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     የውጭ ጣልቃ ገብነትን መናፈቅ እስከ መቼ? 
                 

ከሰለሞን አጎናፍር 4/27/12  

 ላለፉት ወራት በየጋዜጦችና በአዲስ አበባ አዘውትረው መግለጫ በሚሰጡባቸው የስብስባ አዳራሾች 

ጭምር መጥፋታቸውን ሳልታዘብ አልቀረሁም፡፡ የመድረክ አመራሮችን፡፡ 

ሆኖም ግን “ምሁራኑ” የመድረክ አመራሮች የትርፍ ስአት ፖለቲከኞች እንደ መሆናቸው መጠን ከዚህ 

አንፃር ይህን መሰል ችግር ቢያጋጥማቸው ለእነርሱም ለእኛም የሚገርም አይሆንም ብዬ ራሴን በማሳመኔ 

ብዙ አላሰላሰልኩትም፡፡ 

መቼም “ምሁራኑ ፖለቲከኞች” ከጠፉበት ከራርመው ድንገት ብቅ ሲሉ ግን የግሉ ፕሬስ አንበሳ ናቸውና 

ዘመን የማይሽረውን “መንግስት የፖለቲካ ምህዳሩን ስላጠበብን ጠፋን ” የሚለውን ሰበባቸውን 

ለመደርደር ውስጣቸው አይደፍርም ብዬ ግን ላስብ አልሞከርኩም፡፡  

ምክንያቱም የመድረክ አመራሮች ከተመሰረቱበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ የሚታወቁት እስካሁን 

ያጋጠማቸውን ችግርና ውድቀት እንዲሁም ወደፊት የሚያጋጥማቸውንም ጨምሮ በገዥው ፓርቲና 

በመንግስት በማሳበባቸው ነውና፡፡ 

እነዚህ የመድረክ አመራሮች ታድያ ባለፉት ወራት ፀጥ ረጭ ብለው ከከረሙበት የፖለቲካ መድረክ 

ድንገት ሰሞኑን ብቅ ብለው የመፋለሚያ ሜዳቸው በሆኑት የግል  ጋዜጦች እርእስተ ዜና ለመሆን 

መብቃታቸው በእኔና በርካታ ወዳጆቼ ዘንድ ግርምትን ሳይፈጥርብን አልቀረም፡፡ 

እናም ለዚህ ጥያቄዬ ምላሽ በመፈለግ የቅርብ ወዳጄን የእነዚህ “ፖለቲከኞች” የሰሞኑ የየቀኑ መግለጫ 

ጋጋታ መንስኤ ምን ይሆን? በሚል ምናልባት በአገሪቱ አዲስ የተፈጠረ ክስተት ይኖር ይሆን በሚል 

ጥያቄዬን ሰነዘርኩለት፡፡  

ወዳጄ ግን ፈጠን ብሎ “የአካባቢና የሟሟያ ምርጫ የሚካሄድበት ጊዜ መቃረቡን አላወቅህም እንዴ?”ሲል 

ጥያቄዬን በጥያቄ መለሰለኝ፡፡  

እውነትም ወዳጄ እንዳለው የምርጫ ወቅት ፖለቲከኞቹ (እነ መድረክ) አሁን በመግለጫቸው የግሉን 

ፕሬስና የአዲስ አበባ ሆቴል አዳራሾችን ማሟሟቅና ማደማመቅ ጀምረዋል፡፡ 

ለወራት ከተደበቁበት ዋሻ ወጥተው በታሪካቸው አማራጭ የልማት ፖሊሲ አቅርበውበትም ሆነ በአገሪቱ 

ውስጥ ለሚከሰቱ ጊዜያዊ ችግሮች የመፍትሄ አቅጣጫ ጠቁመውበት በማያውቁበት በዚህ መግለጫቸው 

የጠነዛና የሰለቸ የውንጀላና የክስ መግለጫቸውን በቀን ሶስት ጊዜ እያላዘኑብን ይገኛሉ ፡፡ 
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የምርጫ ወቅትና የትርፍ ስአት ፖለቲከኞቹ የመድረክ አመራሮች ድንገት ብቅ ብለው  በሚሰጧቸው 

የሰሞኑን መሰል የመግለጫ ጋጋታ ብቻ የተወሰነ አይደለም፡፡ እነዚህ አመራሮቹ ምርጫ በሚቃረብበት 

ይህን በመሰለ ወቅት በአዲስ አበባ በሚገኙ የተለያዩ የውጭ አገራት በተለይም የምእራባውያን 

ኤምባሲዎችም ጎራ እያሉ የሚከውኑት የለመዱት ተግባር አላቸው፡፡ 

አንዱ ምርጫ አልፎ ሌላው በመጣ ቁጥር በአዲስ አበባ ባሉ የምእራባውያን ኤምባሲዎች ዲፕሎማቶችና 

አምባሳደሮቻቸው ሳይታክቱ ጎራ እያሉ ይህንኑ ሃላፊነታቸውን በትጋት ይወጣሉ፡፡ 

እነዚሁ  የመድረክ አመራሮች “በኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳሩ መጥበቡን እንዴያውም ጭራሹኑ አላላውስ 

ማለቱን መንግስት የዴሞክራሲያዊ መብቶችን ማፈን መቀጠሉንና የመሳሰሉት ዘመን አልፎ ዘመን ሲተካ 

ማሻሻያና ለውጥ የማያደርጉባቸውን የክስና ስውንጀላ መአቶች እየደረደሩ ያቀርባሉ፡፡ 

በዚህም ምእራባውያን መንግስታት በኢትዮጵያ ላይ የተቻላቸውን ያህል ጫና እንዲያሳድር 

ይወተውታሉ፡፡ እየደጋገሙም ደጅ  ይጠናሉ፡፡ 

ይህ ጫና የምግብ እርዳታ እንዳይሰጥ መማፀንን ጭምር እንደሚያካትት ባለፈው ምርጫ ወቅት በአዲስ 

አበባው የአሜሪካ ኤምባሲ ተገኝተው የመድረክ አመራሮች ያቀረቡትን ሙሉ ተማፅኖ በቅርቡ ዊኪሊክስ 

የተሰኘው የመረጃ ኬብል አመራሮቹን እራሳቸውን በመጥቀስ ማጋለጡ ይታወሳል፡፡ 

ታድያ ከትናንት ስህተታቸው ለመማር ፈቃደኛነቱም ሆነ ፍላጎቱ የሌላቸው እነዚህ ሃይሎች “ያደቆነ 

ሰይጣን ሳያቀስ አይለቅም -----” እንዲሉ ሰሞኑንም በአዲስ አበባ በሚገኘው የእንግሊዝ ኤምባሲ 

ተገኝተው በእንግሊዝ የውጭ ጉዳዮች ሚኒስቴር ስር የታላላቅ ሃይቆችና የምስራቅ አፍሪካ ጉዳዮች ሃላፊ 

ከሆኑት ከሚስሃሪያት ማቲዎስ ጋር መነጋገራቸውን የሚገልፅ ዜና ሰንደቅ ጋዜጣ ይዞ ወጥቷል፡፡  

ጋዜጣው በመድረክ የውጪ ግኑኝነት በአቶ ተመስገን ዘውዴና በኢንጂነር ዘለቀ ረዲ የተመራው 

የመድረክ ልኡካን ቡድን ከእንግሊዛዊቷ ዲፕሎማት ጋር ባለፈው ሃሙስ አዲስ አበባ በሚገኘው 

የእንግሊዝ ኤምባሲ በዋናነት ከምርጫ 97 እና ከምርጫ 2002 በሁዋላ በታዩ ለውጦች ላይ ያተኮረ 

ውይይት ማካሄዳቸው ታውቋል ሲልም አመልክቷል፡፡ 

አያይዞም በውይይቱ ላይ መድረክን ወክለው የተሳተፉትን አቶ ተመስገን ዘውዴ ስለ ውይይቱ ሂደት 

መጠየቁን ገልፆ ውይይቱ ገዥው ፓርቲ በተቃዋሚዎች ፓርቲ በተለይም በመድረክ ላይ እያደረሰ 

ስላለው ዘርፈ ብዙ የፖለቲካ ጫና ስለ ፖለቲካ ምህዳር መጥበብ የመንግስት የመገናኛ ብዙሃንን ገዥው 

ፓርቲ በብቸኝነት ከመጠቀም አልፎ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን የማጥቂያ መሳሪያ እንዳደረገው መግለፃቸው 

ተመልክቷል፡፡  

ከዚህም በላይ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችንና አባላትን በሸብርተኝነት ስም በማሰር ህጉ ዜጎችን 

ፍርሃትና ጭንቀት ውስጥ እንደጣለና አጠቃላይም በአገሪቱ የመድብለ ፓርቲ ስርአት ያለበትን ሁኔታ 

አስመልክቶ ከአንድ ስአት በላይ የፈጀ ውይይት እንዳደረጉ እንደገለፁለት አመልክቷል፡፡  

እዚህ ላይ ለአንባቢዎቼ ግልፅ እንዲሆን የምፈልገው ቀደም ሲል የተጠቀሱት የመድረክ አመራሮች ለምን 

ከምእራባውያን አገራት አምባሳደርና ዲፕሎማቶች ጋር ተነጋገሩ አሊያም ተመካከሩ የሚል አስተያየት 

እየሰጠሁ አሊያም እያወገዝኩ አለመሆኑን እንዲታወቅልኝ እፈልጋለሁ ፡፡ 
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እነዚህ ሃይሎች በማንኛውም ጊዜና ወቅት ከየትኛውም አለም ላይ ካሉ አገራትና የትኛውንም አመለካከት 

ጎራ ከሚወክሉ ሃይላት ጋር ሰላማዊ ውይይት ማድረግ በህገ መንግስቱ የተደነገገላቸው ማንም 

ሊነፈጋቸውና ሊከለክላቸው የማይችል መብታቸው ነው፡፡ 

ሆኖም ግን ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ሲገለፅ እንደነበረው የኢትዮጵያ ፖለቲካ የኢትዮጵያ ህዝቦች ጉዳይ 

ብቻ በመሆኑና ማንም የውጭ ሃይል ጣልቃ እንዲገባበት ያልተፈቀደ ከመሆኑ አንፃር አሁንም እያካሄዱ 

ያሉትን እንቅስቃሴ ቆም ብለው ቢያስቡበት በእኔ በኩል መልካም ነው እላለሁ፡፡ 

ከትናንትናው ድርጊታቸው ትምህርት ለመቅሰም ያልታደሉት የመድረክ አመራሮች በሰላማዊ መንገድ 

በሚካሄድ ምርጫ የኢትዮጵያውያንን የምርጫ ድምፅ አግኝተው ለስልጣን ለመብቃት እንቅስቃሴ 

ከማድረግ ይልቅ ዛሬም በውጭ ሃይል ታግዘው የስልጣን መንበር ላይ ሊቆናጠጡ እንዳለሙ አሉ፡፡ 

በኢትዮጵያ ምድር ላይ ይህን መሰሉ ህልም ከቅዠትነት አያልፍም እንጂ ፡፡ 

እነዚህ ተንበርካኪ ሃይሎች በውጭ ሃይሎች ታግዘው የስልጣን ማማ ላይ ለመቆናጠጥ በ1997 ዓ.ም 

ያላደረጉት ሙከራ እንዳልነበረ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው፡፡ 

ሆኖም አርባ አመት ውቅያኖስ ውስጥ የኖረ ድንጋይ በውሃ ከመዘፍዘፉ ውጭ ሊዋኝ እንደማይቻለው ሁሉ 

“መድረክ” በሚል ስም እዚህም እዚያም የተጠራቀሙት እነዚህ ሃይሎችም ሁሌም ከስህተታቸው 

የማይማሩ አድሮ ቃሪያ መሆናቸውን እየታዘብን ነው፡፡ 

በተደጋጋሚ እንደሚገለፀው የኢትዮጵያ መንግስት በታሪኩ አንድም ጊዜ ቢሆን ለውጭ ሃይሎች 

የተንበረከከበት አሊያም “ይህን አድርግ ይህን አታድርግ” ለሚል የውጭ ሃይል ትእዛዝ ራሱን አሳልፎ 

የሰጠበት አንድም የታሪክ አጋጣሚ የለውም፡፡  

ሆኖም ግን ይህንን ተገንዝበው ከዚህ ድርጊታቸው መቆጠብ ሲገባቸው ለዚህ ያልታደሉት “መድረክ” 

የተሰኙት ሃይሎች አመራሮች የምእራባውያን መንግስት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫናና እርምጃ 

እንዲወስድ ምርጫ በመጣ ቁጥር በየኤምባሲው ደጅ ተኮልኩለው መማፀናቸው እውነት የእነዚህ ሃይሎች 

ኢትዮጵያዊ ስሜትና ወኔ ከቶ ወዴት ገባ? የሚያሰኝ ነው፡፡  

ኢትዮጵያዊነት ማለት በውጭ ሃይል ተንበርካኪነት የሚታወቅ ሳይሆን የውስጥ ፖለቲካንና ልኡላዊነትን 

ሊዳፈር የመጣን የውጭ ጠላት አሳፍሮ በመመለስ የሚታወቅ አኩሪ ታሪክ ያለው ኩሩ ህዝብ ማለት ነው 

፡፡ሆኖም በተፃራሪው “ የውጭ ሃይሎችን እባካችሁ ዴሞክራሲ አስፍኑልን፤ ሰብአዊ መብት አስጠብቁልን 

…….” እና ሌላም ሌላም እያሉ የሚያላዝኑት መድረክ በሚል የተሳበሰቡት ሃይሎች ግን የኢትዮጵያ 

ህዝብ በምርጫ የነፈጋቸውን ስልጣን በአቋራጭ በውጭ ሃይል አንጋሽነት ለማግኘት  ደፋ ቀና 

ማለታቸው የስልጣን ጥማቸውን ለማርካት ሲሉ የማይቆፍሩት ጉድጓድና የማይምሱት ድንጋይ እንዳለ 

ዳግም ያረጋገጠ ነው፡፡ 

በእርግጥ እነ መድረክ ይህችን በፈጣን እድገትና ለውጥ ላይ ያለችን አገር  ለመምራትና ዘርፈ ብዙ 

እድገቷን ለማስቀጠልም ሆነ በአጠቃላይ አገር ለመምራት የሚያስችል አንዳችም ብቃት እንደሌላቸው 

የኢትዮጵያ ህዝብ ከተገነዘበ ውሎ ማደሩን በ2002 ምርጫ ወቅት ባገኙት ድምፅ እነርሱም ካወቁት 

ውለው አድረዋል፡፡ 
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ይሁን እንጂ እንደ ኢትዮጵያ ባለ ያለማንም የውጭ ጣልቃ ገብነት የዴሞክራሲ ሂደቱን በህዝቦቹ ተሳትፎ 

ብቻ እያጠናከረና እያጎለበተ በሚሄድ አገር ላይ አሁንም አማራጭን አስተካክሎ፣ የቆዩበትን አካሄድ 

ፈትሾና ገምግሞና ብቁ የምርጫ ተወዳዳሪዎችን አዘጋጅቶ ዳግም በውድድሩ ሜዳ ላይ ተሳታፊ መሆን 

ከማንኛውም የዴሞክራሲው ሂደት አካል መሆን ከሚፈልግ የተቃዋሚ ፓርቲ የሚጠበቅ ተግባር ነው ፡፡   

ይህ ከመሆኑ አንፃር አሁንም ለመድረክ አመራሮች ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ቢኖር በኢትዮጵያ 

ዛሬም እንደ ትናንቱ የስልጣን እርከን ላይ መውጣት የሚቻለው በሰላማዊውና ህጋዊው ምርጫ 

ተወዳድሮና ተፎካክሮ በሚገኝ የህዝብ ድምፅ ብቻ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል ፡፡ከሰላማዊ ምርጫ ውጭ 

በኢትዮጵያ ሌሎች አማራጮች በሙሉ ዝግ መሆናቸውን አሁንም ማስታወስ ያስፈልጋል፡፡ 

የውጭ ሃይሎች አዛዥና ጌትነታቸው ለለመድረክ አመራሮች ብቻ እንጅ ለኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ 

ለኢትዮጵያ መንግስት እንዳልሆነ በተደጋጋሚ ሲገለፅ ቆይቷል፡፡  

ሆኖም ግን የመድረክ አመራሮች “አይኔን ግንባር ያድርገው” የሚለውን ስትራቴጂ እንደ ስልት 

በመጠቀም ዛሬም ባረጀና ባፈጀ አመለካከታቸው መቀጠላቸው በኢትዮጵያ በፍጥነት በመለወጥ ላይ 

ካለው ሂደት ጋር እራሳቸውን አጣጥመው መሄድ እንደማይችሉ ዳግም ያረጋገጠ ነው፡፡  

እነዚህ ያረጀ አመለካከት ባለቤቶች በኢትዮጵያ ባለፉት የምርጫ ጊዜያቶች እንዳደረጉት ሁሉ ዛሬም 

በሚመኙት የስልጣን ኮረቻ ላይ የመቆናጠጥ ህልማቸውን እውን ለማድረግ የኢትዮጵያ መንግስት በውጭ 

ሃይል ጫና እንዲደረግበት መማፀናቸው ባለበት የቆመው አስተሳሰባቸው አሁንም አንዳች ለውጥ 

እንዳላመጣ ያመላከተ ነው፡፡  

ሆኖም ግን በአገራችን እየተገነባ ያለው የዴሞክራሲያዊ ስርአት ሂደት ይበልጥ የሚጎለብተው የስልጣን 

ባለቤት በሆነው ህዝቡ ተሳትፎ ብቻ መሆኑን ዛሬም  እነ መድረክ እንዲገነዘቡት  መጠቆም የግድ 

ይላል፡፡ 

ምክንያቱም እነ መድረክ እንደ ጌታ የሚቆጥሯቸው የውጭ ሃይሎች ጌትነታቸው ለእነርሱ ብቻ እንጂ 

ለኢትዮጵያ ህዝብና መንግሰት እንዳልሆነ ተገንዝባችሁ  እባካችሁ የውጭ ሃይሎች በኢትዮጵያ የውስጥ 

ጉዳይ ጣልቃ እንዲገቡ ከመወትወት ተቆጠቡ! የኢትዮጵያ ህዝብ ወቅታዊ መልእክት በመሆኑ 

ባላችሁበት ይድረሳችሁ እንላለን፡፡ 

  


