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ማፈሪያ ተቃዋሚ  

ይነበብ ይግለጡ 

11-11-14 

 

የኢትዮጵያ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች የገዘፈ ስህተት ሀገሪቱንና ህዝቡን 

በተለያዩ ዘመናት ከፍተ፣ ዋጋ አስከፍለውታል፡፡ ህዝቡም አማራጭ የፖለቲካ ፓርቲ 

አላየንም እያለ ነው። ህዝቡ ይህን ያለው በስም ፓርቲዎች ስለሌሉ አይደለም። 

ከዚህ ይልቅ የበዙ አንዳቸውም ኢትዮጵያን ለመምራት ስክነት፣ ብስለት፣ 

አስተዋይነት፣ ተቻችሎ መኖር፣ ለሃገራዊ ጥቅም በጋራ መቆም የሚችል ተቃዋሚ 

ፓርቲ ስለሌለ ነው። ሕዝበቡ እዚህ  መደምደሚያ ላይ የደረሰው ከብዙ  

ተሞክሮዎች የፓርቲዎቹን ማንነት በመገንዘባቸው ነው፡፡  

የኢትዮጵያ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚተማመኑትና ወሳኝ ኃይል አድርገው 

የሚወስዱት የኢትዮጵያን ህዝብ አይደለም፡፡ የሀገሪቱ ባለቤት ሕዝቡ ነው፡፡ ሰፊ 

ታሪክ፣ ባህል፣ ቋንቋ፣ ሀይማኖት የተለያዩ ብሄር ብሄረሰቦች ባለቤት የሆነችው 

ኢትዮጵያ እንደ ብዝሀነቷ ሁሉን አቻችለው በፍቅርና በመከባበር በመቻቻል ጥላቻን 

አስወግደው የሚቆሙ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን እስከ አሁን አላገኘችም፡፡ ለዚህም 

አልታደለችም፡፡  

ተቃዋሚዎች የሰለጠነ ዘመናዊ የፖለቲካ እውቀት የላቸውም፡፡ እጅግ ኋላ ቀር 

ለሀገርና ለህዝብም ፀርና ጠንቅ የሆነ ተተኪውን ትውልድ የሚበክል የፖለቲካ ባህል 

እንዳላቸው አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ የምዕራቡ ዓለም መንግስታት አምነው 

ተቀብለውታል፡፡ አንድ ዓላማ ቢኖራቸውም፣ ብዙ ቦታ የሚከፋፈሉና እርስ በእርስ 

የሚወነጃጀሉ፣ ልዩነትን አቻችሎ የመራመድ ባህል የሌላቸው፣ በአሉባልታና በወሬ 

የተጠመዱ ሕዝቡንም በተገቢው መንገድ ማንቀሳቀስ የማይችሉ፣ በአጉራ ዘለልነት 

የታጀቡ መሆናቸውን ሁሉም አውቆታል። ስለዚህም የማያዳግም ቁርጥ ያለ አቋም 

ወስደዋል፡፡  
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በምእራባውያን ዲፕሎማቶች በሀገር ውስጥም በውጭውም የኢትዮጵያ ተቃዋሚ 

የፖለቲካ ኃይል ላይ የተሰጠው ምስክርነት ምን ያህል አሳፋሪና አንገት አስደፊዎች 

ከስነ ስርዓትና ስነ ምግባር የራቁ አጉራ ዘለል መሆናቸውን እየገለፁም ባሉበት 

ተቃዋሚው ራሱን ወደ ውስጥ ለመመልከት ለመፈተሽ ዝግጁነት የለውም፡፡ ይኽም 

በነበረው ውድቀት ላይ ተደራራቢ ውድቀቶች እንደሚከተሉትም ያመለክታል፡፡ 

የተለያዩ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ህብረት፤ ጥምረት፤ ቅንጅት 

ሲመሰርቱ መልሰውም ሲያፈርሱት የኖሩት ለበርካታ ጊዜያት ነው።    

በአንድ ወቅት  በስሜታዊነት ግለት ተነሳስተው ተወያይተው የጋራ ዓላማና ግብ 

ቀርጸው ስም ሰይመው ሕብረት ይሁን ጥምረት ወይንም ቅንጅት በአንድ ላይ 

ይሰለፋሉ፤ ይቆማሉ። ብዙም ሳይቆዩ የተወሰኑት አፈንግጠው ይወጣሉ ወይንም 

በውስጥ ሁነው መወነጃጀልና በተለመደ ባህላቸው ስም ማጥፋት አንዱ በሌላው ላይ 

ማካሄድ ይጀምራሉ፤ ጎራ ይለያሉ፡፡ ቡድን ይመሰርታሉ፡፡ የጎሪጥ መተያየት 

ይቀጥላሉ፡፡ ወደ ግሉ ሚዲያ በመምጣት መግለጫ ይሰጣሉ፡፡ አንዱ ራሱን 

እውነተኛ ኢትዮጵየዊ አድርጎ ሌላውን ልክ ኢትዮጵያዊ እንዳልሆነ፣ መብቱንም 

ዜግነቱንም ረግጦ የሀሳብ ልዩነቱንም ባለመቀበል በክህደት በባንዳነት በቅጥረኝነት 

በሆዳምነት ወዘተ መወንጀሉ መወነጃጀሉ ይቀጥላል፡፡  

ምንም ስለሁኔታው የማያውቀውን ህብረተሰብ የተሳሳተ መረጃ በመስጠትና ስም 

በማጥፋት ህዝቡ በጥላቻ እንዲያያቸው ለማድረግ የአገኙትን ቀዳዳና አጋጣሚ 

በመጠቀም በጋዜጣና በመፅሔት፣ በሬዲዮ፣ በማህበራዊ ድረ ገጽ ጭምር 

ይዘምታሉ፡፡ የሌላውን ወገን የተለየና መልካም ሀሳብ ለመስማት ለማዳመጥ እድሉ 

የሌለው ወገን የእነዚህን የተቀነባበረ የስም ማጥፋት ዘመቻ እውነት አድርጎ 

በመቀበል በተራው ያስተጋባል፡፡ ይሄ ነው የኢትዮጵያ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ 

አመራርና አባላት ደጋፊዎች መደበኛ ስራ፡፡ የሀሳብ ልዩነትን መቀበል፣ የተሻለ ሆኖ 

የተገኘውን “ለሁላችንም ይጠቅመናል” የሚል አመለካከት ጭርሱንም በኢትዮጵያ 

የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ አልተፈጠረም፡፡   

በተቃዋሚው ፕሮፌሰርና ዶክተር ለመባል የበቁ ሳይቀሩ የሃሳብ ልዩነቶችን 

በውይይት ከመፍታት ይልቅ በሀይልና በጉልበት በጡጫና በርግጫ በመደባደብ 
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ጭምር ለመፍታትና ሌላውን አንበርክኮና አስገድዶ ተገዢና ተከታይ የማድረግ 

መንገድን ሲከተሉ ታዝበናል፡፡ ይህም ፍጹም እብሪተኛነት አምባገነንነት በመሆኑ 

ከዴሞክራሲ ባህልና መሰረታዊ መርህ  እጅግ በጣም ተጻራሪ በሆነ መንገድ የቆመ 

ነው።  

ከሶስት ተኩል አስርት ዓመታት በፊት ኢህአፓ የውስጥ  “የተሻለው የትግል ስልት 

ከተማ ውስት የትጥቅ ትግል መጀመር አይደለም፤ ያለን አቅም ከደርግ ጋር 

የማይወዳደር በመሆኑ ወጣቱን እናስፈጀዋለን፤ ስለዚህ ይህ ውሳኔ መለወጥ መቀየር 

አለበት” የሚል አቋም ይዘው በሃሳብ የተለዩት የኢህአፓ ከፍተኛ አመራር አባላት 

የነበሩት እነ ጌታቸው ማሩ የተገደሉት በራሳቸው ጓዶች ነበር፡፡ አውሮፓ በነበሩበት 

ሰዓት ለአንድ ዓላማ የቆሙት ኢትዮጵያውያን ናቸው በአስተሳሰብ መስመር ልዩነት 

በጠላትነት ተፈራርጀው አይጥና ድመት ሆነው ወደ ኢትዮጵያ ከገቡ በኋላ እርስ 

በእርስ እየተወነጃጀሉ በጥይት ሲገዳደሉ ሲጠፋፉ የነበረው፡፡  

የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች በተለይም ምሁር ነን የሚሉት አመራሮች 

በትምክህትና በእብሪት የተሞሉና ለሌላው ንቀት ያላቸው በመሆኑ ነው በሀገሪቷ 

ውስት ታላቅ ውድቀት የተከሰተው፡፡ ስንቱ የመጠቀ አስተሳሰብ የነበረው የህዝብ 

ልጅ በገዛ ወገኑ በገዛ ወንድሙ እጅ እየተቀጠፈ የቀረው፤የስንቱ ቤት የተዘጋውና 

አባትና እናት አልቅሰው ህጻናት ያለ አባትና እናት የቀሩት፡፡ የዚህ ሁሉ መነሻው 

ምክንያታዊ መንስኤ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች (ፓርቲዎች) 

የሰለጠነ የፖለቲካ ባህል የሌላቸው፤ የሀሳብ ልዩነቶችን በውይይት መፍታት 

የማይችሉ፤ ከእኛ የተለየ አስተሳሰብ ያለው እኛን ያልተከተለ ጠላት ነው መጥፋት 

አለበት ብለው የሚደመድሙ አረመኔያዊ እሳቤ ያላቸው በመሆኑ ነው፡፡   

ያልተረዱት ትልቅ ቁም ነገር በሀሳብ የተለያቸውን ሰው ሲያጠፉት የሚወድቀው 

ገላው ሰውነቱ እንጂ አስተሳሰቡና አመለካከቱ አይደለም፡፡ አመለካከቱ ደግሞ 

በሌሎችም ይደገማል ይቀጥላል እንጂ አይገታም፡፡ ከደርግ በኋላም የመጡትና 

የተቋቋሙት ስመ ብዙ የተቃዋሚ ፓርቲዎች በእነዚሁ የቀድሞ ሰዎችና 

አመለካከታቸው ተወጥሮና ተቀስፎ የተያዘ በመሆኑ የተለያዩ ፓርቲዎችን 

ተለያይተው ቢመሩም መሰረታዊውና ያልተፈታው ከማንነታቸው ጋር የተያያዘው -- 
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እጅግ ኋላ ቀር አስተሳሰብ እንደገና እያገረሸ አዲሱንም ተተኪ ትውልድ እየበከለ  

አሉባልታና ወሬን በማንገስ ዛሬም ድረስ ቀጥሏል፡፡ ለውጤት ሊያበቃቸው ድል 

ሊያስጨብጣቸውም አልቻለም፡፡ 

የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች ከደርግ ውድቀት በኋላም  ባለፉት 23 ዓመታት 

በውድቀት እየተንከባለሉ በውርደት ታጅበው መሳለቂያም ሆነው በመቀጠል ዛሬ ላይ 

ደርሰዋል፡፡ የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች መልካሙን መልካም ለማለት የማይችሉ 

ጥላቻና ስሜታዊነት በሁለመናቸው የተሰራጨ በጎ የሚባል ነገር የሌላቸው ሁሉንም 

ነገር መቃወም ተቃዋሚነት ነው ብሎ የሚያምኑ ናቸው።  ከከፋ መሰረተ ቢስ 

ጥላቻ በመነሳት ከሀገሪቱ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር አብሮ በመሰለፍ የገዛ ሀገራቸውንና 

ህዝቡን የሚወጉ የሀገሪቱን ብሔራዊ ጥቅምና ደህንነት ጭምር ለጠላት አሳልፈው 

የሚሰጡ  የአስተሳሰብ ድሆች ናቸው፡፡  

የፖለቲካ  ሊለወጡ ይችላሉ፡፡ ሀገርና ህዝብ ግን ይቀጥላል፡፡ ሀገሬ የሚሉትን 

ሀገር፤ ወገኔ የሚሉትን ህዝብ ውድቀት፣ ጥፋት፣ ችግር፣ መከራ የእርስ በእርስ 

መናቆርና ብጥብጥ አጥብቀው የሚመኙ በዚህ ግርግር ስልጣን ለመያዝ የሚያስችል 

አጋጣሚ ይፈጠራል ብለው የሚያስቡና የሚ ናቸው።  

ከስለጠነ አስተሳሰብ የተፋቱ እብሪተኛና አምባገነን ፖለቲካን የማያውቁ የፖለቲካ 

ተቃዋሚዎች ያላት ሀገር ብትኖር ኢትዮጵያ አንዷ ናት፡፡ አሁን ያለው መንግስት 

በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ያልነበሩ ያልታዩ ታላላቅ የኢኮኖሚና የልማት ስራዎችን 

ሰርቷል እየሰራም ነው፡፡ የተሰሩት ስራዎች በሙሉ የሀገርና የህዝብ ሀብቶች ቋሚ 

ቅርሶች ናቸው፤ መንግስት የተፈጠረውን ሃብት የትም ይዞት አይሄድም፡፡ 

እነዚህን አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ እውቅና ያገኙ የኢትዮጵያን ልማትና እድገቶች 

የዲፕሎማሲ ስኬቶች የሚክድ የሚያጥላላ ጥላሸት የሚቀባ የሚሳለቅ ጭራሹነም 

ከጠላት ጋር ተሰልፎ ሊያጠፋ የሚታገል ተቃዋሚ ነው ሀገሪቷ ያፈራችው፡፡ በበቀል 

ስሜት ያበደ፣ በአሉባልታና በወሬ የተካነ፣ በጎጠኝነት የተመረዘ፣ “እኔ ስልጣን 

ካልያዝኩ ሀገርም ህዝብም አላውቅም፤ ይጥፋ” የሚል ተቃዋሚ ነው ያለው፡፡ 

አስተሳሰቡ ወራዳና አሳፋሪም ነው፡፡  
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ለዚህም ነው ከሰሞኑ ተቃዋሚው የሀገር ውስጡና የውጭው ፅንፈኛ የሚያመልካቸው 

የምዕራብ ዲፕሎማቶች አዲስ አበባ አትላስ ሆቴል አካባቢ በሚገኝ አንድ ድርጅት 

አዳራሽ ውስጥ ልምድ ለመለዋወጥ በተሰባሰቡ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች 

የመወያያ መድረክ ላይ በተደረገ ውይይት ግልጽና የማያሻማ ቁርጥ ያለ 

መልዕክታቸውን ነው ለተቃዋሚው ያስተላለፉት፤ ቁርጥ ያጠግባል እንዲሉ፡፡  

ምዕራባውያኑ ከሰፊ ጥናትና ግምገማ በኋላ የደረሱበት የማጠቃለያ ድምዳሜ 

ለውስጡም ለውጩም ተቃዋሚ ታላቅ መርዶ ነበር። ምዕራባውያኑ ዲፕሎማቶችና 

ኢትዮጵያውያኑ መያዶች ያደረጉት ስብሰባ ለሚዲያ ዝግ በመሆኑ ይህን የልምድ 

ልውውጥ ውይይት መቅረጽም ሆነ መቅዳት አይቻልም፡፡ ይህም የተቃዋሚውን 

አቋም በሚያስተጋቡ ድረ ገጾች ላይ በአጭሩ ወጥቷል፡፡ በአዲስ አበባ ያሉት 

ምዕራባውያኑ ዲፕሎማቶች እንደገለፁት፣ ተቃዋሚዎች ያላቸውን ሃይል አሰባስበው 

በተገኘው መንገድ ተግባራዊ እንቅስቃሴ እስካላደረጉ ድረስ በውጭም በውስጡም 

ያሉትን ለመርዳትና ለማበረታታት ከብሔራዊ ጥቅም አንፃር እንደማይቻል 

መናገራቸውን ምንጮች ጠቁመዋል፡፡ ይህ ሁኔታ ምዕራባውያኑ ዲፕሎማቶች 

በተቃዋሚው ተስፋ መቁረጣቸውን በግልፅ ያሳያል ፡፡ 

ምዕራባውያኑ የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች የራሳቸውን ሕዝብ አቅፎ ለመያዝ 

የማይችሉ መሆናቸውን አምነዋል፡፡ ሕዝቡን አንቀሳቅሶ በተግባር ተቃውሞውን 

ቢያጋግመው እርዳታና እገዛ እናደርጋለን ባይ ናቸው፡፡ ይህም አንዳንድ 

ምእራባውያን ዲፕሎማቶች ከተቃዋሚው አቋምና ፍላጎት ጋር የተሳሰረና የተቆራኘ 

ዓላማና ግብ እንዳላቸው በቂ ማረጋገጫ ነው፡፡ ለዚህም ነበር በ1997 ዓ.ም 

በኢትዮጵያ የቀለም አብዮትን ለማካሄድ በአቋምና በመስመር የሚቀራረቡም 

የሚለያዩም የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች በእነፕ/ር መስፍን 

ወልደማርያምና ዶ/ር ብርሀኑ  ነጋ አማካኝነት ልዩነቶቻቸውን አቻችለው በአንድ 

እንዲሰባሰቡና ቅንጅትን እንዲፈጥሩ የተደረገው፡፡ 

ይህም የኢትዮጵያ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉት 

አክራሪ ፅንፈኛ ሃይሎች የራሴ የሚሉት ብሄራዊ አጀንዳ የሌላቸውና ለውጭ 
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ሀይሎች ለምእራባውያን መንግስታት ብሄራዊ ጥቅም መከበር በሎሌነት በአሽከርነት 

በተላላኪነት የተሰለፉ ጉዳይ አስፈጻሚ መሆናቸውን በገሀድ ያረጋግጣል፡፡  

ይህ ባይሆን ኖሮ የምዕራባውያኑ ዲፕሎማቶች አ ከተቃዋሚው ጋር አብሮ 

የሚያቆማቸው ምንም ነገር የለም፡፡ ምእራባውያኑ የፈለገው ሚሊዮንና ቢሊዮን 

ዶላር ይውጣ የእኛን ጥቅምና ፍላጎት የሚያስከብር መንግስት ወደ ስልጣን 

እንዲወጣ ካደረግን በአመፅም ይሁን በፈለገው መንገድ የበለጠ በሀገሪቷ የተፈጥሮ 

ሀብት እንዳሻን እንጠቀማለን ብለው ስለሚያምኑ ብቻ ነው፡፡ በሌላውም ዓለም 

ያደረጉት ይሄንኑ ነው፡፡ ይህ ስሌታቸው በአጋጣሚ በኢትዮጵያ ሊሰራ ባለመቻሉ 

ተጨናግፏል፡፡ 

በ1997 የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች በየኤምባሲው  የሚሮጡበት፣ የሚመክሩበት፣ 

አቤት የሚሉበትም ምስጢር ቢደብቁትም ይኸው ዛሬ በምዕራባውያኑ ዲፕሎማቶች 

በራሳቸው ተጋለጧል፡፡ የሀገር ውስጡም በውጭ ያሉት የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች፣ 

የራሳቸው ወገን በሆነው ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ሳይሆን በምእራባውያኑ ነው 

የሚመኩት።  ይህ ደግሞ ሕዝቡንም ታሪክንም ማዋረድ ነው፡፡  

በነጮች የበላይነትም  ለማያምነውና ድሀም ቢሆን ኩሩና ነፃነቱን አሳልፎ ሰጥቶ 

ለማያውቀው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከአብራኩ እንዲህ ዓይነት ነጭ አምላኪ ሎሌዎች 

መፈጠራቸው በአሽከርነትም ማደራቸው እጅግ አሳፋሪ እጅግም አሳዛኝ 

ነው፡፡ይልቁንም የሚያስከብራቸው በራሳቸው ሕዝብ ቢኮሩና ቢተማመኑ ነበር፡፤ይሄ 

በአለመሆኑም ነው አንዱና ትልቁ የተቃዋሚዎች ውድቀት፡፡  

ህዝቡንም አስተባብረው በየቤቱና በየቦታው በየመስሪያ ቤቱ ወዘተ ቀስቅሰው 

በመደቡዋቸው ቅጥረኞች አማካኝነት ለማስወጣት ከነጮቹ ብዙ ሚሊዮን ብር 

ተቀብለው ገንዘቡን ለዚሁ ስራ ሕዝቡ ውስጥ የሚረጩ፤ ድሀውን ወገናቸውን 

በገንዘብ ገዝተው ለተቃውሞ ለማሰለፍ የሰሩ፤ የግል ጋዜጣና መፅሔቶችንም 

በተመደበላቸው ገንዘብ ገዝተው የመቀስቀሻና የአመፅ ጥሪ መልዕክት የሚያስተላልፉ 

የጥላቻና የዘረኝነትን መርዝ የሚነዙ፤ ስማቸው ተቃዋሚ ግን ደግሞ የነጮች 

ቅጥረኛ ተላላኪ አሽከሮች ብሔራዊ ክብራቸውን የሸጡ ለሆዳቸው ያደሩ ምሁራን 
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ነው ያሉን፡፡ አዎን በ1997ዓ.ም ይኼን ለማሳካት ነው የሰሩት፡፡ ለኒዮ ሊበራሉ 

ዓለም አቀፍ ከበርቴ የሀገሪቷን አንጡራ ሀብት፤ መሬት፣ አየር መንገድ፣ ቴሌ፣ ባንክ 

. . . ለመሸጥ ወዘተ ነበር ቃል የተገባቡት።  

የ1997 ውድቀታቸው የጨነገፈው የቀለም አብዮታቸው አልበቃ ብሎአቸው ይሄንኑ 

ተመሳሳይ ታሪክ በ2007 ምርጫ እንደግማለን ህዝቡን አሳምጸን አደባባይ ውሎ 

እንዲያድር እናደርጋለን ብለው ውስጥ ለውስጥ ብዙ ሲሰሩ ከርመዋል፡፡ 

እንደተለመደውም ባህር ማዶ ያለው ዋነኛው አክራሪና ፅንፈኛ የተቃዋሚ ሃይል 

“በሀገር ቤት ያሉትን የተለያዩ ተቃዋሚዎች በገንዘብ የምረዳው፣ ምፅዋት 

የምሰጣቸው፣ እኔ ስለሆንኩ እኔ ያልኩትን ሁሉ መፈፀም አለባቸው” ብሎ በግለሰብ 

ግንኙነትና በተላላኪዎቹ አማካኝነት የተለመደውን ስም ማጥፋት ዘመቻ በድረገፅ 

በማካሄድ አመራሮች እንዲቀየሩና ለአመፅ ሴራው መሪነት የታጩት ሰዎች 

መፈንቅለ አመራር አድርገው እንዲቀመጡ ማድረግ ጀምሯለ። የአንድነት ፓርቲን 

የአመራር  ለውጥ ለዚህ አስረጂነት መጥቀስ ይቻላል።  

በዚህም በ2007 የ1997 ዓ.ም ዓይነቱን አመፅ እቀሰቅሳለሁ ብሎ ቢንፈራገጥም፣ 

ህዝቡ የተቃዋሚዎችን ማንነት ሰለተረዳ አንቅሮ ተፍቷቸዋል፡፡ ወጣቱም 

እንደቀድሞው ተታሎ የአመፅ መሳሪያ ለመሆን የተመቻቸ አይደለም። 

ምእራባውያኑ ዲፕሎማቶች ይህን ሁሉ ስለተረዱ ጠንቅቀውም ስላወቁ ነው 

የተቃዋሚውን ደካማነት አጉራ ዘለል ባህርይ አሉባልተኛ መሆናቸውን በግለሰብ 

ንግግር የሚያምኑ፤ በባዶ ተስፋ መመራትና ስሜታዊነት የሚመሩ፤ ስትራቴጂን 

ለማሳካት የማይችሉ መሆናቸውን በመዘርዘር ነው ለተቃዋሚው ምንም ዓይነት 

እርዳታ አናደርግም ያሉት፡፡  

ምዕራባውያኑ ዲፕሎማቶች ተቃዋሚው  “የፖለቲካ ምህዳር ጠቧል” እያለ 

ስለሚያሰማው ክስ ተጠያቂው ገዢው ፓርቲ ብቻ ሳይሆን ተቃዋሚውም ጭምር 

እንደሆነ መናገራቸውን ሰምተናል፡፡ “የጠራ አመለካከትና አቅጣጫ የሌላቸው 

አማራጭ የማይሆኑ፤ ተመሳሳይ አቋም ይዘው እርስ በእርስ የሚናከሱ፤ በፓርቲ ስራ 

የተተበተቡ ሀገራዊ አጀንዳቸውን ማስተካከል ያልቻሉ” ሲሉ የሰላ ትችት 

ሰንዝረውባቸዋል፡፡ 
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ምእራባውያኑ ዲፕሎማቶች የኢትዮጵያ ተቃዋሚ የፖለቲካ ሃይል እጅግ ኋላ ቀርና 

ደካማ መሆኑን፣ አሉባተኞች ተራ ወሬ ወዳዶች፣ ስም አጥፊዎች፣ በሀገራዊ ግብና 

ራዕይ ሳይሆን በግለሰብ ንግግር የሚያምኑ መሆናቸውን አበክረው ገልጸዋል፡፡  

ምዕራባውኑ በአሁን ባለው ስርአት ላይ ያላቸውን ጥላቻ  የሚያሳይ ሃሳብም 

አቅርበዋል። ይህም “ተቃዋሚዎች ደግሞ ገዢውን ፓርቲ በተከታታይ የህዝብ 

አመጽ ማስደንገጥ ያልቻሉ፤ የመከላከያና ደህንነት ተቋማትን ማሳመን ያልቻሉ” 

በሚል የሰነዘሩት፣ ሲሆን ተቃዋሚው ያለውን ሀይል አሰባስቦ በተገኘው መንገድ 

የመንግስት ለውጥ ለማምጣት እስካልተንቀሳቀሰ ድረስ በውስጥም በውጭም ያሉትን 

ለመርዳት እና ለማበረታታት ከብሔራዊ ጥቅም አንፃር እንደማይቻል መናገራቸውን 

የድረገጽ ምንጮች ገልፀዋል።   

ስለዚህም ተቃዋሚው አመጽ እንዲቀሰቀስ ህዝብ ይዞ እንዲወጣ መከላከያና 

ደህንነትንም ለአመፅ ጎን እንዲያሰልፍ ወዘተ በመስበክ የቀለም አብዮት ለማካሄድ  

የሚውጠነጠነው ሴራ ዋነኛ ቀያሽ መሀንዲስ “ይሄን ካደረጋችሁ ዶላር እለግሳቹሃለሁ” 

የሚለው ዓለም ዓቀፍ የኒዮ ሊበራል ሃይል መሆኑን ይኀው በአዲስ አባባ የየተደረገ 

ምስጢራዊ ስብሰባ አረጋግጧል፡፡ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የምዕራባውያንን 

የፖለቲካ ኢኮኖሚ አጀንዳ አስፈፃሚ ተላላኪ፣ በገንዘብ የተገዙ ቅጥረኞች 

መሆናቸውንና የራሳቸው አጀንዳ እንደሌላቸው በእርጥባን በሚገኘ ገንዘብ ሽሚያ 

እርስ በርስ ሁኔታ እንደሚባሉ የዲፕሎማቶቹ ውይይት አጋልጧል፡፡ ማፈሪያ 

ተቃዋሚ  !!   

       

   

  


