀናው የቀደሞው ቅንጅት 

በአጭር ግዜ ውስጥ ያገኘው የህዝብ ድጋፍ ከየት እንደመጣ እንኳን አያውቅም ነበር፤ 

ድንገተኛም ሆኖበት ነበር። ፓረቲው በዙሪያው ያለውን ድጋፍ ምንጭ ማወቅ የተሳነው፣ 

ፓርቲው ራሱ የፈጠረው ሳይሆን ቀደም ሲል የጠቀሰኳቸው ነባራዊ ሁኔታዎች የፈጠሩት 

ንፋስ አመጣሽ ድጋፍ በመሆኑ ነው።  
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የቀደሞው ቅንጅት ይህን ንፋስ አመጣሽ የህዝብ ድጋፍ ከየት እንደመጣ ካለማወቁ 

በተጨማሪ  እነዴት ሊጠቀምበት ይችል እነደነበረም አያውቅም ነበረ። እንዴት መጠቀም 

እንዳለበት እንዳያውቅ ያደረገው አንድ ቅንጅት ራሱ እነደፖለቲካ ፓርቲ እንዲንቀሳቀስና 

የህዝብ ድምፅ እነዲያገኝ ያስቻለው ሀገመንግስታዊ ስርአት ያልተቀበለ መሆኑ፣ ከዚህ 

በተጨማሪ ቀደም ሲል እንደጠቀሰነው ድርጀቱ የራሱን ጉዳይ በራሱ የሚወስን ሳይሆን 

ወሳኔዎቸ ውጭ ባሉ አካላት ከዶላር ጋር የሚላከለት በመሆኑ ነው። በማይቀበለው ህገ 

መንግስት አዲስ አበባን ማሰተዳደር ግራ እነደሚገባው ግልፅ ነው። በዚሀ ላይ ዶላር 

እየሰጡ የሚያሾሩት ጌቶቹ መንግስት እንዲያስወግድ እንጂ በህገመንግስቱ መሰረት አገር 

እያስተዳደረ እንዲኖር አይፈቅዱለትም።   

 

እናም “ደጋፊዎችህን ይዘህ ህገመንግስታዊ ስረአቱን ናድ” የሚል ትዕዛዝ ከዶላር ጋር 

መጣለት ይህ ከአመራሮቹም የግል እምነት ጋር ስለማይፃረር ህዝብ በውክልና የሰጠውን 

ስልጣን ወደጎን ገፈቶ ድምፅ የሰጠውን ህዝብ በአመፅ መሳሪያነት ተጠቅሞ ሕገመንግስታዊ 

ስርአቱን ለመናድ ወሰነ።  በመጨረሻም በዚሁ ከውጪ በተላለፈና ፓረቲውም በተቀበለው 

ወሳኔ መሰረት የአመፀ ጥሪ አሰተላለፈ።  

 

የሁን እንጂ የአመፅ ጥሪው የተላለፈለት ድመፁን የሰጠው አብዛኛው ሕዝብ ከፓርቲው 

የተሻለ ግንዛቤ ሰለነበረው፣ ምንም እንኳን በገዢው ፓርቲ ላይ ቅሬታ ቢያድርበትም 

በውክልና የሰጠው ስልጣን ችገሬ ያላቸውን ጉዳዮች መፍትሄ ለማበጀተ በቂ መሆኑን 

በመገመት ጆሮውን ነፈጋቸው። በሃይል መንግስትን ማስወገደ ሃገሪቱን ልትወጣው 

የማትችለው አደጋ ውስጥ እነደሚከታት በመገመትም ደጋፊያቸው ያውቅ ነበር። ቅንጅት 

ምንም እንኳን ሙሉ በሙሉ አሸንፎ ስልጣን ባይረከብም “ጅምሩ ጥሩ ነው በቀጣይ ተስፋ 

አለው” በሚል እመነት ቅንጅት እንደጠበቀው “ሆ’ በሎ ለአመፅ አደባባይ አለወጣም። በዚሀ 

ምክንያት የታሰበው መንግስትን የማስወገድ አመፀ ጥቂት ስሜታዊ ወጣቶች የተሳተፉበት 

የጎዳና ላይ ሁከት ሆኑ  ከሰመ። ይህ ሁኔታ ቅንጅትን ብቻ ሳይሆን ሌሎቹንም የፖለቲካ 

ፓርቲዎች ህዝብ በጥርጣሬ እንዲመለከት አደረገ። አሁን አብዛኛው ህዝብ መንግስትን 

የሚቃወመው ጭምር በተቃዋሚዎች ላይ እምነት የለውም። 
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ቀደም ሲለ እንደጠቀሰኩት “መንግስት አባላትና ደጋፊዎቼን አሳደደ፣ አዋከበ፣ አንገላታ፣ 

አሰረ፣ ገደለ ምንትስ ቅብጥርስ” እያሉ ባዶ ጩኸት የሚያሰሙ፣ እንዲሁም 

የፀረሽብርተኝነት ህጉን “ሀጉ ራሱ አሸባሪ ነው” እያሉ የሚቃወሙ፣ “ሰሜት የኮረኩራል” 

ብለው የገመቱትን ማንኛውንም ጉዳይ አንጠልጥለው ወከባ የሚፈጠሩ ጥቂት “አንጋፋ ነን” 

ባይ  ተቃዋሚ ፓርቲዎች ምርጫ 97 ላይ ከውጭ የተላለፈለትን ሕገመንግስታዊ ስርአተ 

የመናደ ወሳኔ ለማስፈፀም የተንቀሳቀሰው የቀድሞወ ቅንጅት መንፈሰ ወራሾች ናቸው። 

 

ፓርቲዎቹ በጭፍን ጥላቻ ላይ ተመስርተው የተደራጁ መሆናቸው ለሕዝብ ፖለቲካዊ 

መብትና ነፃነት፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፈላጎቶቸና ጥቅሞች መከበርና መጠበቅ ዋጋ 

እንዳይሰጡ በቻ አይደለም ያደረጋቸው። በመሰረተ ቢስ ጥላቻ ናውዘው የሚያሳኩት 

ህዝብን ታሳቢ ያደረገ የሩቅ ዓላማና ግብ እንዳይኖራቸው ብቻም አይደለም ያደረጋቸው። 

ከውጭ ከአቋም ጋር የሚላክላቸው ገንዘብ ላይ “በእኔ አጠቀም  እኔ” እነዲፋጩ፣ ለፓትቲ 

ስልጣን እነዲራኮቱ፣ የተወሰኑ ሰዎች ፓረቲውን እንደግል ርስታቸው በአምባገነንነት 

እንዲያዙበት . . .በማድረግ  በውስጠ ዴሞከራሲያዊ  ድርቅ እነዲመቱም አድርጓል። 

 

አሁነ 5ኛው ዙር ሃገራዊ ምርጫ ሊካሄድ ስድስት ወራት ያህል ቀርተውታል። ከቀጣዩ 

ሳምንት ሰኞ ሕዳር 15 ጅመሮ እሰከ ህዳር 30 ፓርቲዎች ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ 

በመቅረብ የምርጫ መወዳደሪያ ምልክታቸውን ይመርጣሉ። “አንጋፋ ነን” የሚሉት 

የሃገራችን ተቃዋሚዎቸ ግን ይህን ችላ በለው በከፋ የእርስ በርስ ሹክቻና የስልጣን 

መገለባበጠጥ ተጠምደዋል። 

 

ጥቃቅኖቹ ሕዝብ በስም እነኳን የማያወቃቸው ጥቂት ፓርቲዎች ደግሞ፣ ህጋዊ እውቅና 

አግኝቶ በተንቀሳቀሰባቸው ያለፉ ሁለት ዓመታት ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ምን እነደሆነና 

የፓርቲ ፕሮግራም ምን እነደሆነ እንደማያውቅ በተግባር ባረጋገጠው፣ በውጭ የሚንቀሳቀሱ 

አካላት ወሳኔ አስፈፃሚነት ጎልቶ በሚታይበት እንጭጩ ሰማያዊ ፓርቲ አየተመሩ 

ምርጫውን ገፍተው ለረብሻ ዱብ ዱብ አያሉ ነው። በእርስ በርስ ሹክቻ የተጠመዱት 

“አንግፋ ነን” ባዮቹ አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ (አንድነት)፣ የመላው ኢትዮጵያ 

አንድነት ድርጅት (መኢአድ) ሲሆኑ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት 
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መድረክ (መድረክ)ም ከረጅም ግዜ እንቅልፉ ባኖ ከቀደሞ አጋሮቹ ጋር መወነጃጀል 

ጀምሯል። 

 

እርግጥ በኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች ዘንድ የርስ በርስ ሹክቻ፣ መጠላለፍ፣ መወነጃጀል፣ 

መካሰስ . . . አልፎ አልፎም በርግጫና በጡጫ መናረት፣ በዱላና ድንጋይ መፈናከት 

የተለመደ ነው።  የሰሞኑን ልዩ የሚያደርገው ሕዝብ በሃገሪቱ ለሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች ለዩ ትኩረት ሰጠቶ በሚመለከትበት የምርጫ አፋፍ ላይ መሆኑ ነው። 

ማንነታቸውን ግልፅልፅ አድርጎ የሚያሳየው የርስ በርስ ሹክቻ ምርጫ ወራት በቀሩበት 

ወቅት መውጣቱ ሕዝብ አንቅሮ እንዲተፋቸው ማድረጉ አይቀሬ ነው። 

 

በዚህ ፅሁፍ በተለይ “የፖለቲካ ምህዳሩ ጠብቦ መላወስ አቃተን፣ አባሎቻችን ተዋከቡ፣ 

ተንገላቱ፣ ታሰሩ . . .” በሚል ጩኸት የሚታወቁትንና ግዙፍ መስለው የሚታዩትን 

አንድነት፣ መኢአድና መድረክ ሰሞኑን ያሉበትን ሁኔታ በመጠኑ እንመለከት። 

 

አንድነት ከአንድ ወር ቀደም ብሎ የፓርቲው ሊቀመንበር ከነበሩት ኢ/ር ግዛቸው ሽፈራው 

ጋር መስራት አንችልም በሚል አምስት የስራ አስፈፃሚ አባላቱ በአንድ ግዜ ራሳቸውን 

ከሃላፊነት ማግለላቸው ይታወሳል። የሰሞኑ የፓርቲው ውዝግብ በዚሀ ነበር የጀመረው። 

አምስት ስራ አሰፈፃሚዎቹን በአዲስ አመራር የተካው አንድነት ፓርቲ፣ ይህን አድርጎ 

አፍታም ሳይቆይ ሊቀመንበሩ ኢ/ር ግዛቸው ስልጣናቸውን በፍቃዳቸው መልቀቃቸው 

ተነገረ። 

 

ኢ/ር ግዛቸው በገዛ ፍቃዳቸው ስልጣናቸውን ላቀቁ የሚለው ወሬ መነገሩነ ተከትሎ 

ለተለያየ መገናኛ ብዙሃን ስልጣናቸውን ለመልቀቅ ያበቃቸውን ምክንያት በተመለከተ 

ማብራሪያ ሰጥተዋል። ከስልጣን የተነሱት ወደው ሳይሆን ከውጭና ክውስጥ ተገቢ ያልሆኑ 

አስገዳጅ ሁኔታዎች በመፈጠራቸው መሆኑን ነበር የተናገሩት። ራሳቸው ኢ/ረ ግዛቸውም 

በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። 

 

ኢ/ር ግዛቸው በማብራሪያቸው “ዋናው ስልጣን የለቀኩበት ምክንያት በአጠቃላይ መልኩ 

ከውስጥና ከውጭ ሃገር በአንድነት ፓርቲ ላይ በተደረገ ኢ ተቋማዊ፣ ኢ ደንባዊና ቡደናዊ 
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ተፅእኖ ምክንያት ነው። የአንድነትን ስራ ከተቋም፣ ከደንብ የማሰወጣት ስራ ስላለ ነው። 

ይህን ነገር በውጭ ሃገርና በሃገር ውስጥ የተደረገ ቡደናዊ ተፅእኖ በሚል በሁለት ከፍዬ 

አየዋለሁ። በውጭ ሃገር ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የምንላቸው ከ10 እሰከ 

20 ሺህ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ለሚኖሩ ዳያስፖራዎቸ ከፍተኛ ክብር እንሰጣለን። 

ሶስትም ሆነ ሃያ ዐመታት በውጭ ሃገር ተቀምጠው ሃገራቸውን አልረሱም። በፖለቲካውም 

አካባቢ የተሻለ ለውጥ እንዲኖር አጠቃላይ ዲያስፖራው ያለውን አስተዋፅኦ በበጎ መልኩ 

ነው የምናየው። ለዚህም በግሌ ከፈተኛ አክብሮትና አድናቆት አለኝ። ነገረ ግን አጠቃላይ 

መልኩ ጥሩ ሆኖ አንዳንድ በመሪነት ቦታ የሚቀመጡ ያለውን በጎ ነገረ ለመጥፎ ሰራ 

የጠቀሙበታል። የአንድነት የድጋፍ ሰጪ ማህበራት በውጨ አሉ። እነርሱ በአኔ ላይ 

ከፈተኛ ተፅአኖ አድርገዋል፤ ኢ ተቃማዊ፣ ኢ ደነባዊ በሆነ መነገድ።” ነበረ ያሉት። 

 

ኢ/ር ግዛቸው በዚህ ማብራሪያቸው ፓርቲያቸው አንድነት፣ በሃገር ቤት ከሚኖሩ 

የኢትዮጵያ ፖለቲካ ዋና ባለቤቶች ከሆኑ ዜጎቸ ይልቅ በውጭ ሃገራት በሚኖሩ ሰለሃገሪቱ 

ነባራዊ ሁኔታ በትክክል የማያወቁ እና /ወይም በተለያየ ምክንያት በኢትዮጵያ ሕገወጥ 

የስርአት ለውጥ እንዲመጣ የሚመኙ ከድምፅ ሰጪነት ውጭ የሆኑ የውጭ ሃገር ዜግነት 

ያላቸው ትውልደ ኢትዮጵያወያን ላይ ጥገኛ መሆኑን ነው የነገሩን። ይሁን እንጂ እነዚህ 

ድምፅ ሰጪ ያለሆኑ በውጭ ሃገር የሚኖሩ የውጭ ሃገረ ዜገነት ያላቸው ትውልደ 

ኢትዮጵያወያን  አንድነትም ሆነ ሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎች ምርጫና ፓረቲዎቹ 

በምርጫ ላይ ለሕዝብ የሚያቀርት የፖሊሲ አማራጭ ጉዳያቸው አይደለም። ልብ በሉ 

አንደነትን የመሰሉ ፓርቲዎች በአነዚህ በድምፃቸው ይስልጣን ውክልና መስጠት የማይችሉ 

ትውለደ ኢትዮጵያውያን ላይ ነው ጥገኛ የሆኑት።  

 

ለጥገኘነት የዳረጋቸው የህዝቡ የመብትና ነፃነት ጥያቄ፣ ኢኮኖሚያዊና ማሀበራዊ ፈላጎቶች 

መከበርና መጠበቅ ቀዳሚ ዓላማቸው አለመሆኑ ነው። ይህ በመላው ሃገሪቱ ከመንቀሳቀስ 

ይልቅ ጥቂት ቢጤዎቻቸው የሚገኙበት አዲሰ አበባ ላይ እንዲወሰኑ በማድረግ ሕዝባዊ 

መሰረት አሳጥቷቸዋል። ለምሳሌ አንድነት ለኢትዮጵያ ብሄሮች፣ በሄረሰቦቸና ሕዘቦች 

ብሄራዊ መብትና ነፃነት እውቅና አይሰጥም። በመሆኑም ጥቂት ተመሳሳይ አመለካከት 

የላቸው ሰዎቸ ከሚኖሩበተ አዲሰ አበባ ውጭ በመላው ሀገሪቱ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦች ዘንድ ተቀባየነት የለውም። ህዝባዊ መሰረት የለውም ማለት ይህ ነው። 



6 
 

 

ኢ/ር ግዛቸው ይህን የፓርቲያቸው ህልውና መሰረት የሆነውን ገንዘብ ለጋሸ ዳያስፖራ 

የሚፈሩት መሆኑን አነጋገራቸው ያሳብቃል። ያም ሆነ ይህ ኢ/ር ግዛቸው ወደፓረቲው 

ሊቀመንበርነት ሲመጡ ሊቀበሉት ይገባ የነበረው እውነት አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ሽዝባዊ 

መሰረቱን አስፈቶ ራሱን በገንዘበ መደገፍ ካልቻለና በሌሎች የገንዘብ ድጋፍ የሚነቀሳቀስ 

ከሆነ ከእነዚሀ ለጋሾቹ ተፅእኖ ውጭ ሊሆን የማይችል መሆኑን ነው። ለዚህ ነው የፖለቲካ 

ፓርቲዎቸ ዋነኛ የገንዘበ ምንጭ አባላቱ ሊሆኑ የሚገባው። አናም ከሌላ አካል በሚሰጠው 

ገንዘብ የሚንቀሳቀሰው አንደነት ተቋማዊና ደንብን የተከተለ አሰራር እንዲኖረው መጠበቅ 

የዋህነተ ነው። ፓርቲው የገንዘበ ለጋሾቹ ጉዳይ አሰፈፃሚ እንጂ በራሱ ምንም አቋም 

የመያዝ አቅም የለውም። 

 

እርግጥ ኢ/ር ግዛቸው ዘግይተውም ቢሆን ይህን እውነት አመነዋል፤ በራሳቸው ላይ 

ሰለመጣ እየተናነቃቸውም ቢሆን እውነቱን ተናግረዋል። ኢ/ር ገዛቸው በዚህ ዙሪያ በሰጡት 

ማበራሪያ “በውጭ ባሉ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ምን አይነት ተፅእኖ ነው የሚደርስብዎ?” 

ተብለው ሲጠየቁ ከላይ የተገለፀውን እውነት ተናግረዋል። “አንድነትን እንደ ኤጀንት 

የመጠቀም ፍላጎት አላቸው። በገንዘብ ይረዱናል፣ በዚያ ምክንያት የማዘዝ፣ የአንጋሽነት 

ሚና ለመጫወት ይሞክራሉ፤ ይህንን ደግሞ እኔ አልቀበልም። እነሱ የፓርቲው ደጋፊ 

ናቸው እንጂ የወሳኝነት ቦታውን ይዘው፣ ግዛቸው ይውጣ፣ እገሌ ይምጣ ሊሉ የሚችሉበት 

ሁኔታ ሊኖር አይችልም። እናም በየሚዲያውና ማኅበራዊ ድረገጾች ከፍተኛ ዘመቻ ነው 

ያካሄዱት። ይህም የሆነበት ምክንያት በእነሱ ትዕዛዝ ባለመመራቴ ነው። እኔ ደግሞ 

እስካለሁ ድረስ አንድነት የራሱ ተቋም፣ ብሔራዊ ም/ቤት አለ፣ ጠቅላላ ጉባዔ አለ፣ 

ፓርቲውን የሚያንቀሳቅሰው በኢትዮጵያ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ነው። እነሱ ደጋፊዎች 

ናቸው፣ እንደ ኢትዮጵያዊ ድምፃቸው ማሰማት፣ ኅሳባቸውን መግለጽ ይችላሉ። ግን 

አሠራሩ መዋቅራዊ መሆን አለበት። ግዛቸውን ካልፈለጉት እኔን የሚያወርደኝ ጠቅላላ 

ጉባዔ እና ብሔራዊ ምክር ቤቱ ነው። ስለዚህ ለእሱ ደብዳቤ መፃፍ ይችላሉ። በራሳችን 

ድረገጽ ላይ ግዛቸው ይውረድ፣ ፒቲሽን እንፈራረማለን የሚለው እጅግ አሳፋሪና ኢ-

ተቋማዊ፣ ኢ-ደንባዊ፣ ኢ-ዴሞክራሲያዊ አካሄድ ነው። ይህ ሁኔታ ከፍተኛ ልዩነት 

ፈጥሯል። በዚህ ምክንያት የገንዘብ ማዕቀብ አድርገዋል። የሚያሳዝነው የኢትዮጵያ 
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ተቃዋሚ ፓርቲ የውጪ ሀገር ጥገኛ ነው። የሪሶርስ፣ የገንዘብ ጥገኛ ነው። ይሄ የሚያሳፍር 

ነው። በእኛም በኩል ይሄ ነገር እንደ ድክመት መውሰድ አለብን። ይህንን የገንዘብ 

ግንኙነታችንን መሠረት በማድረግ እኛን ማዘዝ ይፈልጋሉ። እኔ ደግሞ ዓላማ አለ፣ መርህ 

አለ፣ ደንብ አለ፣ ተቋም አለ፤ የአንድነት ኃይል ያለው አዲስ አበባ ነው። ከውጪ የሚመጣ 

ኃይል አይነቀንቀውም የሚል ጽኑ አቋም አለኝ። ገንዘቡን መርዳታቸው ደግሞ የዜግነት 

ግዴታቸው ነው፤ ዕርዳታ አታድርጉት ብዬ ብዙ ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ። ገንዘብ መርዳት 

የዜግነት ግዴታ እንጂ አንድነትን ወይም ግዛቸውን በግል መርዳት ሊሆን እንደማይችል 

ነግሬያቸዋለሁ።  

ሀገር ውስጥ ያለው ከውጪው ጋር የተያያዘ ነው። ትልቁ ችግራቸው ግንኙነታቸው ተቋማዊ 

ሳይሆን ግለሰባዊ ነው። እንደዚሁም ቡድናዊ ነው። የዚያ ነፀብራቅ ሀገር ውስጥ አለ። 

ከእነሱ ጋር የሚገናኙ፣ ፓርቲውን ተቋማዊ ባልሆነ መንገድ ለመምራት የመሞከር ነገር 

አለ። ሰሞኑን የተወሰኑ ቡድኖች መቀሌ ሄደው ከአረና ፓርቲ ሰዎች ወደ አንድነት ፓርቲ 

አስገብተዋል። ይህ ፓርቲው ሳያውቀው የተደረገ ነው። ይሄ ተቋማዊ አይደለም። ሌሎችም 

ብዙ ችግሮች አሉ። እኔን የመረጠኝ ጠቅላላ ጉባዔ ነው። በቂ ድጋፍም አለኝ። መቀጠል 

እችላለሁ። ግን በእንዲህ ዓይነት ተቃርኖ እና አለመግባባት የእኔ በኃላፊነት ላይ መቀጠል 

የሚጎዳው አንድነትን ነው። ስለዚህ መልቀቁ ጥሩ አማራጭ ሆኖ አግኝቼዋለሁ።” ነበር 

ያሉት። 

እርግጥ ነው ኢ/ር ግዛቸው እንዳሉት በውጪ የሚኖሩ አካላት አንድነትን በቻ ሳየሆን 

በሃገር ውስጠ የሚነቀሳቀሱትን የፖለቲካ ፓርቲዎች በሙሉ ለራሳቸው ዓላማ የመጠቀም 

ፈላጎት አላቸው። ፓርቲዎቹን መምራት የሚፈለጉተ የህዝቡን መብትና ነፃነት፣ ጥቅምና 

ፈላጎተ ያገናዘበ የፖሊሲ አማራጭ ይዘው በምርጫ በሚገኝ ይህዝብ ውክልና ወደስልጣን 

እነዲወጡ ለማድረግ አይደለም። አብዛኞቹ በውጭ ያሸመቁ ተቃዋሚ ነን ባዮች 

የቀደሞዎቹ ስረአቶች ትራፊዎቸ ናቸው። ገሚሶቹ ተስፋ ለዘውድ ናቸው፤ ገሚሶቹ ደግሞ 

የደርግ ባለሟል የነበሩ ናቸው። ጠባብ ብሄረተኞችም አሉበት። እርግጥ እጅግ ጥቂት 

በእነዚህ ሰዎቸ ፕሮፓጋነዳ እውነቱን ስተው ተከታዮቻቸው የሆኑ መኖራቸው አይካድም።  

የእነዚሀ ሰዎች የተቃወሞ አቋም መሰረት በስርአቱና በገዢው ፓርቲ ላይ ያለ በአመዛኙ 

ከዘረኝነት የመነጨ ጭፍን ጥላቻ ነው። ይህ በዘረኘነት ላይ የተመሰረተ ጭፍን ጥላቻ 
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አሁን ባለው የሃገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ በሰላማዊ የፖለቲካ ትግል እነደማይረካ ያወቁታል። 

ሊረካ የሚችለው በሃይል በሚደረግ የስርአት ለውጥ ነው። በዚህ ምክንያት ሕገመንግስታዊ 

ስርአቱን በህገወጥ መንገድ መፍረሰ አለበት የሚል እምነት አድሮባቸዋል። ከቅርብ ገዜ 

ወዲህ   በስርአቱ ላይ አኩርፈው የተሰደዱ ጥቂት ገለሰቦች ተቀላቅለዋቸል። እነዚህም 

ቢሆኑ በጥላቻና በቂም  የታወሩ ናቸው።  

ታዲያ ይህ ጭፍን ጥላቻቻው ገሚሶቹን በቀጥታ፣ የተቀሩትን ደግሞ በተዘዋዋሪ መነገድ 

ኢትዮጵያን የማተራመስ ስትራቴጂ ነድፎ ከሚነቀሳቀሰው የኤርትራ መንግስትና ሌሎች 

የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር አወዳጀቷቸዋል። ሃገር ቤት ያሉት በእነዚህ የውጭ 

ተቃዋሚዎች የገንዘበ ድጋፍ እየተደረገላቸው የሚሾሩ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም፣  

አውቀውትም ይሁን ሳያወቁ የሻአቢያንና የሌሎች የኢትዮጰያ ታሪካዊ ጠላቶች ጉዳይ 

አሰፈፃሚ ከመሆነ አላመለጡም። ገንዘብ እየተቀበሉ። ይህ አንዳንድ የሚሰሩትን አጥተው 

የሚቅበዘበዙ ችርቲዎቸ ላይ በግላጭ ይታያል። 

ኢ/ር ገዛቸው የአንድነት ገንዘብ ደጋፊዎች ፣ መንግስትን በተገኘው መንገድ ሁሉ አዋክቦ 

በህገወጥ መንገድ ከስልጣን እንዲወርድ የማድረግ ፍካጎተ እንዳላቸው ከማንም በላይ 

ያወቃሉ። እርሳቸውም ቢሆኑ “ይህን አካሄድ ሙሉ በሙሉ አይቀበሉትም” በሎ መናገር 

ውሸታም እንዳያደርገኝ እሰጋለሁ። የሁን እንጂ ህገወጥ አካሄዱ የትም እንደማይደርስና 

ሊያስከትል የሚችለውንም አደገኛ መዘዝ ጠንቅቀው ያውቃሉ።  

ኢ/ር ግዛቸው ምርጫ 97ን ተከትሎ የተሞከረውና ከተራ የከተማ ሁከትነት ሳያልፍ 

የከሰመውን የስልጣን ምንተፋ ሴራ ከጠነሰሱትና ከመሩት፣ በዚህም ክስ ተመስርቶባቸው 

ጥፋተኝነታቸው በመረጋገጡ ቅጣት ከተላለፈባቸው አንዱ ነበሩ። ከዚሀ በኋላ በጥፋታቸው 

መፀፀታቸውንና በቀጣይነት ሕገመንግስታዊ ስርአቱን አክብረው እንደሚኖሩ ገልፀው 

የኢትዮጵያን ህዝብና መንግስት ይቅርታ ጠይቀው ቅጣታቸው ተነሰቶ ነው ነፃ ተለቀው 

ወደፖለቲካ ህይወታቸው የተመለሱት። በዚህ ምክንያት 50 ዶላር አዋጥቶ መንግስትን 

በሃይል እንዲያስወግዱለት የሚፈልገውን ዳያስፖራ ትእዛዝ እንደወረደ መቀበል ላይ 

ማመነታታቸው አይቀሬ ነው።የትም እንደማይደርስ፣ የሚያስከትለውንም መዘዝ 

ያውቁታል። 
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ሩቅ ሆኖ ወላፈኑ እነኳን የማይደርስበትን እሳት ማቀጣጠል የሚፈለገው በጥላቻና በቂም 

የታወረ ዳያስፖራ ደግሞ ይህ የኢ/ር ግዛቸው አካሄድ አይመቸውም። ሰለዚህ የዶላር ወሬ 

ሲሰሙ አሞሌ አነዳየ ከብት የሚክለፈለፉ ጮሌዎች ባለዶላሮቹን ጠለፏቸው። ኢ/ር 

ገዛቸውም ከስልጣናቸው ወረዱ፤ ይሄው ነው ታሪኩ። 

ኢ/ር ዘለቀ ረዲ የተባሉተ የአንድነት አመራር በዚህ ዙሪያ ያለውን እውነት በግልፅ ተናግረዋል። 

አኚህ የአንድነት አመራር ኢ/ር ግዛቸው ሽፈራውን ከስልጣን መገለል መነሻ በማደረግ በአጠቃላይ 

ሁኔታው ላይ በሰጡት ማብራረያ፤ 

“አንድነት ውስጥ ለተፈጠረው ውስጣዊ የፖለቲካ ቀውስ መሰረታዊ መነሻው፣ በሃሳብ 

ልዕልናና በፍርፋሪ ለቃሚዎች መካከል የተፈጠረ ቀውስ ነው። ይህም ሲባል፣ ፖለቲካን 

ኑሮ ማድረግ የሚፈልጉ አካሎች አሉ። ፖለቲካውን መሰረት ያደረገ መኗኗሪያ በአንድነት 

ፓርቲ ውስጥ ስር ሰዷል። ከተፈጠረው አንጃ ውስጥ ከሁለት የማይበልጡ ናቸው የራሳቸው 

ስራ ያላቸው። አብዛኞቹ የፓርቲው ጥገኛ ናቸው። ፓርቲው ላይ የተለጠፉ ፓራሳይት 

ናቸው። ፓርቲው ከሚያገኘው ገቢ ላይ እየተቀራመቱ ደሞዝተኛ መሆን ነው ዓላማቸው። 

ከዚህ አንፃር ስንመለከተው፣ ትግሉ በፖለቲካ አስተሳብ እና በፖለቲካ ላይ መሰረት 

በተደረገ ኑሮ መካከል የተፈጠረ መሆኑን ለመገንዘብ አስቸጋሪ አይደለም። የራበው ሰው 

ደግሞ ማንኛውንም ነገር ከመንጠቅ ወደኋላ አይልም።” ብለዋል። 

እንግዲህ የአንደነት አመራሮች ራሳቸው እንደነገሩን በፓርቲው ውስጥ የተፈጠረው 

የስልጣን ሹክቻና መገለባበጥ መነሻ ውጭ ሃገር ያሉ አካላት ናቸው። እነዚህ ውጭ ያሉ 

አከላት ቀደም ሲል እንደተገለፀው ፓርቲውን በህጋዊነት ሽፋን በህገወጥ መንገድ 

ሀገመንግስታዊ ስርአቱን በሃይል የመናድ ዓላማቸውን  እንዲያሳካላቸው ሊጠቀሙበት 

የፈልጋሉ። ይህ ዓላማ ደግሞ ከዶላር ጋር ነው የሚመጣው። ፓርቲው ውስጥ የተነሳው 

ውዝግብ በአጨሩ ከውጭ ከዶላር ጋር የመጣውን የህገወጥ እንቅስቃሴ ውሰኔ ተቀብሎ 

ለማስፈፀም ባመነቱና “ገንዘብ እስካስገኘ ድረስ የታዘዝነውን ሁሉ እናደርጋለን” በሚሉ 

ኢ/ር ዘለቀ ረዲ እነደገለፁት “ፍርፋሪ ለቃሚ” አመራሮች መሃከል የተፈጠረ ነው። 

ይቀጥላል 

 


