
ኢትዮጵያ በአመጽ አትፈርስም!! 

                                                         ታደገ ለማ 

05/07/14 

ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተቃዋሚው ፖርቲና በግሉ ኘሬስ በተለይም በአንዳንድ ጋዜጦችና 

መጽሔቶች አካባቢ ሕዝቡ እንደ ዜጋ እያስተዋለው ያለው ሁኔታ ከአገራዊ ሠላምና 

ደህንነት አንፃር የተለየ ትኩረት የሚጠይቅ ሆኗል፡፡  

ቀጣዩ ብሔራዊ ምርጫ የቀረው የአንድ ዓመት ጊዜ ብቻ ነው፤ በዲያስፖራ ከሚገኘው 

ጽንፈኛና አክራሪ የፖለቲካ ድርጅት ጋር ጥብቅ ትስስር እንዳላቸው የታመነው ሰማያዊ 

ፖርቲና አንድነት ፖርቲ የራሳቸው የሆነ ልዩነት ቢኖራቸውም አመጽና ሁከት የመቀስቀስ 

ግልጽ የጠብ አጫሪነት ፖለቲካዊ መስመርን በተቃውሞ ሠላማዊ ሰልፍ ስም እያራመዱ 

ይገኛሉ፡፡  

እነዚሁ ኃይሎችና በውጭ የሚገኘው የግንቦት ሰባቱ ጽንፈኛ ኃይል በሥውር የሚደግፈውና 

በግልጽ የአመጽ መቀስቀሻነት ያለማሰለስ እየሰሩ የሚገኙት የግሉ ኘሬስ ጋዜጦችና 

መጽሔቶችያለአንዳች አገራዊና ሕዝባዊ ኃላፊነትና ተጠያቂነት የአመጽ መቀስቀሻ፣ 

የጥላቻ ማዛመቺያ፣ የትግል ሥልትና አደረጃጀት እንዲሁም አቅጣጫ ማስተማሪያ መድረክ 

ሆነው በማገልገል ድንገተኛ አመጽ እንዲቀሰቀስ ለሊት ከቀን እየሰሩ ይገኛሉ፡፡  

በተለይም እነሱ የሚመኙትን የአመጽ ትግል ለማስፋት በአገር ውስጥና በውጭ ከሚገኘው 

አክራሪ እሥላማዊ ኃይል ጋር በመቀናጀት የጋራ ሥልት በመንደፍ ከውጭ ኃይሎች 

የሚያገኙትንም ምስጢራዊ ከፍተኛ ገንዘብ ለዚሁ ሥራ በማዋል አመጽ በመላው አገሪቱ 

እንዲቀሰቅስ እየሰሩ ነው፡፡  

አክራሪው ጽንፈኛ የሙሥሊሙ ኃይል በአገሪቱ በሽፋን ውስጥ ውስጡን ሲደራጅና 

መዋቅሩን በተለይም በወጣቱ ሙሥሊም አካባቢ ሲዘረጋ ሲያስፋፋ የኖረ ነው፤ ከሣዑዲ 

ዐረቢያ፣ ከኩዌትና ከኳታር ከበርቴዎች እንዲሁም ከግብጽ መንግሥትና ሙሥሊም ብራዘር 

ሁድ ለረዥም ጊዜ ሲረዳ የቆየ ሲሆን በዚህም ሥውራዊ አቅሙን አደርጅቷል፡፤  

 



ይኸው የጽንፈኛ አክራሪ ሙሥሊማዊ ኃይል በተለያየ ሽፋን ወደ አገር ውስጥ ባስገባው 

ገንዘብ በግለሰቦች ስም በሚከፈቱ የተለያዩ ንግዶች፤ ሱፐር ማርኬት፤ ሱቆች፤ አስመጪና 

ላኪነት፤ የትራንስፖርትና ሆቴል አገልግሎት ውስጥ ጠልቆ የገባ በመሆኑ ምንም ዓይነት 

የገንዘብ ችግር የለበትም፡፡  

ቀድሞውንም ለመንግሥት ጥርጣሬ በር በማይከፍት መልኩ ሀብቱን ከየት አመጣችሁት 

ባልተባሉበት ወቅት ተገቢ ህጋዊ ምዝገባና ንግድ ፈቃድ በማውጣት ግብር እየከፈሉ 

የሚንቀሳቀሱ ጎበዞች በመላው አገሪቱ ተሰራጭተው በያሉበት ሥፍራ የሚያካሂዱት ሥራ 

ስለሆነ የሚያገኙት ገቢ ከህጋዊ ግብር ተቀናሽነት ውጭ በራሳቸው መንገድ እሥላማዊ 

አክራሪነትን በኢትዮጵያ ለማስፋፋት ሲጠቀሙበት ኖረዋል፡፡ ዛሬም እየሰሩ ያሉት ይህንኑ 

ነው፡፡   

በአዲስ አበባም ሆነ በክልሎች ብዙዎቹ ለግል ንብረትና ለራስ መጠበቂያ በሚል ህጋዊ 

ፈቃድ አውጥተው የጦር መሣሪያ ታጥቀዋል፡፡ የውስጣቸውን የሚያውቁት እነሱ ቢሆኑም 

መንግሥት ግን ሠላማዊ ዜጎች በሚል መዝግቦ ሕጋዊነት ሰጥቶዋቸዋል፡፡ ወቅታዊ ቁጥጥር 

አለመደረጉም አንዱ ችግር ነው፡፤ 

ይህ በፀጥታና ኮሽታ ሳይሰማ ለረዥም ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ በሸሪአ የሚመራ 

አሥላማዊ መንግሥት ለመመሥረት በምስጢር ከቀበሌ፣ ወረዳ፣ ዞንና ክልል ድረስ 

አባላትን በመመልመል፤ በመዋቅር በማደራጀት፤ በጥናት ክበብ በማቀፍ የአክራሪነት 

ፍልስፍና የማስተማር ሥራ ሲከናወን የኖረ ነው፡፡  

እንደገናም አባላቱን በያሉበት አካባቢ ከፍተኛ ገንዘብ በመስጠት የተለያዩ ንግድ ሥራ 

ባለቤት በማድረግ በሽፋን እንዲሰሩ ተጠቃሚም እንዲሆኑ፤ ኃይላቸውን በስፋት 

እንዲያደራጁ በማድረግ የተካሄደው ሥራ ሰፊ ሲሆን እስከ ትጥቅ ትግል ድረስ ለማካሄድ 

የጣሉትን መሠረት ፍንጭም በተለያየ አጋጣሚ አይተናል፡፡  

ይህ ኃይል ለአገሪቱ ሠላምና ደህንነት የማይበጅ በአካባቢው ከሚንቀሳቀሱ እሥላማዊ 

አክራሪ አሸባሪ ኃይሎች ጋርም ቅንጅትና ትብብር እንዳለው ይታመናል፡፡ የኢትዮጵያን 

ሠላም ለማደፍረስና ለማናጋት በፍጹም የማይተኛ፤ በመብት ጥያቄ ስም ትግሉን ሠላማዊ 

ለማስመሰል ከነሰማያዊ ፓርቲና አንድነት ፓርቲ እንዲሁም ግንቦት ሰባት ጋር 

በመቀናጀት በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል፡፡  



ጥያቄው ሠላማዊ የመብት ጥያቄ ሳይሆን የፖለቲካ ሥልጣን ጥያቄ መሆኑን እያወቁ 

አክራሪ አይደለም በማለት ርካሽ ድጋፍ ከፈለጉት ከእነዚህ ተቀዋሚ ፓርቲዎች ጋር 

በመምከር አቁሞት የነበረውን የዓርብ ጅምአ ጩኸት ጀምረዋል፡፡ 

የእነርሱ አይዞህ ባይ ሰማያዊ ፓርቲ በተቃውሞ ሠላማዊ ሰልፍ፤ አንድነት ፓርቲም 

በተቃውሞ ሠላማዊ ሰልፍ ፍቅር ተነድፈው ርዕስ በመቀያየር በተቃውሞ ሰልፋቸው ገና 

ምርጫው ሳይደርስ ኢህአዴግ ሥልጣን ይልቀቅ እያሉ ነው፡፡  

ሰማያዊ ፓርቲ ለተቃውሞ ሰልፍ ጥያቄ አቅርቤያለሁ መልስ ካልተሰጠኝ ህግና ሥርዓት 

ማክበር አይጠበቅብኝም፤ የተቃውሞ ሰልፍ አደርጋለሁ በሚል ሚያዝያ 19 ቀን 2006 

ዓ.ም ባካሄደው ሰልፍ ከተያዙት መፈክሮች ሌላ ደጋፊና አባላት ሲያሰሙት የነበረው 

የድምጽ መፈክር ተቃውሞ ሌላ ነው፡፡ ወራሪዎች ወደመጡበት ይሂዱ ሲሉ ማነው ወራሪው 

ማነው ተወራረው? 

እንዲህ ዓይነቱ በሥርዓት አልበኛነት፤ በዋልጌነት የታጀበ አስነዋሪ አባባል ምንን ይገልጻል 

ቢሉ ሰማያዊ ፓርቲ ስክነትና አስተዋይነት የሌለው፤ ብሔራዊ ኃላፊነትና ለመሸከም 

የማይበቃ፤ ግልብና ጀብደኛ፣ በስሜታዊነት የታጀለ ዘረኛ ፓርቲ መሆኑን ነው፡፡  

ፓርቲው ሆን ብሎ ለጥፋት እየተክለፈለፈ የሚገኝ የጎረምሶች ስብስብ መሆኑን በተደጋጋሚ 

ልሣኑ በሆነው ነገረ ኢትዮጵያ ጋዜጣ ላይ የሚያወጣቸው እልቂትና ደም መፋሰስን 

የሚሰብኩት ኃላፊነት የጎደላቸው ጽሁፎቹ ያረጋግጣሉ፡፡  

በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ያለው መንግሥት በሰላማዊ ሰልፍ የምናቀርበውን ጥያቄ 

ካልመለሰ የመመለስም ብቃት የለውም ቀጣዩ ጥያቄያችን መንግሥት ሥልጣኑን ይልቀቅ 

የሚል ነው ሲል የፓርቲው የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ በልሣናቸው ሚያዝያ 17 ቀን 2006 

ባወጣው አትሙ በሰጠው ሰፊ ቃለ ምልልስ ገልጿል፡፡ እዚህ ድረስ የወረዱና እዚህ ድረስ 

የዘቀጡ ናቸው፡፡  

ለመሆኑ ለዚህ ሁለት ዓመት እድሜ ላለው በአስተሳሰብ ጨቅላነት ለሚፋዋልል፤ እዩኝ 

እዩኝ ለሚል የጥፋትና የእልቂት አጀንዳን በገሀድ እያራመደ፤ ሕዝቡን በተለይም ወጣቱን 

እሪ ብላችሁ አደባባይ ውጡ ወደ ቤታችሁም አትመለሱ፤ በጅምላ ሞተን ከሥልጣን 

እንፈንግለው እያለ የቀለም አብዮትን እያወጀ ላለ ፓርቲ፤ ከእሥልምና አክራሪዎች ጋር 



ግብር ገብቶ አገሪቷን ለማተራመስ ቃል ኪዳን ካሰረ፤ በጥላቻ ላበደና ለሰከረ ስብስብ  

የአገር ኃላፊነትና አመኔታ የሚሰጠው ማንም የለም፡፡ 

አገርን መምራትና ማስተዳደር ጨዋታ ሆነ ወይስ ቀልድ? ኢንጂነር ይልቃል፤ አፈ 

ጉባኤዎቹና የመተላለቂያው ድግስ ደጋሾች እንኳን የአገር ኃላፊነት መረከብና መምራት 

ቀርቶ ራሳቸውን እንኳን በቅጡ መምራት አይችሉም፡፡ ኧረ እየተስተዋለ ጎበዝ! ሕዝብንስ 

እንዴት ቢንቁትና ቢገምቱት ነው እንዲህ የሚዛበቱት የሚሉትን ዐቢይ ነጥቦች 

መመልከትም ግድ ይላል፡፡ 

በሕጋዊና ሠላማዊ ሕዝባዊ የምርጫ ውድድር አሸንፎ አገሪቱን እየመራ ያለ ፓርቲን 

ጊዜው ሳይደርስ የሰላማዊ ሰልፍ ጥያቄዬን ስላልመለስክ የመንግሥትነት ሥልጣንህን ልቀቅ 

ብሎ የአመጽ ጥሪ ማስተላለፍ ምን የሚሉት ነው? ለምንስ አስፈለገ? 

ይህ ሁሉ የሚያሳየን አንድነትም ሆነ ሰማያዊ ፓርቲ፤ ጽንፈኛው ግንቦት ሰባት ድርጅት 

በእነሱ ተሸፍኖ የሚንቀሳቀሰው እሥላማዊ አክራሪ ኃይል የጋራ ቃል ኪዳን ማሰራቸውን፤ 

በሁሉም የአገሪቱ ማዕዘናት አቅማቸው በፈቀደ ከውጪ በሚያገኙት የገንዘብ እርዳታ 

በመታገዝ ኃይላቸውን አስተባብረው በአመጽ መንግሥት ለመጣል ለሊት ከቀን እየሰሩ 

መሆናቸውን ያረጋግጣል፡፡ 

ይህ ደግሞ በቀጥታ ከግብጽ ከሻዕቢያ በሌላም ወገን ከሣዑዲ ዐረቢያ፤ ከኳታር፤ ከኩዌት፤ 

እሥላማዊው ጽንፈኛ አክራሪ ኃይል በገፍ በሚያገኘውና በሽፋን ወደ ኢትዮጵያ በሚገባው 

ገንዘብ በመታገዝ፤ የኒዮ ሊበራል ምዕራባውያን ኃይሎችን አጀንዳ ለማሳካት ዓይናቸውን 

አፍጥጠው መሰለፋቸውን ያረጋግጣል፡፡  

በሊቢያ፤ በሶሪያ፤ በግብጽ ለሕዝባችን እንቆረቆራለን ሲሉ የነበሩት ተቃዋሚዎች በዚሁ 

የአመጽ መንገድ በመሄድ ነው አገራቸውን እንዳልነበረች አድርገው ያወደሟት፡፡ እንኳን 

የሕዝቡን መሠረታዊ ችግር ሊፈቱ ይቅርና ጭራሽ በ20 እና 30 ዓመታት የማይወጣበት 

አረንቁዋ ውስጥ ነው የከተቱት፡፡ 

አገር ወድሞ ሕዝብ አልቆ ኢኮኖሚያቸው ተንኮታኩቶ፤ ሥራ ቆሞ፤ ዛሬም ከሦስት ዓመት 

በኋላ ደም መፋሰሱ፣ ስደቱ፣ ሞቱ እንደቀጠለ ነው፡፡ ሠላምና መረጋጋት በየአገራቱ የለም፡፤ 



የተቃዋሚውን አይረቤነት በማወቅ አጋጣሚውን የተጠቀመው አክራሪ እሥላማዊና አሸባሪ 

የሆነው የአልቃይዳ ኃይል ዘመናዊ መሣሪያ በገፍ በማግኘት እንደ ልቡ ታጥቆ 

እንዲፈነጭ አድርገውታል፡፡  

ለሕዝብ እንቆረቆራለን ብለው አመጽ በማቀጣጠልና በማስፋፋት ሕዝቡንና አገራቱን 

እሣተ ገሞራ ውስጥ የከተቱት በፊት ተነስ በጅምላ ሙትና ነጻነትህን አውጅ፤ መንግሥትን 

ከሥልጣን አውርድ፤ ሥራ አጥነት ይወገዳል፤ ዴሞክራሲ ይሰፍናል፤ ወጣቱ ተነስ ተዋጋ 

ድል አድርግ፤ ጊዜው ያንተ ነው ወዘተ እያሉ በየአደባባዩ ላንቃቸው እስኪቀደድ ሲጮሁ 

የነበሩት ተቃዋሚዎችና ቤንዚን እያርከፈከፉ እሣቱን ሲያነዱት የነበሩት ሚዲያዎች  

ናቸው፡፡ ዛሬ በሕዝቡም በእነሱም ላይ መአት ወርዶ መላ ጠፍቶ ያቺን የአመጽ ቀን 

እየረገሙ ነው ያሉት፡፡ ተቀምጦ የሰቀሉትን ቆሞ ለማውረድ ይቸግራል እንዲሉ፡፡  

ከተሞች፤ የኢኮኖሚ አውታሮች፤ መሠረታዊ ልማቶች ወድመው ሥራ አጥነት ሙሉ 

በሙሉ ነግሶ፤ ምርት ቆሞ፤ ብዙ ሺህ ሕዝብ አልቅሶ፤ ከሀብትና ንብረት ተፈናቅሎ 

ተሰዶም ዛሬም አገራቱ ሠላማዊ ኑሮ አጥተው የእልቂትና የደም መፋሰስ ማዕከላት 

ሆነዋል፡፡ 

የሕዝብ ድጋፍ አላቸው በሚል ተቃዋሚዎች የቀለም አብዮት እንዲመሩ በቢሊዬን 

የሚቆጠር ዶላር ፋይናንስ ሲያደርጉ የነበሩት ምዕራባውያን እነሱንም የቆሰቆሱት እሣት 

መልሶ እየለበለባቸው፤ አልቃይዳም በከፍተኛ ደረጃ ተስፋፍቶ ሊመልሱትም የማይቻል 

ነገር ሆኖባቸው በጭንቀትና በሽብር እየዋለሉ ይገኛሉ፡፡ 

እነሱ ያሰሉት በቀላሉ በቀለም አብዮት በአመጽ የመንግሥት ለውጥ ተደርጎ የምዕራባውያን 

አሻንጉሊት ተላላኪና ጉዳይ አስፈጻሚ የሆኑ ሰዎችን በየአገራቱ በተቃዋሚ ፓርቲ ስም 

ሥልጣን አስይዘው እንዳሻቸው የዓረቡን ዓለም ሀብት የነዳጅ ዘይት ጋዝና ወርቅ 

እንመዘብራለን ብለው ነበር፡፡  

በመሬት ላይ ያለው ሁኔታ ሙሉ በሙሉ ተለውጦ ያልጠበቁት፤ ያልተዘጋጁበት ክስተት 

በየአገራቱ ነገሰ፡፡ ከቁጥጥራቸው ውጪ ሆነ፡፡ የእኛዎቹ ለኢትዮጵያና ለሕዝብዋ 

እንቆረቆራለን በሚል በተለያየ ወቅት የሚያላዝኑት ተቃዋሚዎች ከሠላማዊ መንገድ ውጪ 

በብቸኛ አማራጭነት የያዙት በአመጽና ከቻሉም በመሣሪያ ኃይል በመታገዝ መንግሥትን 

እናስወግዳለን የሚለው አካሄድ ፍጹም የማይሳካላቸው ከመሆኑም ሌላ አገሪቱን ታላቅ 



አደጋና የማትወጣው ችግር ውስጥ ለመክተት ነው እየሮጡ ያሉት፡፡ ይህንን እኩይ 

ዓላማቸውን ሕዝብ ተረድቶታል፡፡ ኢትዮጵያ እንደ ግብጽ ሶሪያና ሊቢያ አትሆንም፡፤ 

ደም መፋሰስን በመመኘት አመጽ በመቀስቀስ የእርስ በእርስ ጦርነት እንዲነሳ፤ ሕዝብ 

ከሕዝብ እንዲተላለቅ እያስተባበሩና እየመሩ ያሉት ሰማያዊ ፓርቲና ግንቦት ሰባት 

አንድነትና አክራሪው እሥላማዊ ኃይል አገርንና ሕዝብን ለማጥፋት ከውጭ ኃይሎች ጋር 

በማሴር የአገር ክህደት ወንጀል ወደዱም ጠሉም  በህግ ይጠየቃሉ፡፡ በምርጫና በፖለቲካ 

ውድድር ስምና ሽፋን ለአገርና ለሕዝብ የጥፋትና የሞት ድግስ ሲደገስ ሕዝብም 

መንግሥትም እጃቸውን አጣጥፈው በዝምታ ሊመለከቱ አይችሉም፡፤  

በውጪ ኃይሎች ጉዳይ አስፈጻሚነት ተገዘቶ በገዛ አገራቸውና ወገናቸው በተያዘውም 

ታላቅ የልማት የግንባታ ሂደት ላይ ጥፋት ለማድረስ እየዶለቱ ያሉና በኢትዮጵያ ስም 

የሚነግዱ ቅጥረኛ ኃይሎች ለኢትዮጵያ ብሩህ ተስፋና  ሰናይ ቀን አያመጡላትም፡፡ 

ሊሆንም ሊታሰብም አይችልም፡፡  

እነዚህን ወገኖች ተጋፍጦ ፀረ አገርና ፀረ ሕዝብ ሴራቸውን መስበሩ ግድ ይላል፡፡ 

የሕዝብና የአገር አሳቢና ተቆርቃሪ ወዳጆች ሳይሆኑ በሕዝብ ስም የሚነግዱ ጠላቶች 

ናቸውና፡፡ 

ሰሞኑን በድረ ገጾች ላይ በመሥራት ለረዥም ጊዜ ዘመቻ ሲያካሂዱ፤ የአገሪቱንና 

የመንግሥትን ገጽታ ጥላሸት ሲቀቡ የነበሩት ግለሰቦች፤ የእርስ በእርስ ግጭትና ጦርነት 

እንዲነሳ፤ የጎሳ ጦርነት እንዲቀሰቀስ፤ አገሪቱ ወደ ብጥብጥና ቀውስ ውስጥ እንድትገባ፤ 

የተጀመረው ልማት እንዲደናቀፍ፤ በዚህም የውጪ ኃይሎችን የግብጽ፤ የሻዕቢያና 

እንዲሁም የኒዮ ሊበራል ኃይሎችን አጀንዳ ለማሳካት ብዙ ዓመታት ሲሰሩ የነበሩ ቢሆንም 

በቁጥጥር ሥር ውለዋል፡፡ ከእነዚህ ወጣቶች ውስጥ አብዛኞቹ የሰማያዊ ፓርቲ አባላትና 

ለፓርቲው መርዘኛ ተልዕኮ በድረ ገጾች ላይ መርዘኛና ዘረኛ ቅስቀሳ ሲያሰራጩ የነበሩ 

ናቸው፡፡  

አስገራሚው ነገር ከዚህ በፊት በቅንጅትነት ታስሮ የተፈታው በአሁኑ ወቅት በውጭ 

ድርጅት ከኢትዮጵያ ውጭ በሚሰራው የሕግ ባለሙያ በነበረው ዳንኤል በቀለ በሚባለው 

ግለሰብ መሪነትና አስተባባሪነት እነዚህ ግለሰቦችና ሌሎችም መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት 

ያላቸው ግለሰቦች ኢትዮጵያን በሚመለከቱ ዓለም አቀፍ ስብሰባዎች ላይ እየተጋበዙ 



በመገኘት፤ ልዩ ሥልጠናዎችንም በመውሰድ የአገሪቱን ገጽታ በፈጠራ ወሬ ሲበክሉ 

ጥላሸት ሲቀቡ የጥላቻ መርዝ ሲረጩና ለአገሪቱ የሚደረጉ የውጪ ድጋፎች እንዲቆሙ 

ይህ ቀረሽ የማይባል በመንግሥትና በሕዝብ ላይ የጦርነት ሥራ መሥራታቸው ነው፡፡ 

በዳንኤል በቀለ በሚሰባሰብና በሚላክ የገንዘብ እርዳታም በአገር ውስጥ የሚገኙ ጋዜጦችና 

መጽሄቶች ሰፊ ፀረ ልማት የማጥላላት ዘመቻ ከፍተው ሲሰሩ ቆይተዋል፡፡ ይህ በተቀነባበረ 

መተጋገዝ ላለፉት ዓመታት ሲካሄድ የነበረው ጥላቻን የማዛመትና አመጽ የመቀስቀስ 

ዘመቻ በፋክት፤ በሎሚ፤ በጃኖ፤ በአዲስ ጉዳይና በሌሎች መጽሄቶች እንዲሁም በዋነኛ 

አጋፋሪነት በቅርብ በተቀላቀለው አፍሮ ታይምስ ጋዜጣም አማካይነት በስፋት እንዲካሄድ 

የገንዘብ ምንጮቹ እነ ዳንኤል በቀለ፤ ሰማያዊ ፓርቲና ግንቦት ሰባት ድርጅት 

ለመሆናቸው ምንም አጠራጣሪ ነገር የለውም፡፡  

በቅርቡ ተመሠረተ የተባለው የጋዜጠኞች መድረክ በዚሁ የዘመቻ ተግባር እንዲያቋቁሙ 

ተብለው የተወሰነና አባላቱም ከሰማያዊ ፓርቲና ከግንቦት ሰባት ጋር ቁርኝት፣ የዓላማ 

የጥቅምና የተግባር ትስስር ያላቸው ለመሆኑ መለያ ነው፡፡ የዳንኤል በቀለ የቅርብ ጓደኛ 

የሆነ ሰው ነው የጋዜጠኛች መድረክን እንዲመራ ተመርጦ የነበረው፡፡  

ይኸው ግለሰብ የራሱ ዌብ ሣይት ከፍቶ በብሎገርነት እየሰራ እንደገናም ለሂዮማን ራይትስ 

ዎች፣ ለሲፒጄና ለመሳሰሉት በኢትዮጵያ ጉዳይ መረጃዎችን ያቀብል የነበረ ነው፡፡ 

መጽሄቶቹን በማስተባበር ሥራውን በበላይነት የሚመሩት የዓላማ ቁርኝነት ትስስር ያላቸው 

የሎሚ መጽሄት ማኔጂንግ ኤዲተርና የፋክት ዋና አዘጋጆች ናቸው፡፡ የነዚህም ቀጥተኛ 

ተልዕኮ የሚቀረፀውና የሚመራው በሰማያዊ ፓርቲና በግንቦት ሰባት ነው፡፡ የገንዘብ 

ድጋፋቸውም ከዚህ ጋር የተቆራኘ ነው፡፡ 

እንዲህ ያሉት ተኩላዎች በግሉ ፕሬስ ስም ተሸፍነው ድርጅታዊ ሥውር የፖለቲካ 

አጀንዳቸውን መርዝ በሕዝብ ውስጥ በመርጨት ሁከትና አመጽ በአገሪቱ እንዲቀሰቀስ ሰፊ 

ሥራከውነዋል፡፡ እነዚህና ሌሎችም በዚህ መስመር ያሉ መጽሄቶችና ጋዜጦች መቼም 

ሚዛናዊ ሆነው ያለአድልዎ ሙያዊ ሥራ የሰሩበት ጊዜ የለም፡፡ ሚዛናዊ ለመሆን 

የቆሙበት መስመር አይፈቅድም፡፡ እነዚህ የግል ፕሬስ ሊባሉም አይችሉም፡፡ 

አይደሉምም፡፡ 



ከሰሞኑ የታሰሩትን የዞን ዘጠኝ አባላት አስመልክቶ የኢትዮጵያ መንግሥት ጋዜጠኛ አሰረ 

በሚል በርካታ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ቢቢሲና ጋርዲያንን ጨምሮ እንዲዘገብ ያደረጉት 

በቅድሚያ ተቀናጅተው መታሰር ቢፈጠር ለዓለም እንጮሀለን ብለው በያዙት የአገሪቱን 

መልካም ገጽታ የመበከልና የማጠልሸት የጠላትነት ሥራ ነው፡፡  

ለእዚህ ዓላማ የተቋቋመው የጋዜጠኞች መድረክ፤ ሰማያዊ ፓርቲ፤ ግንቦት ሰባትና ልሣኑ 

የሆነው ኢሣት ራዲዮና ቴሌቪዥን ሰፊ ሽፋን ሰጥተው ጮኸዋል፤ ይህ ሁሉ በከፍተኛ 

ፋይናስ የሚደገፍ በተለይ በእንግሊዙ አርቲክል19 አስተባባሪነትና መሪነት በቢቢሲ 

ፕሮግራም ሽፋን የተሰጠውና አንድን ግለሰብ ቃለ መጠይቅ በማድረግ ለዓለም 

ድምጻቸውን ያሰሙት ከጀርባቸው ያለውን የኒዮ ሊበራል ኃይል ሥውር ድጋፍና ተልዕኮ 

የሚያሳይ ነው፡፡  

የኢትዮጵያን ህዝብ ብሔራዊ ሠላም ክብርና ጥቅም አሳልፈው ለውጪ ኃይሎች በመስጠት 

በቅጥረኛነት የተሰለፉት እነዚህ ወገኖች ድርጊታቸው በታሪክም ተጠያቂ ያደርጋቸዋል፡፡ 

የተለያዩ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ባሉባት አገር ተደማምጦ፤ ተቻችሎ፤ ለጋራ አገር 

ከመሥራት ይልቅ አስካሪ በሆነው የዘረኝነት የጥላቻ ፖለቲካ ተውጠው በአንድ ጎራ 

ተወስነው የሌላውን ሕዝብ ፍላጎትና ልዩነት ሳያዳምጡ ለመጫር እየሞከሩ ያሉት እሣት 

ለአገሪቱና ለሕዝብዋ አይጠቅምም፡፡ 

ይልቁንም ለጠላቶቿ ታላቅ ፈንጠዝያ ለመፍጠር ሲሉ ተገዝተው የተሰለፉበት የጥፋት 

ጎዳና ለእነሱም ሆነ ለማንም አይበጅም፡፡ የጫሩት እሣት ወደሌላ ሳይዘመት መጀመሪያ 

የሚንቦገቦገው በራሳቸው ላይ መሆኑን በቅጡ ያስተዋሉት አይመስልም፡፡  

እያደራጁ ያሉት የአመጽ ኃይልና በየመልኩ እየፈጠሩ ያሉት ወታደራዊ ቡድንና 

የደህንነት ክንፎች እንዲሁም ከዚህ ቀደም ያልታዩ ሥልቶች ተጠቅመው ወደፈለግነው ግብ 

በአመጽና በደም መፋሰስ ታጅበን ውጤታማ እንሆናለን የሚለው የቀን ቅዠት ያልታወቀ 

መስሏቸም ከሆነ በእጅጉ ተሳስተዋል፡፡ 

ይህ ሠላማዊውን መንገድ ሙሉ በሙሉ በመሰረዝ የአመጽ አማራጭን ተጠቅመን አዲስ 

አበባ ውስጥ በየሰፈሩ ያደራጀነውን ኃይል ተጠቅመን የጥፋት እርምጃ እንወስዳለን የሚለው 

መንገድ ገና ሳይጀምሩት የጨነገፈና የመከነ በመሆኑ አገሪቱንና ሕዝቡን የከፋ አረንቋ 



ውስጥ ለመክተት የሚያደርጉት መክለፍለፍ የትም ሳይደርስ በሕዝብ ትግል ይሰበራል፡፡ 

ማንነታቸውም ተጋልጦ በውርደት ታሪካቸው ይደመደማል፡፡    

 


