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 እውነት የተገለፀበት ታሪካዊ ንግግር 
 

ክፍል ሁለት 

ኢብሳ ነመራ 06/08/14 

 

በዚሁ ርዕስ ባቀረብኩት ክፍል አንድ ጽሁፍ በኢትዮጵያ ልማትን ማራጋገጥ ያስቻለው 

ሰላም መሆኑንና ይህ ሰላም የብሄር ብሄረሰቦች መብት በመከበሩ እንዲሁም የአመለካከት 

ነፃነት በመረጋገጡ የተገኘ መሆኑን፣ በዚሀ የአመለካከት ነፃነት ዴሞክራሲያዊ የመድብለ 

ፓርቲ  ሥርአት መገንባቱንና በመጎልበት ሂደት ላይ መሆኑን  ጠቅላይ ሚኒስትር 

ኃ/ማርያም በ23ኛው የግንቦት 20 በአል ላይ ያደረጉትን ንግግር መነሻ በማድረግ አንስቼ 

ነበር። ይህ የመድብለ ፓርቲ ሥርአት  መሰናክሎችም እንዳሉበትም ጠቅላይ ሚኒስተሩ 

ተናግረዋል። 

 

በአገሪቱ የአመለካከት ነፃነት እንዲከበር በማድረግ ሰላምን ያረጋገጠው ዴሞክራሲያዊ 

የመድበለ ፓርቲ ስርአት ግን በአንዳንድ ፓርቲዎች አየተገፋ መሆኑን ነው ጠቅላይ  

ሚኒስትሩ የተናገሩት። ይህን ተግዳሮት መከላከል እንደሚያስፈልግም አፅንኦተ ሰጥተው 

ተናግረዋል።  

 

ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን አስመክተው በንግግራቸው ፤ ይህም ሆኖ አንዳንድ የቀድሞ 

ስርአት ያለቀቃቸው አመራሮች ከሚመሯቸው ፓርቲዎች ውስጥ አንዳንዶቹ በትጥቅ ትግል 

ለመፋለም ከወሰኑና ከአሸባሪዎች፣ እንዲሁም የገበያ አክራሪ ኃይሎች ተላላኪ በመሆን 

በሚያካሂዱት አፍራሽ ተግባር ምክንያት ሂደቱን ወደኋላ ለመጎተት የሚያደርጉትን 

እንቅስቃሴ ህጉ በሚፈቅደው መሰረት መመከትና ዴሞክራሲያችን እንዲጎለብት ማድረግ 

ይገባል። 

 

ዴሞክራሲ ሊያብብ የሚችለው የህግ የበላይነት ሲያብብ ጭምር በመሆኑ ይሄው ተጠናክሮ 

ይቀጥላል። ከልምዳችንም እንደምናውቀው የገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ አንዳንድ 

አመራሮችም የሚፈጥሩትን የዴሞክራሲ እንቅፋትነት እንደተለመደው በሃላፊነት መንፈስ 

እያስወገድን ዴሞክራሲያችን የበለጠ እንዲጎለብት እናደርጋለን። ይህን ለማድረግ 
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የሚያስችለን በኢህአዴግ ተነሳሽነት የተዘጋጀ የስነ ምግባር ደንብ ያለን በመሆኑ በፅናት 

ተግባራዊ እናደርጋለን። 

ሲሉ ነበር የገለፁት። 

 

በተለይ በሁከትና ብጥብጥ፣ ከውጭ ኃየሎች ጋር በመተባበር ዴሞክራሲያዊ ስርአቱን 

ለመገዳደር የሚንቀሳቀሱ ቡድኖችን በተመለከተም ጠበቅ ያለ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል፤ 

ጠቅላይ ሚኒስትር ር ኃ/ማርያም  በንግግራቸው። 

 

. . . በሁከትና ብጥብጥ ፍልስፍናና በገበያ አክራሪዎችና በሻእቢያ መንግስትና በቅርቡ 

ደግሞ ከሻእቢያ ጋር በመተባበር አገራችንን ለማተራመስ በሚፈልጉ ሌሎች አካላት 

የሚደገፉ እንደ ግንቦት 7፣ ኦነግና ኦብነግን የመሳሰሉ አሸባሪዎች ጋር መበተባበር 

የአገራችንን ፀጥታ ለማናጋት የሚሹ ኃይሎች ይህ ሊሆን እንደማይፈቀድላቸው፣ 

ህዝባችንም በተግባር ይህ ሊሆን እንደማይፈቅድ ያረጋገጠ መሆኑን መሰረት በማድረግ 

መንግስት የፀና እርምጃ የሚወስድ መሆኑን ለህዝባችን ለመግለፅ እወዳለሁ።  

በማለት ነበር ግልፅ ማስጠንቀቂየ የሰጡት። 

 

እዚህ ላይ ብዙዎች “በገበያ አክራሪዎች፣ በሻእቢያ መንግስትና በቅርቡ ደግሞ ከሻእቢያ 

ጋር በመተባበር አገራችንን ለማተራመስ በሚፈልጉ ሌሎች አካላት የሚደገፉ እንደ ግንቦት 

7፣ ኦነግና ኦብነግን ከመሳሰሉ አሸባሪዎች ጋር በመተባበር የአገራችንን ፀጥታ ለማናጋት 

የሚሹ ኃይሎች” ተብለው የተገለፁት በሁከትና ብጥብጥ ፍልስፍና የሚመሩ “እነማን 

ናቸው?” ብለው መጠየቃቸው አይቀር የሆናል። ይህን ከዚህ ቀደም በተጨባጭ ከታዩ 

እውነታዎች በመነሳት እንመልከተው። 

 

በዚህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ውስጥ በሁከትና በብጥብጥ መርህ የአገሪቱን ፀጥታ 

የሚያናጉ በሚል የተነሳው ጉዳይ ውስጥ ሶስት ኃይሎችን እናገኛለን። የመጀመሪያው 

የገበያ አክራሪዎች ናቸው። ሁለተኛው ሻእቢየና ከሻእቢያ ጋር በመተባር ኦነግና ኦብነግን 

የሚደግፉ ሲሆኑ ሶስተኛው በአገር ውስጥ ሆነው ከእነዚህ  ጋር በመተባበር ፀጥታ ለማናጋት 

የሚንቀሳቀሱ ናቸው። አንድ በአንድ እንመልከታቸው። 
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የገበያ አክራሪዎች በሚል የተነሱት፣ የተወሰኑ ምዕራባውያን አገራት መንግስታትና ጥቂት 

ባለፀጎቻቸውን የሚያካትት ነው። እነዚህ ኃይሎች “አገራት ከራሳቸው ነባራዊ ሁኔታ ውጭ 

የህዝባቸውን ዘላቂ ጥቅምና ፍላጎት ከግምት ሳያስገቡ የገበያ አክራሪ ሊበራል ፖለቲካ 

ኢኮኖሚ መርህን መከተል አለባቸው” የሚል ፅንፈኛ አቋም ያራምዳሉ። እነዚህ ፅንፈኞች 

ከዚህ የፖለቲካል ኢኮኖሚ የተለየ መርሕ የሚከተሉ መንግስታትን ከስልጣን አስወግደው 

የእነርሱን መርህ የሚያስፈፅም አሻንጉሊት ገዢዎችን የማስቀመጥ አካሄድን ይከተላሉ።  

 

ለዚህ ህገወጥ የመንግስት ለውጥ የተለያየ ስልቶችን አዘጋጅተዋል። ቀዳሚው ስልት በተለይ 

ምርጫን አስታኮ የሚካሄድ የቀለም አብዮት የተሰኘ ህገወጥ የመንግስት ለውጥ ነው። 

ምዕራባውያኑ ይህን የሚያስፈፅሙት በዋናነት “የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ነን፣ 

ዴሞክራሲን የማጎልበት ዓላማ አለን” በሚሉ ዓለም አቀፍ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና 

በእነርሱ የሚመሩ በየአገሩ የሚቋቋሙ ሲቪል ማህበራትና በጎ አድራጎት ድርጅቶች 

አማካኝነት ነው። 

 

ገበያ አክራሪ ምዕራባውያን የሚከተሉት ይህ ህገወጥ የመንግስት ግልበጣ አካሄድ በምርጫ 

97 ወቅት በኢትዮጵያም ተሞክሯል። በኢሲያና በምስራቅ የአወሮፓ አገራትም በስፋትና 

በተደጋጋሚ ተሞክራል። በቅርቡ ዩክሬን ውስጥ ለተከሰተው ብጥብጥ መነሻ የሆነው 

መፈንቅለ መንግስትም የዚሁ የምዕራባውያን የቀለም አብዮት ውጤት ነው። 

 

አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የእነዚህ የገበያ አክራሪ ፅንፈኞችን በሁከት የታጀበ ሕገወጥ 

የመንግስት ለውጥ ለማምጣት የመፈለግ ዝንባሌ ይታያል። ይህን ለማስፈፀመ የተዘጋጁና 

ፍቃደኛ የሆኑ ፓረቲዎችም አሉ። በራሳቸው ልሳን የቀለም አብዮቱን የመምራት ኃላፊነት 

እንደሚወስዱ እስከማሳወቅ የደረሱም መኖራቸውን እናውቃለን።  

 

ከዚሁ በተጓዳኝ የቀለም አብዮት ዋነኛ መሪ የሆኑ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም በተለይ 

በአሜሪካና በሌሎች ፅንፈኛ ገበያ አክራሪ ባለፀጎች የገዘብ ድጋፍ የሚንቀሳቀሱት ሂዩማን 

ራይትስ ዎች እንዲሁም አመነስቲ ኢንተርናሽናል የተባሉ ድርጅቶች የኢትዮጵያ ህዝብ 

በመንግስት ላይ እንዲነሳ የፈጠራ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሪፖረቶችን ሳያሰልሱ 
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በተደጋጋሚ በማውጣት ለቀለም አብዮት ሁኔታዎችን የማደላደል ስራ ሲያከናውኑ 

ቆየተዋል፤ አሁንም በዚሁ ሥራ እንደተጠመዱ ነው።  

 

ሂዩማን ራይትስ ዎችና አምነስቲ ኢነተርናሽናል ኢትዮጵያ ላይ የሚያወጡት የሰብአዊ 

መብት ሪፖርት አንድም እውነትነት የሌለው የቀለም አብዮት ለማቀጣጠል ሁኔታዎችን 

ለማመቻቸት የሚደረግ መሆኑን የድርጅቶቹ ማንነት ራሱ ያረጋግጣል። ድርጅቶቹ 

የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ሳይሆኑ፣ በተለይ አሜሪካ ዓለም አቀፍ ፖሊሲዎቿን 

የምታስፈፅምባቸው፣ ለዚሁ ዓላማ ካቋቋመቻቸው የሲ አይ ኤን  ድርሻ ተክተው ከሚሰሩ 

ተቋማት ጋር ጭምር በመተባበር የሚሰሩ  መሳሪያዎች ናቸው። ሃላፊዎቻቸውም በአሜሪካ 

የሚሰየሙ ናቸው።  

 

በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ያለውን እውነት ለመረዳት በቅርቡ ይፋ የሆኑ መርጃዎችን መጥቀሰ 

እወዳለሁ። አንደኛው የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነኝ የሚለውን ሂዩማን ራይትስ ዎች 

የተሰኘ ተቋም ማንነት በተመለከተ በሰላም ኖቤል ተሸላሚ ሎሬቶችና ዕውቅ የዓለማችን 

ምሁራን ለራሱ ለድርጅቱ የፃፉት ደብዳቤ ነው።  

 

ይህም በግንቦት ወር መግቢያ ላይ አዶልፎ ፔሬዝ ኢስኪዩቪልና ማይሬድ ማጉየር የተባሉ 

የሰላም የኖቤል ተሸላሚ ሎሬቶችን እንዲሁም የቀድሞውን የተባበሩት መንግስታት ረዳት 

(ምክትል) ዋና ፀሃፊ ሀንስ ቫን ስፖኔክ፣ አሁን በስራ ላይ ያሉት በተባበሩት መንግስታት 

የፓለስታይን  የሰብአዊ መብት ዋና ራፖርተር ሪቻርድ ፎልክን ጨምሮ አንድ መቶ 

ዕውቅ የዓለም ምሁራን ለሂዩማን ራይትስ ዎች ዳይሬክተር የፃፉተ ነው። 

 

ደብዳቤው፣ ሂዩማን ራይትስ ዎች ከአሜሪካ መንግስት ጋር ጥብቅ ትስስር ያለው መሆኑን፣ 

አመራሮቹም የአሜሪካ መንግስት ባለስልጣናት የነበሩ መሆናቸውን በማስረጃ አስደገፎ 

ገልፃል።  

 

ይሄው ደብዳቤ “በዚህ ምክንያት ሂዩማን ራይትስ ዎች ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መብቶች 

ትኩረት በመንፈግ የጣልቃ ገብነት አጀንዳን በማራመድ አሜሪካ የምትወስደውን የኃይል 
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ጥቃት ለሰብአዊ መብት ችግር የተሰጠ ምላሽ እንደሆነ አስመስሎ ያቀርባል።” ሲል 

ይወቅሳል። 

  

አያይዞም በቅርቡ በሊቢያ በተካሄደው ጦርነት ዋነኞቹ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት 

ተሟጋች ነን የሚሉት ሂዩማን ራይትስ ዎችና አምነስቲ ኢንተርናሽናል “ወታደራዊ ጣልቃ 

ገብነት አስፈላጊ ነው” የሚለውን አቋም ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ከፍተኛ ሚና 

መጫወታቸውን በአስረጂነት ጠቅሷል። ሂዩማን ራይትስ ዎች ኔቶ በሊቢያ ታውገሃ በተባለ 

አካባቢ  የዘር ማጥራት ጥቃት ለመፈፀም ሥራ ላይ የዋሉ የጦር መሳሪያዎችን 

እንዲያስታጥቅ ድጋፍ መስጠቱንም ያስረዳል። 

 

በተመሳሳይ ሁለቱ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን የሚሉ ድርጅቶች ማለትም ሂየዩማን 

ራይትስ ዎችና አምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ በሶሪያ ግጭት ወቅት አማፂያኑን ለማስታጠቅ 

በህገወጥ መንገድ መሳሪዎች እንዲገቡ ሲደረግ፣ እንዲሁም አማፂዎቹን ለማጠናከር 

የሎጅስቲክስና የፕሮፓጋዳ ድጋፍ ሲሰጥ ስለጉዳዩ ምንም የማያወቁ መስለው ዝምታን 

በመምረጣቸው ግጭቱ የከፋ እንዲሆን አስተዋዕኦ አድርገዋል ሲልም ደብዳቤው 

ይወነጅላቸዋል።። 

 

በአጠቃላይ ሂዩማን ራይትስ ዎች “በሀሰተኛ ወሬ የመካከለኛው ምስራቅ ግጭት እንዲባባስ 

አድርጓል” ሲል የሰላም ሎሬቶቹና የምሁራኑ ደብዳቤ የገልፃል።  

 

የሰላም ኖቤል ተሸላሚዎቹና ዕውቅ ሙሁራኑ ለሂዩማን ራይትስ ዎች በፃፉት ደብዳቤ 

የአሜሪካ መንግስትንና ሂዩማን ራይትስ ዎችን እየተፈራረቁ ያስተዳደሩ ሰዎችን ስም 

ዝርዝርም ጠቅሰዋል። 

 

የሂዩማን ራይትስ ዎች የዋሽንግተን አድቮኬሲ ዳይሬክተር የነበሩት ቶም ማሊኖውስኪ፣ 

ቀደም ሲል የፕሬዝዳንት ቢል ክሊንተን ልዩ አማካሪ እንዲሁም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር 

ማድሊን ኦልብራይት ንግግር ፀሃፊ እንደነበሩ ያስታወሰው ደብዳቤው፣ እኚህ ሰው በ2013 

በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የዴሞክራሲ፣ የሰብአዊ መብቶችና የሰራተኞች ጉዳይ 

ኃላፊ  ሆነው ተሹመው ሂዩማን ራይትስ ዎችን መልቀቃቸውን ይገልፃል። 
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የሂዮማን ራይትስ ዎች የዳይሬክቶሮች ቦርድ ምክትል ዳይሬክተር ሱዛን ማኒሎው የቢል 

ክልንተን የረጅም ጊዜ ባልንጀራ መሆናቸውን፣ በፖለቲካ ፓርቲው ውስጥ ድርሻ 

እንደነበራቸው ለብሄራዊ ዴሞክራሲያዊ ኮሜቲ (Demacratic National Committee) 

በርካታ ተግባራትን ማከናወናቸውን በግል ታሪካቸው ላይ ማስፈራቸውንም ደብዳቤው 

ያስረዳል።  

 

በአሁኑ ወቅት የሒዩማን ራይትስ ዎች የአሜሪካ አማካሪ ኮሚቴ ውስጥ፣ በኮሎምቢያ 

የቀድሞ የአሜሪካ አምባሳደር የነበሩት ማይሌስ ፍሪቼት፤ በአንድ ወቅት በአሜሪካ 

መንግስት የገንዘብ ድጋፍ የሚንቀሳቀሰው ናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲ የላቲን 

አሜሪካ ዳይሬክተር የነበሩት ሚካኤል ሺፍተር፣ የሲ አይ ኤ ተንታኝ የነበሩት ሚጉኤል 

ዲያዝን በአባልነት እንደሚያገለግሉ በደብዳቤያቸው የገለፁት የሰላም ሎሬቶችና እውቅ 

ምሁራን እነዚህ እወነታዎች የሂዩማን ራይትስ ዎችን ገለልተኛ አለመሆን ያሳያሉ 

ብለዋል። ድርጅቱ ገለልተኛነቱን እንዲጠበቅም ምክር ሰጥቷል። 

 

ሌላኛው ባለፈው ሳምንት ይፋ የሆነ የሂዩማን ራይትስ ዎች ዋነኛ የገንዘብ ለጋሽ የሆነው 

ጆርጅ ሶሮስ የተባለ ከበረቴ ከወራት በፊት በዩክሬን የተካሄደውን መፈንቅለ መንግስት 

አስመልከዮ ለ ሲ ኤን ኤን የሰጠው መግለጫ ነው። 

 

ሲ ኤን ኤን መግለጫውን “ጆርጅ ሦሮስ በዩክሬይን ለተፈፀመው መፈንቅለ መንግስትና 

ጅምላ ግድያ ኃላፊነቱን ወሰዱ” በሚል ርዕስ ባለፈው ሳምንት ግንቦት 192006 ዓ/ም 

አቅርቦታል። ጆርጅ ሶሮስ ሂዩማን ራይትስ ዎችን ጨምሮ ሌሎች  “የሰብአዊ መብት 

ተሟጋች፣ ዴሞግራሲ አጎልባች ምንትስ ቅብጥርስ” እያሉ ራሳቸውን የሚጠሩ የቀለም 

አብዮት የተሰኘ ሕገወጥ የመንግስት ለውጥ አስፈፃሚዎችን በገንዘብ በመደገፍ የሚታወቅ 

ከበርቴ ነው። 

 

ዜናው፣ ከበርቴው ጆርጅ ሶሮስ “ከሃያ ዓመት በፊት ማለትም ዩክሬይን ነፃ መንግስት ሆና 

በመሰረተች ማግስት  አንድ ፋውንዴሽን አቋቁሞ እንደነበር። ይህ ፋውንዴሽን ከዚያን 
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ግዜ ጀምሮ በቅርቡ እስከተፈፀመው መፈንቅለ መንግስት ድረስ ወሳኝ ተግባራትን 

ማከናወኑን ዘግቧል። 

 

ይህ ከበርቴ ዴሞክራሲን ማሰፋፋት በሚለ ሽፋን ከዩ ኤሰ ኤይድ፣ ቀደም ሲል ሲ አይ ኤ 

ሲያከናቸወ የነበሩ ተግባራትን ከሚያስፈፅመው ናሽናል ኢንዶውመንት ፈንድ ፎር 

ዴሞከራሲ (National Endowment Fund for Democracy)፣ ኢንተርናሽናል ሬፐብሊካን 

ኢንስቲቲዩት (International Repoblican Institute) ፣ ናሽናል ዴሞክራቲክ ኢኒስቲቲዩት 

ፎር ኢነተርናሽናል አፌረስ( National Democratic Institute for International Affairs) 

ወዘተ ከተሰኙ በአሜሪካ መንግስት የሚደገፉ ተቋማት ጋር ሲሰራ መቆየቱንም ገልጿል። 

እነዚህ ድርጅቶች መንግስታዊ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች (governemental non 

governemental organaizations) በመባል የሚታወቁና በተለያዩ አገራት የተካሄዱ የቀለም 

አብዮት የተሰኙ ሕገወጥ የመንግስት ለውጦች ሙከራዎችን ያደራጁና የመሩ ናቸው። 

 

ጆርጅ ሶሮስ የተባለው ከበርቴ የቀለም አብዮት የተሰኘ ሕገወጥ የመንግስት ለውጥ 

ለማካሄድ አብሯቸው ሲሰሩ ከነበሩ ድርጅቶች መሃከል ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሕጋዊ ሆነው 

የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ንክኪ መፍጠርና መሞዳሞድ የጀመሩ መኖራቸውን  

ሰምተናል። ከራሳቸው ከፓርቲዎቹ። 

 

በአንዳንድ ገበያ አክራሪ ምእራባውያንና ጥቂት ከበርቴዎች የገንዘብ ድጋፍ የሚንቀሳቀሰው 

ሂዩማን ራይትስ ዎች የተሰኘ ድርጅትና መሰሎቹ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ በውክልና ስልጣን 

የሰጠው የኢፌዴሪ መንግስት የሚከተለው ፖሎቲካል ኢኮኖሚ መርህ አልተመቻቸውም። 

እነ ሂዩማን ራይትስ ዎች ጌቶቻቸው ከሚፈልጉት የተለየ ስለሆነ ወይም ጌቶቹ የተለየ ነው 

ብለው ስለሚያስቡ ብቻ ነው ያልተመቻቸው።   

 

ይህን የኢትዮጵያ መንግስት የሚከተለውን ፖሊሲ ለማስቀየር የተለያዩ ስልቶችን 

ይከተላሉ። አንዱ የኢትዮጵያ ህዝብ በሰየመው መንግስት ላይ ጥርጣሬ እንዲያድርበት 

ማድረግ ነው።  በምርጫ በሚገኝ የህዝብ ውክልና ወደስለጣን መምጣት ከማይችሉ 

አንዳንድ ሕጋዊ ሆነው የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች እንዲሁም መንግስትን በኃይል 

እናስወግዳለን ብለው በውጭ ከሚንቀሳቀሱ ቡድኖችና ግለሰቦች  ጋር በመተባበር የፈጠራ 
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የሰብአዊ መብት ጥሰት ሪፖርት በማውጣት ሥራ እነዲጠመዱ ያደረጋቸው ይህ ነው። 

በዚህ አካሄድ በቀለም አብዮት የመንግስት ለውጥ በማምጣት ስልጣን ላይ መውጣት 

የሚያስችል ዕድል እናገኛለን  የሚል ተስፋ ያደረባቸው ፓርቲዎችም አሉ። 

 

እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማርያም “በሁከትና ብጥብጥ ፍልስፍና ከገበያ አክራሪዎች 

ጋር በመተባበር የአገራችንን ፀጥታ ለማደፍረስ የሚንቀሳቀሱ” ያሉዋቸው፣ ከእነዚህ ዓለም 

አቀፍ ድርጅቶች ጋር አጀንዳ እየተመጋገቡ፣ የፈጠራ ወሬ እየተቀባበሉ ሕዝብን ውዥንብር 

ውስጥ ለመክተት በመራወጥ ላይ ያሉ የውጭ ተላላኪ ፓርቲዎችን ነው። 

 

ሌሎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው የጠቀሷቸው የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲውን 

ለማደናቀፍ የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች፣ በሻአቢያና በተባባሪዎቹ ከሚደገፉ ኦነግ፣ ኦበነግና 

ግንቦት 7 ከተሰኙት አሸባሪዎች ጋር ግንኙነት ያላቸው ናቸው። ሸአቢያ አናታቸው ላይ 

ሆኖ ከሚያሾራቸው ከእነዚሀ አሸባሪዎች ጋር ንክኪ ያላቸው ሕጋዊና ሕገወጥነትን እያጣቀሱ 

የሚንቀሳቀሱ ሕጋዊ ዕውቅና የተሰጣቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች መኖራቸው ይታወቃል። 

 

ይህን ሁኔታ በተጨባጭ ለመረዳት የሚያስችሉ አንዳንድ ሁኔታዎችን ላስታውሳችሁ። 

ባለፉ አስር ያህል አመታት ከኦነግ፣ ኦብነግና ግንቦት 7 ጋር በመተባበር በተጨባጭ 

የሽብር ተግባር ላይ ተሰማርተው የተገኙ ሰዎች ሕጋዊ አካሄድን በመከተል በቁጥጥር ስር 

እንዲውሉ ሲደረግ “አባሎቻችን ታሰሩ” የሚል ጩኸት የሚያሰሙ ፓርቲዎችን 

አዳምጠናል። ይሁን እንጂ ፖሊስ ሰዎቹን በሽብር ወንጀል ጠርጠሮ ለመያዝ ያበቃው 

መረጃና በኋላም ለፍርድ ቤት ያቀረበው ማስረጃ ሰዎቹ በሕጋዊ ፓርቲ ወስጥ ካላቸው 

ተሳትፎ ጋር የሚገናኝ አይደለም።  

 

ይህ ሁኔታ የሽብር ተጠርጣሪዎቹ የህጋዊ ፓርቲ አባል ሆነው መታወቂያ የያዙት ሕጋዊ 

ሽፋን ለማግኘት መሆኑን ያመለክታል። ሕጋዊ ፓርቲዎቹ ለአሸባሪዎች ከለላ እየሰጡ ነው 

በሎ መውሰድም ይቻላል። 

 

ኦነግና ኦብነግ የተሰኙት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተፈረጁ ቡድኖች 

በሻአቢያ የሚደገፉ መሆናቸው የአደባባይ ምስጢረ ነው። በቅርቡ በምርጫ ወደስልጣን 



 

9 
 

ለመምጣት ባለመቻላቸው አኩርፈው ከአገር የፈረጠጡት ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ያቋቋሙት 

ግንቦት 7ም ሻአቢያ ጉያ የተወሸቀው በተመሰረተ ማግስት ነበር። ከአንድ አመት በፊት 

የግንቦት 7 መሪ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ በየስድስት ወሩ ከሻአቢያ የሚቆረጥላቸውን ድጋፍ 

አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ ከሻአቢያ ጋር ያላቸውን ግንኙነት በአንደበታቸው 

መስክረዋል። ይህን  ብዙዎቻችን እናስታውሳለን።  

 

በዚህ ዓመት ግንቦት 7 በአሜሪካ አካሄዶት የነበረው ስብሰባ ላይ የተነሱ ጉዳዮችን መነሻ 

በማድረግ የዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ምክትል የሆኑት አቶ እንዳርጋቸው ፅጌ ለአሜሪካ ድምፅ 

የአማርኛ ፕሮግራም የሰጡት መግለጫም በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብለው 

በተፈረጁ ቡድኖችና በሻአቢያ መሃከል ያለውን ቁርኝት ያረጋግጣል። አቶ አንዳርጋቸው 

በዚህ መግለጫቸው የኢፌዲሪ መንግሥትን ለመጣል ጦርነት አውጀው  ከኤርትራ ጎር 

መማማላቸውንም ገልፀዋል፡፡  

 

በወቅቱ በአሜሪካ ድምፅ የአማርኛ ፕሮግራም ጋዜጠኛ “የኤርትራ መንግሥት የራሱን 

አገር ዜጐች መብት ጨፈላልቆ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ቀና ሊሆን ይችላል ወይ?” የሚል 

ጥያቄ ቀርቦላቸው  ነበር፡፡ አቶ አንዳርጋቸው ይህ እንደሚያገባቸው ነበር የተናገሩት፡፡ 

የኤርትራ መንግስት የሰብአዊ መብት የሚጥስ ሆኖ ሣለ መተባበራቸው ምንም እንዳልሆነ 

ለመግለፅ “አሜሪካም  ከአምባገነን መንግስት ጋር ቃልኪዳን ትፈፀማለች” የሚል 

መከራከሪያ ነበር ያቀርቡት፡፡  

 

የግነቦት 7 መሪዎች ለራሱ ዜጎች ሰብአዊ መብት ምንም ግድ ከሌለውና ከሁለት አስርት 

አመታት በላይ ኤርትራን ካለሕገመንግስት በፈላጭ ቆራጭ አምባገነንነት ከገዛው ሻአቢያና 

ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ወዳጅነት መመስረታቸው፣ ሥልጣን ላይ ከመውጣት ያለፈ 

ኢትዮጵያ ላይ ሊያስከተለው ሥለሚችለውን አደጋ ምንም የማያስቡ ለሕዝብ ደንታ 

የሌላቸው መሆኑን አሳይቷል። 

 

ከዚህ ኢትዮጰያን የማተራመስ ስትራቴጂ ነድፎ ከሚንቀሳቀሰው ሻአቢያ ጋር ዓላማውን 

ለማሳካት ቃልኪዳን ገብቶ ጋብቻ የመፈፀመው ግንቦት 7 ከሻአቢያ በሚያገኘው የገንዘብ 

ድጋፍ በሚያሰራጨው ኢሳት የተባለ ሌሌቪዥንና ሬዲዮ ጣቢያ ህጋዊ ሆነው የሚንቀሳቀሱ 
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ፓርቲዎች አመራሮች አይቀረቡ ውዥንብር ሲነዙ በተደጋጋሚ አዳምጠናል። ይህ 

ከአሸባሪዎች ጋር በመተባበር ፀጥታን ከማደፈረስ የተለየ አይደለም። 

 

ከኤርትራ ባሻገር ከሌሎቸ የኢትዮጵያ ሰላምና ልማት ከሚጎረብጣቸው ወገኖች ጋር 

አውቀውም ይሁን ሳያወቁ የተመሳጠሩ ሕጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች መኖራቸውንም 

የሚያመለክቱ መረጃዎችም ይፋ ሆነዋል። ከአንድ አመት ቀደም ብሎ ግንቦት 25፣ 2005 

ዓ/ም ተካሂዶ ከነበረው ሰማያዊ የተሰኘው ፓርቲ ከጠራው የተቃውሞ ሰልፍ ጀርባ ሌሎች 

ኢትዮጵያ ውስጥ በእጅ አዙር ብጥብጥ የመቀስቀስ ፍላጎት ያላቸው ወገኖች እንደነበሩ 

የሚያመለክቱ መረጃዎች ተገኝተዋል።  

 

አብዛኞቻችን እንደምናስታውሰው በዚህ ሰልፍ ላይ ከወጡ ሰዎች መሃከል ከ90 በመቶ 

በላይ የሚሆኑት በወቀቱ በየሳምንቱ አርብ በተለይ በአንዋር መስጊድ ሰላማዊ የፀሎት 

ስነስርአት ሲያውኩ የነበሩ የአክራሪ ቡድን ጀሌዎች ነበሩ። ታዲያ ከዚህ የተቃውሞ ሰልፍ 

ጀርባ በወቅቱ በግብፅ ስልጣን ላይ በነበረውና ጥቂትም ሳይቆይ ከስልጣን ተወግዶ 

በአሸባሪነት የተፈረጀው ኢስላሚክ ብራዘርሁድ የተሰኘ ፓርቲ እንደነበረበት የተለያዩ 

የውጭ ሃገር ሚዲያዎች አጋልጠዋል። 

 

በአጠቃላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ 23ኛውን የግንቦት 20 የድል በአል አከባበር ላይ ያደጉት 

ንግግር፤ ግንቦት 20 የኢትዮጵያ የሰላምና የልማት መሰረት የተጣለበት መሆኑን፣ የልማት 

ውጤቶችን ማጣጣም ያስቻለ ታሪካዊ ዕለት መሆኑን የሚገልፅ ታሪካዊ ንግግር ሆኖ 

አግኝቼዋለሁ። የግንቦት 20 ድል ያጎናፀፈን የሰላም፣ የእድገትና የልማት ፍሬ ደግሞ 

መጠበቅ ያለበት መሆኑን ለወዳጅም ለጠላትም በሚገባ ሁኔታ የተገለፀበት ንግግርም ነው። 

 


