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በቅርቡ ያከበርነውን 23ኛ የግንቦት 20 የድል ቀንን አስመልክቶ አንዳንድ የተቃዋሚ ፓርቲ 

አመራሮችና ግለሰቦች የሚሰጧቸውን አስተያየቶች ከተለያዩ የኤሌክትሮኒክስና ህትመት ሚዲያዎች 

ተከታትዬ ነበር። ለእኔ አስገራሚ የምላቸውን አስተያየቶች ላይ  አንዳንድ ነገር ለማለት  ስለፈለኩ 

ብዕሬን አነሳሁ።   

 

የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር ኢንጅነር ይልቃል ለአሜሪካ ድምፅ “ኢህአዴግ በቁልቁላት እየሄደና 

እየፈረሰ ያለ ፓርቲ ነው ” ሲሉ አስተያየታቸውን ሰንዝረዋል።  እኔ የኢህአዴግ አባል ባልሆኖንም 

እንደ አንድ ዜጋ  የኢንጅነሩ አስተያየት አግራሞትን ጭሮብኛል። ኢንጂነር በየትኛው መነዕርዎ 

ቢሚለከቱት ይሆን ይህን አስተያየት ለመስጠት የደፈሩት። እርሶ እንደሚሉት ኢህአዴግ እየፈረሰ 

ያለ ፓርቲ ከሆነ እንዴት  አለምን የሚያስደምም ዕድገት ሊያስመዘግብ ይችላል? እንዲህ ያለ 

ጠንካራ የፌዴራል ስርዓትስ እንዴትስ መገንባት ይቻለዋል? ለመሆኑ እየፈረሰ ያለ ፓርቲ አገርን 

በእድገት ጎዳና ሲመራ ተመልክተው ያውቃሉ? አንዳንድ ጊዜ ለምንሰጣቸው አስተያየቶች ትንሽ 

ማሰብ ተገቢ ይመስለኛል።    

 

ኢንጅነር፣ በአገራችን እያበበ ያለው የዴሞክራሲ ስርዓት የፈለጉትን አስተያየት እንዲናገሩ፣ 

እንዲጽፉ፣ እንዲተቹ፣ ወዘተ ያስቻሎት ኢህአዴግ በግንባር ቀደምትነት የታገለለት የትግል ውጤት 

እንደሆነ ይዘነጉት ይሆን?   

 

ኢንጂነር ይልቃል እንዲህ ያሉ ለውጦችን ያስመዘገበና የጥንካሬ ተምሳሌት ተደርጎ የሚታይን  

ፓርቲ በቁልቁላት እየሄደና እየፈረሰ ነው ለማለት የደፈሩት አስበውበት አይመስለኝም። 

ምክንያቱም  እየወደቀ ያለ ፓርቲ በየትኛው መስፈርት እንዲህ ያለ አለምን የሚያስደምም እድገት 

ሊያስመዘግብ የሚችልምና ነው።   

 

ኢንጅነር “ዶሮ ብታልም ጥሬዋን” እንዲሉ እርሶና አንዳንድ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች  

የቋመጣችሁለት ስልጣን የሚገኝ የሚመስላችሁ የኢህአዴግን ክፋትና ውድቀትን በመመኘት 



ይመስላችኋል። በመሆኑም ኢህአዴግ ያከናወነው አንድም  መልካም ነገር አይታያችሁም። ለዚህም 

ይመስለኛል ጨለምተኛ የምትባሉት። 

 

እርሶን ጨምሮ አንዳንድ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች በየሚዲያው  ኢህአዴግ ደክሟል፣ እየፈረሰ 

ነው፣ አገር እየበታተነ ነው፣ አስመዘገብኩ የሚለው የኤኮኖሚ እድገትም የውሸት ነው፣ ወዘተ የሚሉ 

ተራ ውንጀላዎች ላይ ተጠምዳችሁ ትታያላችሁ። ስልጣን  ሊገኝ የሚችለው እርሶ እንደሚሉት 

ኢህአዴግ አለቀለት፣ ፈረሰ፣ ሞተ፣ ተቀበረ ወዘተ የሚሉ የቀን ቅዠት በመደርደር ሳይሆን በምርጫ 

ጠንካራ ተወዳዳሪ ሊያደርጉ በሚያስችሉ አማራጭ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎችን በመንደፍ  

የህዝብን ቀልብ መግዛት ሲቻል ብቻ ነው። በአገራችን ከምርጫ ውጭ ወደ ስልጣን የሚያስወጣ 

መሰላል እንደሌላ መታወቅ አለበት።  

 

አንጂነር ይልቃል እውነቱን መናገር የሚችሉ ከሆነ፤  ኢህአዴግ ነጻው ፕሬስ በአገራችን 

እንዲፈጠርና እንዲያብብ የታገለ፤ ኢህአዴግ በአገራችን ለተጀመረው የዴሞክራሲ ስርዓት ማበብ 

ተምሳሌት የሆነ፤ ኢህአዴግ በአገራችን ታሪክ ታስቦ ለማይታወቀው የመድብለ ፓርቲ ስርዓት 

እውን መሆን የአንበሳውን ድርሻ የተወጫ፤ ኢህአዴግ በአገራችን ለተመዘገበው ባለ ሁለት አሃዝ 

እድገት በፊትአውራሪነት የመራ፤  ኢህአዴግ ለአገራችን ሰላምና መረጋጋት ብቻ ሳይሆን ለቀንዱ 

አካባቢ ብሎም ለአፍሪካ ሰላም መስፈን ትልቅ ድርሻ ያበረከተ፤ ኢህአዴግ  አገራችን 

በዲፕሎማሲው ረገድ በአለም ዓቀፉ መድረክ ጉልህ ሚና እንዲኖራት ያስቻለ፤ ኢህአዴግ 

በአገራችን የፌዴራል  አስተዳደር እንዲተገበርና ስልጣን ወደታችኛው የአስተዳደር እርከን 

እንዲወርድ ያደረገ፤ ወዘተ በመሆኑ  ኢህአዴግ በአፍሪካ ጠንካራ መሰረተ አላቸው ከሚባሉ ጥቂት 

ፓርቲዎች መካከል በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀስ  ፓርቲ ነው።  

 

ኢህአዴግ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያካበተውን ዴሞክራሲያዊ የውስጥ አሰራር ለመቅሰም ሲሉ በርካታ  

የውጭ አገር  የፓርቲዎች ሳይቀሩ ግንኙነት ለመፍጠር አገራችን  ድረስ ሲመላለሱ እንደነበር 

ኢንጅነር የሚረሱት ጉዳይ አይመስለኝም። ታዲያ እንዲህ ያለውን ፓርቲ  እየፈረሰና እየወደቀ 

ነው  የሚል  አስተያየት መሰንዘር የእርሶን የግምገማ አቅሞ ደካማነት የሚያሳይ ጉዳይ 

ይመስለኛል። ምክንያቱም እየፈረሰ ካለ ፓርቲ ማንም መልካም ተሞክሮ ሊያገኝ አይችልም። 

 

ሌላው ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ከሰጡት አስተያየት ቀልቤን የሳበው ጉዳይ ከምርጫ 2002 በኋላ 

ኢህአዴግ  የሲቪክ ማህበራት አዋጅና  የጸረ ሽብር አዋጅ እንዲወጣ  አድርጓል ሲሉ ይተቻሉ ። 

ኢንጅነር ነገሮችን እንደምንም ብለው በማጠጋጋት  ኢህዴግን አሳጣለሁ ብለው አስበው እንዲህ 



ያለ አስተያየቶችን ሰነዘሩ እንጂ፤ እነዚህ አዋጆች  ለአገራችን የዴሞክራሲ ስርዓት መጎልበትና  

ዘለቄታዊ ሰላም መስፈን አስተዋጸኦዋቸው የጎላ ነው።   

 

የሲቪክ ማህበራት አዋጅ መጽደቅ እንደ 97ቱ ምርጫ የውጭ ሃይሎች በአገራችን የውስጥ ጉዳይ 

ገብተው እንዳይፈተፍቱ ስላገዳቸው አንዳንድ የፓርቲ አመራሮች የሚናፍቁት  የቀለም አብዮትን 

መንገድን ዘግቷል። ይህ አዋጅ ኢትዮጵያዊያን ብቻ በአገራችን ጉዳይ እንድንወስን ከማድረጉም 

በላይ  የውጭ ሃይሎችን ጣልቃ ገብነትን እንዳይኖር በመከልከሉ  አፋኝ ህግ ሊባል አይገባም። 

በርግጥ ይህ ህግ ነውጥና ሁከት ለሚናፍቁ በር ዘግቶባቸዋል።  

 

በተመሳሳይ የጸረ ሽብር አዋጁ የአገራችንን ሰላም የህዝቦችን ደህንነት ያረጋገጠና የአሸባሪዎችን 

እኩይ ተግባር ማክሸፍ  የቻለ እንጂ  የሰላማዊ ሰዎችን መብት የሚጋፋ  አለመሆኑን በተግባር 

ተረጋግጧል። አዎ እነዚህ ህጎች ህገ ወጥ አካሄድ የሚከተሉ አካሎችን አካሄድ ለአንዴና ለመጨረሻ 

ጊዜ ከረችመውታል።  ምን አልባት ኢንጅነር  ወደ ስልጣን ለመሸጋገር ከሰላማዊ መንገድን ውጪ 

ሌሎች አማራጮችን ለማማተር አስበው ካልሆነ በስተቀር እነዚህ ህጎች በሰላማዊ መንግድ 

ለሚወዳደር አስጨናቂ ሊሆኑ አይችሉም።  የእነዚህ ህጎች መውጣት  ሰላማዊ መንገድን ለሚከተሉ 

ፓርቲዎችም ሆነ ግለሰቦች  እንደመልካም አጋጣሚ የሚታዩ እንጂ ያሚያስከትሉት አንዳችም 

አሉታዊ ነገር አይታየኝም።  

 

ኢንጅነር ይልቃል ትላንት የፈጠሯት ምንም  ልምድ የሌላት  ሚጢጥዬ ፓርቲ  መሪ ስለሆኑ ብቻ 

በድፍረት እንዲህ ያለ አስገራሚ አስተያየት መስጠትዎ ተገቢ አይመስለኝም። እንደኔ ደኔ 

ኢህአዴግን የሚያክል እጅግ በርካታ ልምድ ያለውን ፓርቲ ለመተቸት ገና አድሜዎ አልደረሰም 

ባይ ነኝ። “ ተይ ረጋ ረጋ በይ ተይ ረጋ..” የምትለዋን ዜማ ጋብዤዎታለሁ። 

 

ሌላው ማንሳት የምፈልገው ጉዳይ ሰሞኑን የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ጋር በተያያዘ በአንዳንድ 

ኦሮሚያ አካባቢዎች  ረብሻዎች ተከስተው ነበር። ይህን ጉዳይ እንደምንም አጠጋግተው የፌዴራል 

ስርዓቱ አወቃቀር ድክመት አድርጎ ለመውሰድ አንዳንድ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች አስተያየት 

ሲሰጡ ይደመጣሉ። ትናንሽ ጉዳዮችን በማነፍነፍ በህዝቦች መካከል ያለመግባባትና  ግጭቶች 

እንዲበራከቱ በየቦታው  ክብሪትና ቤንዚን ማቀበል ስራ ማከናወን ተገቢ ነገር አይመስለኝም።  

 

አይደለም በአገር ደረጃ  በቤተሰብ አባላት መካከል  ያለመግባባት ሊፈጠር የሚችል ክስተት 

እንደሆነ እየታወቀ አንዳንድ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች በአገራችን የሚከሰቱ ትናንሽ ጉዳዮችን 

በማጎን ለራሳቸው አፍራሽ ተግባር ለማዋል ሲሯሯጡ ይታያሉ።  በአምቦ ወይም ጊምቢ በተነሳ 



ያለመግባባት የንጹኋን ህይወት መጥፋቱ ንብረት መውደሙ ማንም ሰበዓዊ  ፍጡርን ያሳዝናል። 

ንፁኋንን ባልተገባ መንገድ በማነሳሳት ህይወት እንዲጠፋ ንብረት እንዲወድም ማድረግ እጅግ 

የወረደ ተግባር ነው።  እንደነዚህ ያሉ ትናንሽ ግጭቶች  መከሰት አገሪቱ የምትከተለው የፌዴራል 

ስርዓት ውጤት ተደርጎ መታሰብ የለበትም። ስንከተለው በነበረው አሃዳዊ ስርዓት ግጭት ምን 

ይመስል እንደነበር ማስታወስ ይቻላል።   

 

አገራችን የምትከተለው የፌዴራል ስርዓት  እጅግ በርካታ መልካም ነገሮችን ያስገኝ ነው። 

የኢትዮጵያ የፌዴራል ስርዓት የህዝቦችን ማንነት፣ ባህል፣ ቋንቋ፣ የሃይማኖት ወዘተ መሰረት ያደረገ 

በመሆኑ ለአስተዳደር ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር በመቻሉ በአገራችን ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን፣ 

በህዝቦች መካካል መተማመን እንዲፈጠርና የአገሪቱ  አንድነት እንዲጠበቅ እንዲሁም ተከታታይ 

ባለሁለት አሃዝ በእድገት እንዲመዘገብ አድርጓል።  አንዳንዶች ይህን የፌዴራሊዝም ስርዓት 

ሲተቹ ይደመጣሉ። ማንም የመሰለውን ሃሳበ መሰንዘር መቻሉ ዴሞክራሲያዊ አካሄድ ቢሆንም 

አገርንና ህዝብን ሊጎዱ የሚችሉ አስተያየቶች ግን ተገቢ አይመስሉኝም።  

 

አገራችን  የፌዴራል ስርዓት ላይ ሁለት ፅንፎች እርስ በርስ ሲጓተቱ ይስተዋላሉ። የመጀመሪያዎቹ 

የቀድሞውን አህዳዊ ስርዓት መመለስ  አለበት፤ ይህ ካልሆነ እኛ ካላስተዳደርነው “አንድነትና 

ኢትዮጵያዊነት” ሊኖር አይችልም እኛ አዋቂ ነን የሚሉት ሲሆኑ፤ ኢትዮጵያዊነትን በሃይል 

ለመጫን የሚፈልግ ሲሆን፤ አሁን ያለውን  ያልተማከለ አስተዳደር ህዝቡን ከፋፍሏል፣ አገሪቱን 

ሊበትን ነው  ወዘተ በማለት ቀን ከሌት  ሲከሱ ይታያሉ።  

 

ሌላኛው  ጽንፍ  ደግሞ አብረው የኖሩ ህዝቦችን ለመነጣጠል፣ ኢትዮጵያ የሚለውን ስያሜ 

መስማት የማይፈልጉ፣ አብሮ የመኖር  ፈይዳ የማይታያቸው፣ ያለፈው ስርዓቶች አደረሱ 

የተባለውን በደል አሁን ላይ ለማወራረድ  ህዝቦችን የሚያነሳሱ፣ ንጹሃንን በማጋጨት ወደ ስልጣን 

መሰላል መሰቀል የሚፈልጉ ናቸው። እነዚህ ሁለት ጽንፎች ኢትዮጵያንና  ኢትዮጵያዊነትን 

የተለየ ትርጉም ይስጡት እንጂ፤  የእኛይቱ ኢትዮጵያ የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች እኩልነት 

የተረጋገጠባት ኢትዮጵያዊነትም  በፍቃደኝነት እንጂ በሃይል የሚጫን  ነገር ያልሆነባት አገር 

ነች። እኛ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች  በፌዴራል ስርዓታችን አትዮጵያዊነታችን ደምቋል እንጂ 

ጽንፈኛ ፖለቲከኞች እንደምትመኙልን  አልደበዘዘም።    

 

ሌላው  ለአሜሪካ ራዲዮ  አስተያየታቸውን የሰጡት አቶ በቀለ ነጋ በአገሪቱ የመድበለ ፓርቲ 

ስርዓት የለም የሚል አስተያየት ሰንዝረዋል። አቶ በቀለ የእርሶ ፓርቲም የተቋቋመው በአገራችን 

እየተተገበረ ባለው  የመድብለ ፓርቲ ስርዓት በተፈጠረ ምቹ ሁኔታ መሆኑን የዘነጉት 



ይመስለኛል። በአገራችን ያሉ የተቃዋሚ ፓርቲዎች በተለያየ ምክንያት ያለባቸውን እጥረቶች 

ለመደበቅ እንዲያመቻቸው ሁሉ ነገር በኢህአዴግ ላይ  እያሳበቡ  መጓዙ ለአገራችን የዴሞክራሲ  

ስርዓት ግንባታ የሚፈይደው ነገር ያለ አይመስለኝም።  

 

የአገራችን ተቋዋሚ ፓርቲዎች  ስብሰባ አዳራሽ ኪራይ ሲወደድባቸው ወይም ሰላማዊ ሰልፍ 

ጠርተው ሰው አልወጣ ሲላቸው በምክንያትነት የሚያሰሱት  ኢህአዴግን በመወንጀል ላይ   መሆን 

የለበትም። ተቋዋሚ ፓርቲዎቻችን ራሳችሁን እውቁ፣ እጥረቶቻችሁን ለዩ፣ እውነታን ተቀበሉ፤ ይህ 

ሲሆን የህዝብ አመኔታን ታገኛላችሁ። የህዝብ አመኔታን ማግኘት ስትችሉ ደግሞ በምርጫ 

አሸንፋችሁ ወደ ስልጣን መምጣት ትችላላችሁ። እንዲህ ያሉ ሁኔታዎችን መከተል የማትችሉ 

ከሆነ ግን መቼም ውጤታማ ትሆናላችሁ ብዬ አላምንም።  

 

አቶ በቀለ እንደሚሉት ደጋፊዎቻቸውን ለማነጋገር ሲሉ ፓርቲዎ አዳራሽ ለመከራየት ሲፈልግ 

ግለሰቦች ችግር ፈጥረዎቦት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እንዲህ ያሉ በአፈጸጸም ለፈጠሩ የሚችሉ 

ትናንሽ እግሮችን  በአገሪቱ የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ችግር እንደሆነ በማድረግ በማሳያነት 

ማቅረብ የእናቴ መቀነት አደናቀፈኝ አይነት ይመስለኛል። አቶ በቀለ የአፈፃፀም ችግሮችን በጋራ 

በመመካከር መቅረፍ እንጂ የመድብለ ፓርቲ ስርዓት እንቅፋት እድርጎ ማንሳት እንደ እኔ ተገቢ 

ነገር አይመስለኝም።   

 

አቶ ሞሼ ሰሙ ደግሞ  ሰንደቅ ጋዜጣ ግንቦት 20 2006 ዓ.ም እትም ላይ በሰጡት አስተያያት 

“በኢህአዴግ የተሳሳተ ፖሊሲ ምክንያት በአገራችን ድህነት ተባብሷል፤ የሰው የመግዛት አቅም 

ተሸርሽሯል” ብለዋል። እውነት አቶ ሙሼ ይህ አባባሎትን በደንብ አጢነውታል? በነገራችን ላይ 

ከዚህ ቀደም እርሶም ሆኑ ሌሎች የፓርቲዎ አባላት የምትሰነዝሯቸው አስተያየቶች እውነታውን 

ተቀብለው ድክመቶችን በመጠቆም ላይ ያተኮሩ ነበሩ። እኔም እርሶ የሚሰነዝሯቸውን አስተያየቶች 

በአብዛኛው እጋራ ነበር። የአሁኑ አስተያየትዎ ግን እጅግ ግራ አጋብቶኛል።    

 

አቶ ሙሼ በአገራችን ድህነት ተባብሷል ሲሉ ምን ታሳቢ አድርገው ይሆን። በጥናት ላይ 

የተመሰረቱት  የአለም ባንክም ሆነ አይ ኤም ኤፍ ያወጡት መረጃ  የሚያመለክተው በአገራችን 

ያለው ተጨባጭ ሁኔታ እርሶ ከሚሉት በተቃራነው ሆኖ ነው ያገኘሁት። የአሁኑ አስተያየት 

ጭፍንና  ከነባራዊው ሁኔታዎች ጋር የሚጋጭ አይመስሎትም?  

 

በዚሁ ጋዜጣ ላይ ኢንጂነር ግዛቸው ሽፈራው የሰጡት አስተያየት እስካሁን ሰምቼው የማላውቀውን 

ነገር ስለሆነብኝ አግራሞት ጭሮብኛል።  “… ኢህአዴግ የሁላችንም ምሰሶ የሆኑትን የሕገ-



መንግስቱ የሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች መተግበር አቅቶታል” ሲሉ የሰጠት አስተያየት 

ማለቴ ነው። ኢንጅነር በ1997 ምርጫ ወቅት እርሶ ጨምሮ የቅንጅት  አባላት ህገ-መንግስቱን 

ሲያብጠለጥሉ ከነበሩት መካከል ቀዳሚዎች ነበራችሁ። ከአስር ዓመት ብኋላ ህገ-መንግስቱ የሁሉም 

ነገር መሰረት መሆኑን እራስዎ መመስከር መቻሎት ቢዘገዩም መልካም ነገር ነው እላለሁ። 

የቀድሞው ጠቅላይ ሚንስትር “ማንም ኢትዮጵያዊ ህገ መንግስቱን ማክበር ብቻ ሳይሆን 

የማስከበርም ግዴታ  አለበት” ይሉ ነበር። አዎ እርሶም ለተከታዮችዎ ይህን ነገር አስረግጠው 

ያስተምሩ።  

 

ለአገራችን ህገ-መንግስት እውን መሆን ትልቁን ሚና ኢህአዴግ ይጫወት እንጂ ህገ-መንግስቱ 

የኢትዮጵያ የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች የቃል ኪዳን ሰነድ ነው። ለተግባራዊነቱም ሁሉም 

የበኩሉን አስተዋጸኦ ማበርከት ይጠበቅበታል፤ እርሶም ጭምር። ሁሌም ወደ ኢህአዴግ ጣት 

መቀሰር ሳይሆን ራስንም በህገ-መንግስቱ መዓቀፍ መሰረተ መንቀሳቀስ  መቻል ለአገራችን 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት  ማበብ፣ ዘለቄታዊ ሰላም መስፈንና ፈጣን  እድገት ማስመዝገብ ጠቃሚ 

ይመስለኛል።  

   

ሌላው አግራሞት የጫረብኝ ነገር ኢትዮ ምህዳር የተባለው ጋዜጣ ግንቦት 20 ቀን 2006 ዓ.ም 

እትሙ  ላይ  በርዕሰ አንቀጹ  ያሰፈረው  ጉዳይ ነው። ኢህአዴግ በአገሪቱ ለፕሬስ ነጻነት 

መረጋገጥ ትልቁን ድርሻ የተጫወተ ፓርቲ ሆኖ ሳለ ኢትዮ ምህዳር በርዕሰ አንቀጽ ኢህአዴግን 

የፕሬሱ ጠላት አድርጎ መሳሉ “የበሉበትን ውጭት ሰባሪ” የሚያስብል አካሄድ ይመስለኛል። ህገ-

መንግስቱ ማንም ሃሳብን  በነፃነት እንዲያራምድ መብት ይሰጣል። በአገራችንም ይህ መብት 

ተረጋግጧል። ኢትዮ ምህዳር  ጋዜጣ ባለቤቶችም  ይህን መብት ተጠቅመው ይመስለኛል ጋዜጣ 

መቋቋም የቻሉት።  

 

የአገሪቱ ህጎች ሃሳብን ያለገደብ የመግለጽ መብትን ሲያጎናጽፉ ተጠያቂነትንም እንደሚኖር 

መዘንጋት የለበትም። ማንም  መብት የሚኖረው የሌሎችን መብት ማክበር እስከቻለ ድረስ እንጂ፤ 

ፕሬስ ተጠያቂነት የለበትም ማለት አይመስለኝም። ጋዜጠኝነት ወይም ጦማሪ  ወንጀል ውስጥ 

ሲዘፈቅ  አይጠየቅም ማለት አይደለም። መንግስት ወንጀለኛን  ህግ ፊት የማቅረብ እንዲሁም 

ፍርድ ቤቶች ደግሞ ወንጀለኛን ከንጹሃን የመለየትና ተገቢውን ቅጣት የመስጠት ስራን ይሰራሉ።  

 

በፕሬስ ነጻነት ስም የሚፈጸሙ የአገርን ደህንነትንና ብሄራዊ ጥቅምን ሊጎዱ የሚችሉ ነገሮች  

ሲፈጠሩ መንግስት መረጃውን ይዞ ፍርድ ቤት ማቅረብ ይኖርበታል።  ለማንኛውም የእነዚህ ሰዎች 



ንጽህናም ሆነ ወንጀለኝነት  የሚረጋገጠው በፍርድ ቤት ሄደት በመሆኑ በዚህ ጉዳይ ላይ ስተያየት 

መስጠት ተገቢ አይመስለኝም።  

 

ሌላው አስገራሚ ጉዳይ  አዲስ ጉዳይ መጽሔት የግንቦት 23 እትም ላይ “ዴሞክራሲ ተዳክሞ 

ኢኮኖሚው ያደገባቸው 23 ዓመታት” በሚል ርእስ  ስር የሰፈረ ጽሁፍ ነው። የጽሁፉ መልዕክት 

ባለፉት 23 ዓመታት በተለይ ደግሞ ያለፉት አስርት ዓመታት በአገራችን የተመዘገበው የኢኮኖሚ 

እድገት በገዥው ፓርቲ ጥረት የተገኘ ውጤት  ሳይሆን በአብዛኛው በግሎባላይዜሽን አማካኝነት 

የተገኝ ንፋስ አመጣሽ እድገት እንደሆነ ፀሃፊው ሊነግረን ይፈልጋል። 

  

ለመሆኑ ግሎባላይዜሽን እድገት የሚያስገኝ ከሆነ ግሎባላይዜሽን  ለኢትዮጵያ ብቻ የመጣ ነገር 

ነውን?  ለመሆኑ ግሎባላይዜሽን  ለሌሎች የአፍሪካና አለም አገሮች   አልመጣምን? ታዲያ 

ግሎባላይዜሽን እድገት የሚያመጣ ከሆነ በርካታ አገሮች ባሉበት መቆየት እንኳን ተስናቸው 

የኋሊዮሽ መጓዝ ግድ ሆነባቸው። እባካችሁ ለምንሰጠው አስተያየት ምክንያታዊ እንሁን! አንዳንዴ 

ሰው ይታዘበናል ማለትም መልካም ነገር ነው። እውነታን መቀበል ጥንካሬን እንጂ ደካማነት 

አያሳይም።  ኢህአዴግ እድገት አምጥቷል፤ ይህ የማይካድ እውነታ በመሆኑ  አምኖ መቀበል 

አማራጭ የሌለው ነገር ነው።  

 

ሌላው ጸሃፊው በአገራችን ለተመዘገበው እድገት ምክንያት  የደርግ መንግስት ከመውደቁ ጋር 

ተያይዞ ጦርነት በማክተሙ  የተገኘ እድገት ነው ይላሉ። ይህም ማለት በአገራችን ሰላም መስፈኑ  

ለተመዘገበው እድገት አስተዋጸኦ እንዳለው  መነሳቱ በመርህ ደረጃ ትክክል ነው። እንደ ኢትዮጵያ 

ያሉ ለረጅም ጊዜ ጦርነት ውስጥ የቆዩ አገራትም የሰላምን ዋጋ በቀላሉ አይመለከቱትም።  ይሁንና 

እንዲህ ያለው ሰላም በአገራችን ለመፈጠሩ ዋንኛ ምክንያት ኢህአዴግ የሚከተለው የውስጥና 

የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ አማካኝነት መሆኑ ሊሰመርበት የሚገባ ጉዳይ ነው።   

 

ኢህአዴግ በሚከተለው በሳል የውስጥና የውጭ የግንኙነት ፖሊሲው  በአገሪቱና በአካባቢው  

ሊከሰቱ የሚችሉ ግጭቶችን ማስወገድ ቻለ እንጂ፤  የቀንዱ አካባቢ ፖለቲካ እጅግ ውስብስብ 

እንደሆነ ማንም ሊክደው የሚችል ጉዳይ ነው።  ጸሃፊው ይህን ጉዳይ ያነሱት በአገራችን 

ለተመዘገበው እድገትና ሰለም  የኢህአዴግን  አስተዋጸኦ  ለመድፈቅ ወይም ለማኮሰስ ካላቸው 

ፍላጎት ይመስለኛል። በአገራችን የሰፈነው ሰላም የኢህአዴግ ውጤት መሆኑን አምኖ መቀበሉ 

አማራጭ የሌለው መንገድ ነው።  

 


