
ስልጣንን በአቋራጭ መያዝ የማይቻልበት መሰረት ተገብንብቷል፤ 

 

አበበ ሉሌ 

 

በሰብአዊ መብት ስም የሚንቀሳቀሰው ሂዩማን ራይትስ ዎች ዓላማ የርዕዮተ ዓለም 

እንጂ የሰብዓዊ መብት አይደለም፡፡ ይህ እውነት በበርካታ ምእራባዊያን የፖለቲካና 

ሰብአዊ መብት ጥበቃ ምሁራን ተጨባጭ ጥናትና ምርምር ጭምር የተረጋገጠ 

ነው፡፡ በዚህ ረገድ ለአብነት የሚጠቀሱት  እንግሊዛዊው ማይክል ባርከር አንዱ 

ናቸው፡፡ እርሳቸው እንደሚሉት በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለይም በአንዳንድ 

የምእራቡ ዓለም ተቋማት ዘውትር የሚሰበከው የሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ ጉዳዮች 

የፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ግብ ያላቸው ርእዮት ማስፋፊያ መሳሪያዎች ናቸው፡፡  

 

ባርከር ባካሄዱት አንድ ጥናታዊ ጽሁፋቸው በተለይ ሂዩማን ራይትስ ዎች 

የተሰኘው ተቋም ዋና ዓላማ በምእራቡ ዓለም በአሁኑ ወቅት የሚሰራበትን የፖለቲካ 

ኢኮኖሚ አስተሳሰብ በመላው ዓለም ማስረፅ፤ ይህንን አስተሳሰብ ለመቀበል 

የሚያቅማሙ ወይም ለመቀበል ዝግጁ ያልሆኑት አገራትን በሰብአዊ መብት ጥበቃ 

ስም በመወንጀልና ተጽእኖ በመፍጠር እንዲንበረከኩ ማድረግ፤ ይህ ካልሆነ ደግሞ 

የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም በተዘዋዋሪ መንገድ መንግስታቱን ህገ ወጥ በሆነ 

አመጽ አሊያም በአሻጥር ማስቀየርና ለዓላማው የሚገዛ መንግስታዊ ስርዓት 

መፍጠር ነው ብለዋል፡፡  

 

የዚህ ዓይነቶቹ ተቋማት ከሁሉም በላይ የሚጠበቅባቸው ባህሪ ገለልኝነትና 

ቆመንለታል ለሚሉት የሰብአዊ መብት ጥበቃ ነጭና ጥቁር፣ ባለጸጋና ድሃ ሳይሉ 

ሁሉንም በአንድ መነጽር በማየት በእኩልነት ማገልገል ነው የሚልና በማንም ዘንድ 

ቀባይነት ያለው አመለካከት አለ፡፡ እነሂዩማን ራይትስ ዎች ዘንድ የሚታየው 

ተጨባጭ እውነት ግን ከዚህ ፍጹም ያፈነገጠ ነው፡፡ እነዚህ ድርጅቶች 

የሚንቀሳቀሱት ትክክለኛውን አሠራርና ሥነ ምግባር ተከትሎ ሳይሆን አገራትንና 

መንግስታትን እየለዩ ነው፡፡  



 

ከምእራቡ ዓለም ጋር የሚስማማ የፖለቲካ ኢኮኖሚ አስሳሰብ የሚያራምዱ ሆነው 

ነገር ግን ግልጽ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት በህዝቦቻቸው ላይ ከመፈጸም አልፈው 

የዓለም አቀፍ ህግጋትን በመጣስ በሌሎች አገራት ላይ ጭምር ጉዳት በሚያመጣ 

ተግባር የተጠመዱትን እንዳላየ ሆኖ ያልፋሉ፤ ከዚህ ውጭ በመሆን በራሱ 

መንገድና ርዕዮተ ዓለም የሚመራውን ሁሉ ግን በሚያመቻቸው መንገድ 

ይወነጅላሉ፡፡ ከላይ የጠቀስኳቸው ምሁር ጽፈውት ያነበብኩት ጥናትም ይህንኑ 

በግልጽ ያመላከተ ነው፡፡  

 

የሰብአዊ መብት ጉዳይን የፖለቲካ መሳሪያ በማድረግ የሚካሄደው እንቅስቃሴ 

በተለይ ለቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት መፍረስ ምክንያት የሆነውን የቀዝቃዛው ጦርነት 

ማብቃት ተከትሎ በተፈጠሩት የምስራቅ አውሮፓ ነጻ አገራት ውስጥ በስፋት 

ተስተውሏል፡፡ የቀለም አብዮት በሚል መርህ የተካሄደው ይህ በህዝብ ምርጫ 

ለስልጣን የበቃን መንግስት በአመጽና በኃይል የመጣል ተግባር በተለይ የቀድሞዋ 

ሶቪየት ህብረት አካል በነበረችው ዩክሬን አስከትሎት የነበረውን ውጤት 

የምናስታውሰው ይመስለኛል፡፡  

 

በአገራችንም በ1997ቱ አገራዊ ምርጫ ላይ የዚሁ ዓይነት በእጅ አዙር ስልጣን 

የመያዝ ሙከራ ተተግብሮ መክሸፉ የሚዘነጋ አይደለም፡፡  

 

በኢትዮጵያ አዲስ የፖለቲካ ስርዓት እውን በሆነበት ባለፉት ሁለት አስርት 

ዓመታት አራት አገራዊ ምርጫዎችን አስተናግደናል፡፡ በሁሉም ምርጫዎች እጅግ 

ከፍተኛ ቁጥር ያለው መራጭ ህዝብና በርካታ ተፋላሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች 

ተሳትፈዋል፡፡ በእነዚህ ሂደቶች ውስጥ የተለያዩ ችግሮችንም አስተናግደናል፡፡ 

ችግሮቹ ግን የአገሪቱ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የፈጠራቸው ሳይሆኑ ስርዓቱን አግባብ 

ባልሆነ መንገድ በመጠቀም የተለያዩ ፍላጎቶችን ማሳካት በሚመኙ አንዳንድ የአገር 

ውስጥ የፖለቲካ ቡድኖች ተግባርና የሰብአዊ መብት ጥበቃን ሽፋን አድርገው 

በሚንቀሳቀሱ ጥቂት የምእራቡ ዓለም ኃይላት የቀጥታና ተዘዋዋሪ ጣልቃ ገብነት 

ነው፡፡ ለዚህ ትልቅ አብነት የሚሆነው በአገራችን በ1997 ዓም የተካሄደው ምርጫና 



እርሱን ተከትሎ የተፈጠረው ሁከት ነው፡፡ በዚህ የምርጫ ሂደት ውስጥ  ከተቃዋሚ 

ፖለቲካ ፓርቲዎችና በወቅቱ ፍጹም ሙያዊ ባልሆነ አግባብ ሲንቀሳቀሱ ከነበሩ 

በርካታ የግል ጋዜጦች ጋር በቀጥታና በተዘዋዋሪ መንገድ ከተሳተፉት የውጭ 

ኃይላት መካከል በዋነኝነት ሂዩማን ራይትስ ዎች የተሰኘው ዓለም አቀፍ ድርጅት 

ይገኝበታል፡፡  

 

ይህ ቡድን ተቃዋሚዎችንና በአሁኑ ወቅት ከስመው የጠፉትን ጋዜጦች በማስተባበር 

በወቅቱ የተካሄደውን ምርጫ ውጤት ለመቀልበስ የተደረገውን ሙከራ በማቀናጀትና 

በመምራት ትልቅ ሚና ተጫውቷል፡፡ ተቃዋሚዎች የምርጫውን ውጤት 

ባለመቀበል የአመጽ ጥሪ እንዲያቀርቡ፤ የግሉ ፕሬስ ውጤቶችም ይህንን ዓላማ 

በማስተጋባት አመጽና ሁከት እንዲሰብኩ የሚያስችላቸውን ስልት በመጠቆም፣ 

በመምከርና ሌሎች የቴክኒክና የገንዘብ ድጋፍ በማቅረብ በአገራችን የውስጥ ጉዳይ 

ገብቶ የተቻላቸውን ሴራ ሁሉ ፈጽመዋል፡፡  

 

በዚህ ረገድ የተሸነፈው ሂዩማን ራይት ግሩፕ እና መሰሎቹ ሌላውን ስልታቸውን 

ቀጥለውበት አስር ዓመታትን ያህል አስቆጥረዋል፡፡ በዚህም የማያቋርጥና ተከታታይ 

የሆነ የማጥላላትና የመወንጀል ተግባራትን በማከናወን ላይ ናቸው፡፡ ከዴሞክራሲያዊ 

ግንባታ ሂደቱ ባሻገር አገሪቱ እያከናወነቻቸው ያሉትን የልማትና የእድገት እቅዶች 

ከሰብአዊ መብት ጥበቃ ጋር በማቆራኘት የሚያወጣው መሰረት የሌለው መግለጫ 

ተቆጥሮ አያልቅም፡፡  

 

በተለይ ዘላቂ ልማትን ማረጋገጥ ይቻል ዘንድ የተጀመረው የሰፈራ ፕሮግራምና 

ለኃይል ማመንጫ ግድቦችና ለሰፋፊ እርሻ ልማት ስራዎች ተብሎ ዜጎች  

ከአካባቢያቸው ተነስው ወደሌላ ምቹ አካባቢዎች እንዲሰፍሩ የሚደረጉት በግዳጅና 

ያለበቂ ጥናት ነው የሚለውን ጨምሮ ሌሎች የተሳሳቱ መረጃዎችን በመርጨትም 

ሰፋሪውን ህዝብ፣ መላው ዜጋንና የአገሪቱን የልማት አጋሮች ግራ ለማጋባት 

ጥረዋል፡፡  

 



በተለይ ሂዩማን ራይትስ ግሩፕ ትኩረት ሰጥቶ አሉታዊ ዘመቻ የሚያካሄድባቸው 

የልማት ውጥኖች የአገሪቱ ዋነኛ ችግር የሆነውን የምግብ ዋስትና ፕሮግራም 

ለማጠናከር ታስቦ በተጀመረው የሰፋፊ እርሻዎች ልማት፣ በሰፈራ ፕሮግራምና 

የሃይል አቅርቦትን ለማስፋፋት በሚካሄዱት የኃይል ማመንጫ ግድቦች ግንባታ ላይ 

መሆኑ ድርጅቱ ምን ያህል ለሰብአዊ መብት ያልቆመ መሆኑን ያጋልጣል፡፡  

 

የሰፈራ መርሃ ግብሩም ሆነ ከኃይል ማመንጫ ግድቦች ግንባታ ጋር በተያያዘ 

የሚነሱትን ዜጎች ወደሌላ ተለዋጭ ቦታ የማንቀሳቀሱ ተግባር ዓላማ ልማት እንጂ 

ሌላ ምንም ግብ እንደሌለው የሚታወቅ ነው፡፡ የዚህ ዓይነቱ ስትራቴጂ የተለያዩ 

ማህበራዊ የመሰረተ ልማት አውታሮችን ለመዘርጋት በማይመቹና የምግብ እጥረት 

በሚታይባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ሰዎችን ህይወት ለማሻሻል የሚያስችል፤ ዓለም 

አቀፍ ተቀባይነት ያለውና በሁሉም ዘንድ የሚበረታታ ከመሆኑም በተጨማሪ በብዙ 

አገራት እየተሰራበት ያለ ነው፡፡ በአገራችንም ውጤታማነቱ እየታየ ነው፡፡   

 

እነዚህ ለህዝቡ ሁለንተናዊ ህይወት መለወጥ ሁነኛ ሚና የሚኖራቸው የልማት 

ውጥኖች ህዝቡን የሚጠቅሙ እንጂ የሚጎዱ ናቸው ብሎ መነሳት በራሱ ድርጅቱ 

እውነትን ለማቅረብ የሚያስችል አቅም የሌለው መሆኑንም ያሳብቃሉ፡፡ አንዱን 

ለመጥቀም ሌላውን ጉዳት ውስጥ የሚከት መንግስት በምንም ተአመር ተደላድሎ 

ስልጣኑ ላይ ሊረጋ እንደማይችል ይህ ድርጅት ሳይገባው ቀርቶ አይደለም፤ 

የሚቻለውን ፈጠራ ሁሉ በመደርደር ከጀርባ የቆመለትን የርእዮት ትግል ለማሳካት 

ይቻለው ዘንድ  አገራችን ላይ ተጽእኖ ለመፍጠርና መንግስታችንን ለማምበርከብ 

በማሴር እንጂ፡፡   

 

እንዲያም ሆኖ ግን እነዚህ ሴራዎች በምንም መልኩ ሊሳኩ አልቻሉም፡፡ ምክንያቱ 

ደግሞ የአገሪቱ መንግስት በሚያካሄዳቸው የልማት ስራዎች ላይ ህዝቡ ሙሉ 

እምነት ስላለውና የተለያዩ ዓለም አቀፍ አካላትም የልማቱን ትክክለኛነት በመቀበል 

ድጋፋቸውን በመስጠታቸው ነው፡፡  

 



ከዚህ አኳያ በተለይ የአውሮፓ ኅብረት በዓለም ላይ የነበረውን የዴሞክራሲና 

የሰብዓዊ መብት አጠባበቅ አስመልክቶ ባወጣው ሪፖርት ኢትዮጵያ በግዳጅ ሰፈራ 

እያካሄደች ነው በሚል የተለያዩ አካላት ሲያቀርቡት የነበረውን ውንጀላ ማጣጣሉ 

ይሰቀሳል፡፡  ህብረቱ በዚህ ሪፖርቱ ለገጠሩ ሕዝብ መሠረታዊ አገልግሎቶች 

የሚዳረሱበትን ሁኔታ ለማሻሻል በሚል በኢትዮጵያ መንግሥት እየተተገበረ ያለውን 

የሰፈራ ፕሮግራም ለመመዘን የአውሮፓ ኅብረትን ጨምሮ ለጋሽ ድርጅቶች 

የእውነት አፈላላጊ ልዑክ አቋቁመው ነበር፤ የተቋቋመው ልዑክም የግዳጅ ሰፈራ 

ወይም ሌላ ዓይነት የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት መፈጸሙን የሚያሳይ ምንም ዓይነት 

ማስረጃ እንዳላገኘ ይፋ አድርጓል፡፡   

 

ህብረቱ አያይዞም የኢትዮጵያ መንግሥት የአምስት ዓመት የዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ነድፎ እንቅስቃሴ መጀመሩ በዴሞክራሲና በፖለቲካው 

ረገድ ውጤታማ ሲቪል ሰርቪስ ለመገንባትና መልካም አስተዳደርን ለማጠናከር 

ቁርጠኝነት ያለው መሆኑን እንደሚያመለክት ህብረቱ በሪፖርቱ አስታውቋል፡፡  

 

ያም ሆኖ ግን እነሂዩማን ራይትስ ዎች ከላይ የተጠቀሱትን ያልተሳኩ ዓላማዎቹን 

በማስተጋባት በኩል የአገራችን አንዳንድ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎችና የተወሰኑ 

የግሉ ፕሬስ ውጤቶች የበኩላቸውን ሚና በመጫወት ላይ መሆናቸው ደግሞ ሌላው 

እውነት ነው፡፡ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችና በነፃ ፕሬስ ስም የሚንቀሳቀሱ 

ኃይሎች በሰብዓዊ መብት ስም የሚነዙትን መሰረት የለሽ መግለጫዎችን 

ከመቀበልና ከማወደስ አልፈው ሀሳቡን በተግባር ማራመዳቸውን ገፍተውበታል፡፡   

 

ሂዩማን ራይትስ ግሩፕና መሰሎቹ በሰብአዊ መብት ጥበቃ ካባ የሚያካሄዱት ትግል 

አሁንም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል፡፡ በተለይ 

በመጪው ዓመት ከሚካሄደው አገር አቀፍ ምርጫ ጋር በተያያዘ ይህ ድርጅትና 

መሰሎቹ የተለመደ የእጅ አዙር ፖለቲካ ትግላቸውን ለመጀመር ማሰባቸውን 

የሚያመለክቱ ሁኔታዎች በመታየት ላይ ናቸው፡፡  

 



ከዚህ አንጻር ሊነሱ ከሚችሉት በርካታ ምልክቶች መካከል ካለፈው አንድ ዓመት 

ጀምሮ የሚስተጋባውና በአሁኑ ወቅት አገሪቱን በመምራት ላይ የሚገኘው ኢህአዴግ 

በውስጡ ተከፋፍሏል፤ በቀላሉ ሊፈረካከስ የሚችልበት ሁኔታ ውስጥ ነው… ወዘተ 

የሚለው ህልማዊ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ይጠቀሳል፡፡  

 

ሂዩማን ራይትስ ዎች ግሩፕንና መሰል ድርጅቶች ውስጥ ካሉ አካላት ጀምሮ እስከ 

አገር ውስጥ አንዳንድ የፖለቲካ ቡድኖችና ጥቂት የግሉ ፕሬስ ውጤቶች ድረስ 

የዘለቀው ይህ ዘመቻ ቀጣዩን ምርጫ በማስታከክ ሁከት በመፍጠር ህገ መንግስታዊ 

ያልሆነ የስርዓት ለውጥ ለማምጣት የተጀመረ የቀለም አብዮት መሰል ሴራ ነው 

የሚል እምነት አለኝ፡፡  

 

አንድነት የተሰኘውን ጨምሮ አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተቀናጀ መልኩ 

አባላቶቻቸው እንደታሰሩና እንግልት እየተፈጸመባቸው መሆኑን በመግለጽ ከቅርብ 

ጊዜ ወዲህ የጀመሩት የመግለጫ ጋጋታም ከዚሁ የእነ ሂዩማን ራይትስ ዎች 

በሰብአዊ መብት ጥበቃ ስም የሚያካሄዱት የፖሊካ ሴራ አካል ነው ብሎ ማሰብ 

ይቻላል፡፡  

 

ሰማያዊ ፓርቲ በሚል የሚጠራውን አዲስ የፖለቲካ ቡድን የሚመሩት ኢንጂኒየር 

ይልቃል ከተለያዩ የአውሮፓ አገራት አምባሳደሮች ጋር በአዲስ አበባ አሜሪካ 

ኤምባሲ ውስጥ ተገናኝተው አካሄድኩ ያሉትን ውይይት በተመለከተ ከወራት በፊት 

ለአንድ የአገር ውስጥ ጋዜጣ የጠሱት መግለጫም ሊነሳ የሚችል የቀለም አብዮት 

ጥንስስ ምልክት ነው ብዬ አስባለሁ፡፡ እኚህ ሰው ያለምንም እፍረት የምእራቡ 

ዓለም አገራት በምርጫው ሂደት ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው በይፋ መጠየቃቸውን 

በይፋ አስታውቀዋል፡፡  

 

ተቃዋሚዎች በስልጣን ላይ ያሉ መንግስታት ለህዝብ ጥቅም ብለው 

የሚተገብሯቸውን የተለያዩ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች የበለጠ 

ውጤታማ እንዲሆኑ የማገዝና  የማበረታታት እንዲሁም ችግሮች አሉ ብለው 

ሲያስቡም ፍፁም ቅንነት በተሞላበት መንገድ የሚታረሙበትን አቅጣጫ የመጠቆም 



ታላቅ ኃላፊነት አለባቸው፡፡ የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ዋነኛ አስፈላጊነትም ከዚሁ 

አንፃር የሚታይ ነው፡፡   

 

እንዲያም ሆኖ ግን የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የዚህ ዓይነቱ ዴሞክራሲያዊ 

አስተሳሰብ በእጅጉ የራቃቸው በመሆኑ የሚጠብቅባቸውን ሚና መጫወት 

ተስኗቸዋል፡፡ በምርጫ አሸንፎ ስልጣኑን የተረከበው መንግስት ስራ ላይ 

የሚያውላቸውን የተለያዩ የልማት ፖሊሲዎች ከማጣጣል አልፈው ህዝቡ በአገራዊ 

የልማትና የፖለቲካ አጀንዳዎች ውስጥ የበኩሉን ተሳትፎ እንዳያደርግ አጥፊ ዘመቻ 

ውስጥ ተዘፍቀው ይገኛሉ፡፡  

 

ለአገርና ህዝብ አስባለው የሚል ቀርቶ ማንም ገለልተኛ አካል ሊቀበላቸውና 

ሊያበረታታቸው የሚችላቸውን የመንግስት እርምጃዎች ሳይቀር ባመቻቸው መንገድ 

ሁሉ ለማደናቀፍ የሚያደርጉት ጥረት  ብዙዎቻችንን ዘውትር የሚያስገርሙ 

ናቸው፡፡ ይህ ደግሞ እነዚህ ፓርቲዎች የውጭው ዓለም ርእዮት አራማጅ ቡድኖች 

አስፈጻሚ ናቸው ብሎ ለመደምደም የሚያስችል በቂ ማስረጃ ነው፡፡ ይህ ባይሆንማ 

ዓይናቸውን ጨፍነው፣ ጆሯቸውን ደፍነውና ህሊናቸውን ዘንግተው ፍጹም ከእውነት 

በራቀ መልኩ አገራቸውንና ህዝባቸውን በሚጎዳ ተግባር ተጠምደው ባልታዩ ነበር፡፡    

 

ይህም ባለፉት 20 ዓመታት ስማቸውን እንጂ ማንነታቸውንና ቁመናቸውን 

ሳይቀይሩ እስካሁን ድረስ የዘለቁት አብዛኛዎቹ እነዚህ የአገራችን ተቃዋሚዎች 

በምርጫ ማግኘት ያልቻሉትን ስልጣን በአቋራጭ የመያዝ የቆየ ህልማቸውን 

በእነሂዩማን ራይይትስ ዎች ግሩም ተዘዋዋሪ ድጋፍ እንደሚቆናጠጡ በማሰብ ነው 

በዚህ ተግባራቸው የገፉበት ብሎ ለመናገር ያስደፍራል፡፡  

 

የአገራችንን ተጨባጭ ሁኔታ በወጉ ማጤን ለሚችል ግን ይህ ህልም እውን ሊሆን 

አይችልም፡፡ በእኔእምነት አገሪቱን በመምራት ላይ የሚገኘው ኢህአዴግ ጠንካራ 

ፓርቲና መንግስት ነው፡፡ በማንምና በምንም ሊሸነፍ አይችልም ተብሎ በዓለም 

አቀፉ ማህበረሰብ ጭምር ይነገርለት የነበረውን የደርግ ሰራዊት ለመገርሰስ የቻለው 



በሳልና ውጤታማ አመራር በመስጠቱ ብቻ ሳይሆን በተግባሩ የህዝብ አመኔታንና 

ድጋፍን በማግኘቱ ጭምር ነው፡፡   

 

ድርጅቱ የህዝብ አመኔታና ያላሰለሰ ድጋፍ ባያገኝ ኖሮ በወቅቱ ከአፍሪካ እጅግ 

ግዙፍ የነበረውን የደርግ ወታደራዊ ኃይል ማንኮታኮት ባልተቻለው ነበር፤ ዛሬ 

የምናያት አዲሲቷ ኢትዮጵያም እውን ባልሆነች ነበር፡፡ ይህ ድርጅት በህዝቡ 

የሚቸረው አመኔታና ድጋፍ ከትጥቅ ትግሉ በኋላም ተጠናክሮ ቀጥሏል፡፡ ለዚህ 

ጉልሁ ማሳያ ድርጅቱ አገሪቱን እንዲመራ በህዝቡ ዘንድ ተከታታይ ይሁንታ 

ማግኘቱ ዋነኛው ነው፡፡    

 

ኢትዮጵያ ወደአዲስ የእድገትና ለውጥ ምእራፍ መሸጋገር የጀመረችው አገሪቱን 

የሚመራው መንግስት ግልፅና የላቀ የለውጥ ራዕይ በመቅረፁ፤ ይህንንም ወደተግባር 

ለመለወጥ ህዝባዊ አመኔታንና ይሁንታን በመቸሩም ጭምር ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት 

የሚታየው አገራዊ ለውጥ የገዢው ፓርቲ በሳል አመራርና ጥልቅ የሆነ ራዕይ 

ይህንንም ተከትሎ መላው ህዝብ ያሳየው እምነትና የሰጠው ያላሰለሰ ድጋፍ 

ያመጡት ነው፡፡  

 

ይህ መንግስት አገሪቱን በመራባቸው ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ከአገራዊ 

ፖሊሲዎችና ዓለም አቀፍ ሁኔታዎች ጋር በተያያዘ ከተለያዩ የውጭ ኃይላት 

የሚቀርብበትን ተፅእኖ እየተቋቋመ፤ ለአገር ጥቅም የሚበጁ ጠንካራ የልማት 

አጋሮችን እያፈራ በአሁኑ ወቅት የሚታየውን ለውጥ ማምጣት መቻሉም የዚሁ 

ጥንካሬው ማሳያ ነው ብዬ አምናለሁ፡፡  

 

በመሆኑን እንዳለፉት ወቅቶች ሁሉ በአሁኑ ወቅትም በአገሪቱ አመጽንና ሁከትን 

መሰረት ያደረገ የፖለቲካ ስልጣን ሽግግር ሊፈጠር የሚችልበት ሁኔታ አይኖርም፡፡ 

የአገሪቱ ህዝብ በ1997 ዓም የተሞከረውን ቀለም አብዪት አክሽፏል፤ በሰሜን 

አፍሪካና መካከለኛው ምስራቅ አገራት ያናወጠውንና ወደአገራችን እንዲዛመት 

ያለመታከት ለተሰበከው አመጽም ጆሮውን ነፍጓል፡፡  

 



እናም የአገራችን ፖለቲካ ፓርቲዎች የሂዩማን ራይትስ ዎች ግሩፕንና መሰሎቹን 

የፖለቲካ ርእዪት በማራገብ ስልጣንን በአቋራጭ መያዝ እንደማይቻል ለመገንዘብ 

አሁንም ጊዜው እንዳልረፈደባቸው መገንዘብ ይኖርባቸዋል፡፡  

 

 


