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ሰላም ይበጃል! ያሸንፋልም!! 

አይደፈር አምባው 

  02-07-15 

በአንድነትና በመኢአድ የፖለቲካ ፖርቲዎች ውስጥ የተፈጠረው የውስጥ ችግር፣ ችግራቸውን በራሳቸው ውስጠ 

ደንብ ለመፍታት አቅም ማጣታቸው፣ ሲወነጃጀሉም መታየታቸው ችግራቸውን ወደ ሶስተኛ ወገን ለማሻገር 

መሞከራቸው በህዝቡ ዘንድ ትልቅ እምነት እንዲያጡ አድርጓቸዋል፡፡  

የአንድነት  የውስጥ ችግር የተቀሰቀሰው፣ የፓረቲው ፕሬዝዳንት ኢ/ር ግዛቸው ሽፈራው ደረሰብኝ ባሉት የውጭና 

የውስጥ ጫና ከኃላፊነት መልቀቃቸውና ካቢያኔቸው መበተኑ የእርሳቸውን ከሃላፊነት መለቀቅ ተከተሎ እንዲለቁ 

ግፊት ሲያደርግ የነበረው የእነግርማ ሰይፋ፣ በላይ ፍቃዱ፣ አበበ አካሉ ቡድን ከፖርቲው ሕገደምብ ውጭ  አመራሩን 

በመቆጣጠሩ ነው፡፡  

ይሄ አሁን በአንድነትና በመኢአድ ፖርቲ ውስጥ የተፈጠረውን የውስጥ ችግር ሌሎች የሀገራችን ተቃዋሚዎችም 

ይጋሩታል፡፡ የውስጥ ችግራቸውን በሰለጠነ በውይይትና በመገባባት መንፈስ ለመፍታት አይችሉም፡፡ የችግራቸውንም 

መንስኤ ከራስ አሳልፈው ወደ ውጭ ማሳበብ የሁሌም የማይለወጥ ቓሚ ባህርያቸው ነው፡፡  

መሻሻልን ማሳየት ባልቻሉ የሀገራቸውን ተጨባጭ እውነት በአግባቡ ማጤን በተሳናቸው በጭፍን ጥላቻና እብደት 

ውስጥ ሰምጠው በቀሩና በሚናውዙ በውጭ በሚገኙ አክራሪ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኞች ቀጭን ትዕዛዝ  

መመራትና መደናበር፣ ራሳቸውን ችለው በራሳቸው ሕዝብ ተማምነው አለመቆም ዓይነተኛ መለያቸው ነው፡፡የሁሌም 

ውድቀታቸው መንስኤም ይሄው ነው፡፡ 

ከድሮ እስከዘንድሮ የዘለቀ ትውልዶችን ለተከታታይ መከራ ፈተና ሞትና ስደት የዳረገው ግትርነት፣ ጀብደኝነት፣ 

ስሜታዊነት፣ እብሪትና “ከእኔ በላይ ለሀገር አሳቢና ተቆርቓሪ  ላሳር እኔ የማስበውን ያልተቀበለ ከእኔ ጋር ያልቆመ 

ከሀዲ ተለጣፊ ባንዳ ሆዳም ነው” እያሉ የሌላውን ሀሳብና በልዩነት የመቆም ነጻነት የማይቀበሉ  በመሆናቸው፣ የተሻለ  

የዘመነ ፖለቲካዊ አስተሳሰብን ሊያራምዱ አልበቁም፡፡ 

“ተምረናል፣ በእውቀት ማማ ላይ ነን፣ ሁሉንም ዓይነት የአካዳሚ ማዕረግ ይዘናል” የሚሉትም ምሁራን ልዩነትን 

አቻችሎ ለሀገርና ለሕዝብ እድገትና ልማት የሚበጅ ሰላማዊ መፍትሔ ማምጣት ያልቻሉ፤ በእልህ፣ በማን 

አለብኝነት፣ በስማታዊነት፣ በጥላቻ፣ “ከእኔ በላይ ማን አለ” በሚል እብሪት የተወጠሩ፣ በእርስ በርስ መተናነቅ፣ 

መጠላለፍ፣ መወነጃጀል . . .  የኖሩ በዚህም እድሜ ዘመናቸውን የገፋ ናቸው፡፡ 

ከግዜና ከሂደት ሊማሩ ያልቻሉ መማርም የማይሆንላቸው፣ “እኔ ብቻ ሐቀኛ ነኝ፣ ከእኔ በላይ ኢትዮጵያዊ የለም፣ 

አይፈጠርም፡ አይወለድም . . .” በሚል የጨለማ አስተሳሰብ ውስጥ አየዋተቱ ነው የኖሩት፡፡ ከሀገርና ከሕዝበ  
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መተራመስ አንዲትም ትርፍ ላይገኙ፣ ሀገርም ወደ የኋሊት እንጂ  ከአለችበት እልፍ ላያደረጉ የኢትዮጵያ ፅንፈኛ 

ተቋዋሚዎች ሁሌም የሚያስቡት ልባቸው ተሰቅሎ የቀረው የምዕራቡን ዓለም የነውጥ ቀመር የሆነውን የቀለም 

አብዮትን በኢትዮጵያ ስለማምጣት  ነው፡፡ 

የቀለም አብዮት በምዕራቡ ዓለም የኒዮ ሊበራል ሀይሎች፣ በተለያዩ አሀጉራት ለሚኖሩ ታዳጊ ሀገራት የተቀመረው 

ለእነርሱ ፖለቲካና ኢኮኖሚ ያልተመቹትን መንግስታት ለመጣል የነደፉተ የህገወጥ የመንግስት ለውጥ ስልት ነው፡፡ 

በምእራባውያኑ የተሰሉና ለዚሁ ተግባር የሰለጠኑ ምሁራንንና በነሱ የሚሾሩ ፖርቲዎችን በገንዘብ በመደገፍ ብሄራዊ 

ጥቅማቸውን ለማስከበር ሲሉ በአመራር ላይ ያሉ መንግስታትን በህዝብ አመፅና ነውጥ ከስልጣን በማውረድ የኒዮ 

ሊበራል እምነት ተከታይና አራማጅ የሆኑ ቡደኖችን ወደ ፖለቲካ ስልጣን ለማምጣት ሚሊዮኖች የሚቆጠረ ገነዘብ 

ያፈሳሉ፡፡ 

የምዕራቡ ዓለም ኒዮሊበራል ሀይሎች በሚሊዮኖች ዶላር በመመደብ በየሀገራቱ ባሉ የእነሱን ፖለቲካና ኢኮኖሚ 

ለሚከተሉት ተቃዋሚ ፖርቲዎች ድጋፍና እገዛ የሚያደርጉት “በሕዝብ አመፅ የፖለቲከ ስልጣን ከያዙ ከእዛች ሀገር 

የበለጠ ጥቅም እናገኛለን፣ እንዳሻንም የሀገሪቱን ሀብት ያለከልካይ እንዘርፋለን እናግዛለን፣ እንቆጣጠራለን” ብለው 

ስለሚያምኑ ነው፡፡ የመንግስት ለውጥ ለሚያመጡበት ሃገር ሕዝብ ዲሞክራሲ፣ ሰላም፣ ሰብአዊ መብት ወዘተ 

አስበው ተጨንቀው ተጠበው አይደለም፡፡   

የቀለም አብዮት ቀመራቸው በበርካታ ሀገራት ተካሂዶ ያልተጠበቀ ቀውስና ውድቀት፣ የእርስ በእርስ ግጭትና 

መከፋፋልን፣ መቆሚያና ማብቂያ የሌለው ጦርነትን አስከትሏል፡ይህ ሁኔታ አሁንም እንደቀጠለ ነው፡፡ ጆርጅያን፣ 

ዩክሬንን፣ የመንን፣ ሶሪያን፣ ሊቢያን . . . ዛሬም በአለመረጋጋት የምትታመሰውን ግብፅ ማየት ይቻላል፡፡ የእኛ 

ተቃዋሚዎች በተለይም የባሕር ማዶው ፅንፈኛው አክራሪ የፖለቲካ መስመር አራማጅና ደጋፊ የሆኑት በሀገር ውስጥ 

በሚገኙት አንድነትና መኢአድ ውስጥ የሚገኙትን አጋሮቻቸውን በመጠቀም የፖለቲካ ዓላማቸውን ለማሳካት 

ከሰላማዊ መንገድ ይልቅ የቀለም አብዮትን ነውጥና ሁከት ለመቀስቀስና ለመምራት በኢትዮጵያ እንዲከሰት ለማድረግ 

ይኸ ቀረሽ የማይባል ጥረት አድርገዋል፡፡ 

ከባሕር ማዶ በተለያየ ሽፋን በሚገባ ገንዘብ የግሉን ፕሬስ እንደ አንድ የአመፅና ሁከት መቀስቀሻ መሳሪያ በመጠቀም 

በተለይም በዘንድሮው ምርጫ “ሀገሪቱን እናናውጣለን” በሚል ብዙ ተንቀሳቀሰዋል፡፡ ውጤቱም የጠበቁትና 

የሰሩበትን ሳይሆን ያልጠበቁትና ያልገመቱት ሆኗል፡፡ 

የዲያስፖራው ተቃዋሚና ፅንፈኛው የፖለቲካ ድርጅት የመከረበት፣ የዘከረበት “አዋጭ ነው” ብሎ በደጋፊ አባላቱና 

“ምሁራኑ” ሰፊ ውይይት አካሂደው ለ2007  ሃገራዊ ምርጫ ዝግጅት በሀገር ቤት ካሉት ተቃዋሚ የፖለቲካ 

ድርጅቶች ውስጥ  የተወሰኑትን በአመራር ላይ ያሉትን ነባር ሰዎች በውስጥም በውጭም ጫና እንዲለቁ ማድረግ 

ለውጥ ያመጣል ብለው ተስማምተው ወስነው ነበር፡፡ 
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በዲያስፖራው አክራሪ እቅድና ፕላን መሰረት የሚፈፅሙና የሚያስፈፅሙ ሰዎችን ህጋዊ ሆነው በሚንቀሳቀሱ 

ፓርቲዎች ውስጥ ወደአመራር በማምጣትና በብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ሕጋዊ እውቅና እንዲያገኙ በማድረግ ሕዝባዊ 

አመጽን እንዲያስተባብሩና እነዲመሩ ለማድረግ አስበው ነበር። 

በአንድነትም ሆነ በመኢአድ ውስጥ ከፓርቲዎቹ ህገ ደንብ ውጭ ይህ በዲያስፖራው አክራሪ ጽንፈኛ ከፍተኛ የገንዘብ 

ሀይል የተደገፈ መፈንቅለ አመራር ከሕግና ከስርዓት ውጭ ሲካሄድና አመራሩን ሲቆጣጠሩት ይሄ ሕገወጠ ድርጊትና 

አካሄድ ከሕግና ከደንብ ውጭ ሰለሆነ “መርህና የፖርቲው ደንብ ይከበር” የሚሉ ጠንካራ የተቃውሞ ድምፆች 

ከአንድነትም ከመኢአድ አባላትም ጐልተው ወጡ፡፡ አለመግባባቱም ስር ሰደደ፡፡ ለገላጋይም አስቸገረ፡፡የራሳቸውንም 

ችግር በመግባባት ለመፍታት አልቻሉም፡፡ 

በጉዳዩ የሀገር ቤት ሽምጋዮች በመሆን አንዳንድ ምሁራን የተለያዮትን ቡድኖች አቀራርቦ ለማወያየትና ችግራቸውን 

በሰላማዊ መንገድ ፈትተው በአንድ ላይ ሳይለያዩ በየፓርቲያው ሁነው ለምርጫ 2007 እንዲሳተፋ ለማድረግ 

መክረዋል፡፡በእርግጥ ሸማጋዮቹ ከሽምግልናው ይልቅ በመፈንቀለ አመራር ለተቀመጡት ወገኖች የሚያደላ አቋም 

እንደነበራቸው የአንድነትም የመአአድም ተደራዳሪዎች ይናገራሉ፡፡ “የያዛቸሁትን አቋም ትታችሁ አብራችሁ በጋራ 

ከቆማችሁ እገዛ ይደረግላቹሃል” የሚል ሀሳብም ቀረቦላቸው እንደነበረ ውስጥ አዋቂዎች ተናግረዋል፡፡  

ሆኖም ጉዳዮ የግል ቂም ቁርሾ ሳይሆን ሀገራዊና ሕዝባዊ በመሆኑ፣ ጥያቄው መርህን ማክበርና አለማክበር ላይ 

የተመሰረት ስለሆነ “ሕጉና ደንቡ እስካልተከበረ ድረስ መስማማት አንችልም” ሲሉ፣ ሌላው ፅንፈኛ ወገን ደግሞ 

“በአባላት ድጋፍና በጠቅላላ ጉባኤ ተመርጠናል፣ ሕጋዊ ነን፣ ለሌላው ወገን እውቅና አንሰጥም፣ ከፈለጉ መጥተው 

በእኛ አመራር ስር እንደ አባል መሳተፍ ይችላሉ፣ ከዚህ ውጪ የምንቀበለው ነገረ የለም” በሚለው አቓማቸው ጸኑ፡፡  

የተፈጠረው የውስጥ ክፍፍልና የሚሰማው የተቃውሞ ድምፅ ያስደነገጠው የፅንፈኛው አክራሪ ፖለቲከኞችና 

አመራራቸው “መርህ ይከበር” ባሉት ላይ የተለመደውን የዘቀጠና የረከሰ “ተለጣፊዎች ናቸው፣ በመንግስት ተገዝተው 

ነው፣ የወያኔ ተላላኪዎች ናቸው” የሚለውን መናኛ ፕሮፓጋንዳቸውን ውጭ በሚገኙ ሚዲያዎቻቸው በድረ ገፅና 

በፌስቡክ ጭምር ዘመቻ ከፈቱባቸው፡፡ 

ይህ አካሄድ ተቀራርቦ ችግርን ለመፍታት የሚያበረታታ ሳይሆን ጭራሹንም በችግሩ ላይ እሳት በማርከፈከፍ 

ሁኔታውን አባባሰው፡፡ እልህ ውስጥ እንዲዘፈቁም አደረጉዋቸው፡፡ አክራሪው ዲያስፖራ እንዲሀ ነው፡፡  

የአውሮፓ ሕብረት ተወካዮች የአንድነት እንዲሁም የመኢአድ አመራሮችንና ከውስጥ በተቃውሞ የተነሱትን ቡድኖች 

በማነጋገር ለማሸማገል ሞክረዋል፡፡አዲስ የተመረጠውና የቀድሞዎቹን አመራሮች በራሱ መንገድ ያስወገደው አመራር 

“ሕጋዊ እኔ ነኝ፣ ከዚህ ውጭ እውቅና አልሰጣቸውም” በሚለው አቋሙ ገፋ፡፡ ይህም ችግሩን የሚያባብስ እንጂ 

የሚፈታ ሁኖ ባለመገኘቱ የአውሮፓ ሕብረት ተወካዮች ሸምግልናና አደራዳሪነት ሳይሳካ ቀረ፡፡ 

ይህ ሁኔታ የኢትዮጵያ የተቃዋሚ ፓለቲካ ጐራ መሪዎች ዛሬም ከግትር፣ “ከእኔ በላይ አዋቂና ኢትዮጵያዊ የለም” 

በሚለው የእብሪት ፖለቲካ ተቀይደው የተያዙ፣ የራሳቸውን የውስጥ ችግር በራሳቸው ለመፍታት የማይቻሉ፣ አንዱ 
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ሌላውን በመወንጀልና በመክሰስ በስም ማጥፋትና በመፈረጅ ያረጀና ያፈጀ ፖለቲካ ውስጥ ያልወጡ መሆናቸውን 

ያመለክታል፡፡  

የራሳቸውን የውስጥ ችግር በሰላማዊ አግባብና በውይይት በመነጋገር መፍታት ያልቻሉ ሰዎች፣ ሀገርን ያህል ታላቅ 

ነገር፣ ሕዝብን ያህል ግዙፍና ታላቅ ሀይል “በማቻቻል በመደማመጥ፣ በመከባበር በሰላም በፍቅር ይመራሉ፣ 

ያስተዳድራሉ” ብሎ ለማሰብ በፍፁም አይቻልም፡፡ አይታሰብምም፡፡  

የዲያስፓራው ፅንፈኛ አክራሪ የፖለቲካ ሀይል በሕገ ወጠ መንገድ የአንድነትንና የመኢአድን አመራር ለተቆጣጠሩት 

ቡድኖች ሙሉ ድጋፉን መስጠቱ፣ እንደገናም በተቃወሙት ላይ እንደተለመደው የስም ማጥፋት ዘመቻ በማካሄድ 

ተቀባይነት እንዳያገኙ የከፈተው ፕሮፓጋንዳ፣ ወደ አመራር የመጡት ቡድኖች በዲያስፓራው ሴራ  ወደአመራር 

የመጡና የአክራሪ ዲያስፖራውን ሙሉ ድጋፍ ያላቸው ለመሆኑ ማረጋገጫ ነው፡፡  

የኢትዮጵያ የተቃውሞ ፖለቲካ፣ ዝንተ ዓለም አውሮፓና አሜሪካ መሸገው በተቀመጡ ከኢዙአና ኢዙና (የአውሮፓ 

ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ንቅናቄ) ጀምሮ፣ በንጉሱ በደርግ እስከ ኢሕአዲግ ድረስ ለተደጋጋሚ ውድቀት እንጂ 

ለተጨባጭ ውጤት ባልበቁ የውጪ ነዋሪ ፖለቲከኞች እቅድና ሴራ እየተመራ ከ40 ዓመታት በላይ ሀገሪቱንና 

ሕዝቧን እጅግ ብዙ መስዋዕትነት አስከፍሏል፡፡ 

ባሕር ማዶ ሁነው የሚያዋጡትንና የሚሰበስቡትን ዶላር ወደ ሀገር ቤት እየላኩ፣ የድሀውን ልጅ እየቀሰቀሱ፣ ጥላቻ 

እየዘሩ፣ እርስ በእርሱ እያባሉ፣ በጠላትነት እንዲተያይ እያደረጉ በዚህ የረከሰ ፖለቲካቸው የሚቀጥሉት እሰከመቼ 

ነው የሚለውም ያጠያይቃል፡፡  

“አገር ቤት ያሉት ሰዎች ድሆች ሰለሆኑ፣ በቀላሉ በድህነታቸው ምክንያት ለገንዘብ ስለሚሸነፋ፣ ገንዘብ እየላክን 

እናተራምሳቸው፤ ከተሳካም የሚያልቀው አልቆ፣ የሚጠፋው ጠፍቶ፣ ድብልቅልቁ  ወጥቶ ሲያበቃ እኛ ከባሕርማዶ - 

ከአውሮፓ ከአሜሪካን መጥተን ጣን ላይ ፊጥ እንላለን” ከሚለው ውዳቂና አይረቤ አስተሳሰባቸው መቼ ይሆን 

የሚላቀቁት? በሀገር በሕዝብ መታመስና መተራመስ፣ ሰላም ማጣት፣ የእርስ በእርስ ግጭት፣ ደም መፋሰስ እንዴት 

ነው ደስተኛ የማሆኑትስ? በሀገር መጥፋትና መፍረስ የሚያምኑ ሰዎች፣ እንዴት ነው “ሀገሬ፣ ሕዝቤ፣ ወገኔ . . 

.”ብለው ደፍረው የሚናገሩት?  

አክራሪ ዲያስፖራዎች የድሀውን ልጅ፣ ደሀ ስለሆነ ብቻ ለእነርሱ የስልጣን ጥም መገበሪያ አድርገው፣ ሀገሪቱን ሰላም 

ነስተው፣ የተጀመረውን ታላቅ እድገትና ተስፋ ሰጪ የልማት ጉዞ አደናቅፈው፣ በሻዕቢያ እየተረዳን የኢትዮጵያን 

የፖለቲካ ስልጣን እንይዛለን” ብለው የሚያስቡ ፅንፈኞች ከዚህ የእርኩሰት እብደታቸው፣ በጥላቻ ከሚንዘፈዘፋበት 

ዘረኛ አስተሳሰባቸው ተላቀው ለማሰብ አልቻሉም፡፡ 

በእርግጠኝነት የኢትዮጵያ ሕዝብ እጅግ በብዙ እጥፍ ቀድሟቸው ልቆና መጥቆ ሄዷል፡፡ የተገኘውን ሰላምና ልማት፣  

በሀገሪቱ የታየውን ፈርጀ ብዙ ተጨባጭ ለውጥ በባለቤትነት አጣጥሟል፡፡ ቀድሞ በነበሩ መንግስታት ያልታዮና 

ያልነበሩ ታላላቅ ለሕዝብና ለሀገር የሚጠቅሙ  ተጨባጭ ስራዎችን አይቷል፡፡  
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አዲስ አበባን ጨምሮ ድፍን ኢትዮጵያ ስርነቀል የመሰረተ ልማት ለውጥ አምጥተዋል፡፡ ሕዝቡ የተገኘው ለውጥና 

እድገት ባለቤት ነው፡፡ ይኸው የተጀመረው በስኬት የሚገሰግሰው ልማትና እድገት የተገኘውና የመጣው ሀገሪቱ 

ሰላምና መረጋጋት ስላላት ነው፡፡ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታም እስከሚጠናቀቅ የሕዝቡ ሙሉ ድጋፍና 

ትብብር ይቀጥላል፡፡ ሕዝቡ ለአንዲትም ሰኮንድ ሰላሙ እንዲደፈርስ፣ ሁከትና ነውጥ እንዲከሰት፣ የተጀመሩት 

ታላላቅ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች በሰላም ማጣት እንዲስተጓጎሉ አይፈቀድም፡፡ 

ይኸን የሚያስቡ ሁሉ የኢትዮጵያ ጠላቶች እንጂ በተዐምር ወዳጆች እንዳልሆኑ ያውቃል፡፡ ከሻዕቢያ ጋር የተሰለፈና 

በተላላኪነት ያደረ ሎሌና ተላላኪ ቅጥረኛ ለኢትዮጵያ ሰላምና እድገት ልማት መቼም አሳቢ ሊሆን አይችልም፡፡ 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ይሄን ያውቃል፡፡  

የዲያስፖራው ፅንፈኛ ተቃዋሚና በሀገር ወስጥ ያሉ በገነዘብ የተገዙ ተላላኪዎች ላለፋት ሶስት ዓመታት ከፍተኛ 

ገንዘብ አፍስሰው ሲሰሩ የቆዩት የቀለም አብዮት በኢትዮጵያ ለማካሄድ ነወ። ለዚህ ዓላማ ሰፊና ፈርጀ ብዙ ሴራ 

ሢያሴሩ፣ ሲዘጋጁ ከርመዋል፡፡ የአንድነት፣ መኢአድና ሰማያዊ ፓርቲ መሪዎች “2007 ለኢሕአዴግ የመጨረሻው 

ነው፡ አብቅቶለታል፡፡ሊወድቅ ደርሷል፡፡ትንሽ ገፋ ማድረግ ብቻ ነው” ሲሉ መቆየታቸው ዝግጅቱ ለ2007 ብሄራዉ 

ምርጫ መሆኑን ያሳያል፡፡ 

“እኛ መንግስት ለመምራት በሚያስችል ጥሩ ቁመና ላይ ነን ወዘተ” ሲሉ በቅርቡ የሰጡትን የተለያዩ መግለጫዎች 

ከየጋዜጦቹና መጽሄቶቹ ማንበብ ይቻላል፡፡ ጨዋታው ይኼን ብለን እንደ 1997 ምርጫ ሕዝቡን ከጎናችን 

እናሰልፋለን የሚል ተራ የፕሮፓጋንዳ ስሌት መሆኑ ነው፡፡ 

ዛሬም ወሸት፣ ዛሬም መቀደድ፣ ዛሬም መተርተር፣ ሕዝብን ማታለልና ማጭበርበርን ስራዩ ብለው 

ተያይዘውታል፡፡እንደ ተናካሽ ውሻ እርስ በእርሳቸው ለሚናቸፉ፣ የንግግር ስርአት ግብረገብ እርጋታና አስተዋይነት 

ጨዋነትም ለሌላቸው፣ በስም ማፋጥትና በመወነጃጀል፣ በፈጠራ ወሬ፣ በጥላቻና በማንአለብኝነት ተውጠው የሚባሉ 

ሰዎች የሚመሯቸው ፖርቲዎች ለሀገርና ለሕዝብ የከፋ አደጋን የሚያመጡ ስለሆነ የትኛውም ዜጋ እነርሱን አምኖ 

ድምፅ አይሰጣቸውም፡፡  

ተቃዋሚ ፓርቲዎቹ፣ እንኳን የብዙ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦች ባህልና ቋንቋ፣ የተለያዩ ሃይማኖቶች ያሉባት፣ የ90 ሚሊዮን 

ሕዝብ መኖሪያ የሆነችውን ታላቅ ሀገር መምራት ይቅርና ራሳቸውንም ለመምራት አለመላቻላቸውን በሕዝብ ፊት 

አስመስከረዋል፡፡ በዚህ ይዞታቸው ከእነሱ የሚጠበቅ አንድም ምንም መልካም ነገር የለም፡፡ ስልጣን ቢያገኙ 

የኢትዮጵያ እጣ ፈንታ እጅግ አስከፊ ሁኔታ ውስጥ እንደሚወድቅም መናገር ነቢይ መሆንን አይጠይቅም፡፡ 

በአመፅ በሁከት የሚገኝ የፖለቲካ ስልጣን ከእንግዲህ በኢትዮጵያ ምድር አይኖርም፡፡ ሰላማዊ የፖለቲካ ውድድር፣ 

አማራጭ ፖሊስን በሕግና በስርዓት ለሕዝብ ማቅረብ፣ ከጭፍንና ዘረኛ የፖለቲካ አመለካከት መጽዳት ጥላቻን 

ከሚያራግቡና ከማያሰራጩ ሕዝብን ከሚያነሳሱ ወደግጭትና ሁከት ከሚመሩ ሀገርን ከሚያጠፋ ቅስቀሳዎች 

መታቀብ የግዴታም ግዴታ ነው፡፡  
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በሰለጠነና በዘመነ የፖለቲካ አስተሳሰብ ለሀገርና ለሕዝብ ሰላምና አብሮነት በሚጠቅም መልኩ መራመድ፣ ችግሮችን 

በውይይትና በሰላማዊ መንገድ መፍታት ብቻ ነው ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ሊጠቅም የሚችለው፡፡ ሀገሪቱንም ከከፋ 

አደጋ የሚታደገው፡፡ 

ከዚህ ውጪ ያለ የፅንፈኞች መንገድና ጉዞ በሕዝብ ዘንድ ተቀባይነት የለውም፡፡ በሀገርና በሕዝብ ስም መነገዱን 

ማቆም አለባቸው፡፡ሕዝቡ ማንነታቸውን በውል ለይቶ አውቆታልና፡፡  

አፍሪካዊቷ ናይጄሪያ በቅርቡ ብሄራዊ ምርጫ ታካሂዳለች፡፡ በቅርቡ ለጉብኝት ወደ ናይጀሪያ የሄዱት የአሜሪካው 

ውጪ ጉዳይ ሚ/ር ጆን ኬሪ ለተቃዋሚው በአደባባይ መልእክት አስተላልፈው ነበር፡፡ መልእክቱ “ሕዝብን በጥላቻ 

የሚያነሳሳና ግጭት ውስጥ የሚከት ንግግርም ቅስቀሳም የተከለከለ ነው፡፡ ይሄን የሚያደርጉ አሜሪካ ቢመጡም 

አትቀበልም” የሚል ነበር፡፡ ቢቢሲ ይኸንን ከሰሞኑ ሲያስተላለፍ ዓለምን አስገርሟል፡፡ 

ብጥብጥ፣ ቀውስ፣ የሀገራት መፈራረስ፣ የሕዝቦች ስደት . . . ለምዕራባውያኑም አልበጃቸውም፡፡ እነሱም የችግሩ ገፈት 

ዋነኛ ተቓዳሽ ሆነዋል፡፡የውጭ ኢንቨስትመንቶቻቸው ዜጎቻቸው ጭምር ሁከትና ነውጥ አመጽ ባለባቸው ሀገራት 

ታላቅ አደጋ ላይ ወድቀዋል፡፡ ከዚያም በላይ የእስላማዊ አክራሪዎች አደጋ አግጥጦና አፍጥጦ ደጃፋቸውም ደርሶ 

እየተፈታተናቸው ይገኛል፡፡  

የሄዱበትና የተጉዋዙበት መንገድ ሁሉ ያመጣው ያልተገመተ በቀላሉ የማይመለስ አደጋ መልሶ ለእነሱም መትረፉንና 

አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱንም በሚገባ ተረድተውታል፡፡ የአልሻባብ፣ የቦኮሀራም፣ የአይ ኤስ፣ የአልቃይዳና 

የሌሎችም እስላማዊ አክራሪዎችና አሸባሪዎች አደጋ የእነሱም ችግር ጭምር ነው፡፡ “ሁከትና አመጽ ሀገራትን 

እንዳፈራረሰ ለአሸባሪዎችና ለአክራሪዎች መጠናከርና መጎልበት ትልቅ አስተዋጽኦ አድረጓል። በዚህም አለም አደጋ 

ላይ ወድቃለች። ከዚህ ተማሩ” የሚሉ ይመስላሉ ጆን ኬሪ፡፡ ይህ እውነት ነው፡፡ የሚበጀው ሰላም ብቻ ነው።       


