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ዕቅደም፣ የግዴቡ ግንባታም የፖሇቲካ 
ትራንስፎርሜሽን ውጤት ነው 
                                        
ናትናኤሌ--ከሸጎላ 
 
 
በቅርቡ የኢፌዳሪ መንግስት ከፍተኛ ባሇስሌጣናት፣ በአሜሪካና በካናዲ 15 ከተሞች 

ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን   ጋር በአምስት አመቱ 

የእዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ ዙሪያ ተወያይተዋሌ። ውይይቱ በተጠራባቸው 

ከተሞች፣ የተዯረጉ ውይይቶች፣ ሊይ ቀሊሌ የማይባሌ ቁጥር ያሊቸው ኢትዮጵያውያን 

ተገኝተዋሌ። በመገናኛ ብዙሀን አስተያየታቸውን የሰጡ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ 

አባሊት በአምስት አመቱ እቅዴና አጠቃሊይ የአገሪቱ ሁኔታ ሊይ  ግንዛቤ 

ማግኘታቸውን ገሌፀዋሌ። ሇአምስት ዓመቱ ዕቅዴ ተግባራዊነት የዴርሻቸውን 

ሇመወጣት ያሊቸውን ፍቃዯኝነት፣ በተሇይ የዕቅደ አካሌ የሆነው በዓባይ ወንዝ ሊይ 

በሚገነባው ታሊቁ የኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴብ ግንባታ የተሰማቸውን ዯስታ ገሌፀዋሌ።  

በገንዘብ ሌገሳና ቦንዴ በመግዛት የግዴቡን ግንባታ እንዯሚያግዙም በመግሇፅ 

ዴጋፋቸውን  በአገራዊ ስሜት አረጋግጠዋሌ።  

 

በተሇይ ኢትዮጵያውያኑና ትውሌዯ ኢትዮጵያዊያኑ አገር ቤት በኢንቨስትመንት 

ሊይ ሇመሰማራት፣ ከኢንቨስተመንት ፍቃዴና መሬት አሰጣጥ ጋር በተያያዘ 

የሚያጋጥማቸውን ችግሮች የሚመሇከቱ ሃሳቦች አቅርበዋሌ።መንግስት የተነሱት 

ችግሮች መኖራቸውን አምኖ፣ ሇወዯፊት ችግሮቹን ሇማቃሇሌ እንዯሚሰራ፣ በመሬት 

አሰጣጥ ሊይ ያለ ችግሮችን ሇማስተካከሌ አሁን እየተወሰዯ ያሇው እርምጃ ችግሩን 

የማቃሇለን ሂዯት እንዯሚያግዝ ሇኢትዮጵያውያኑ ገሌጿሌ።በውይይቱ ሊይ ጠቃሚ 

ሏሣቦች በማንሣት መሣተፋቸውን የገሇፀው የሌኡካን ቡዴኑ በኢትዮጵያውያኑና 

በትውሌዯ ኢትዮጵያውያኑ የተነሱና ጠቃሚ የሆኑ ጉዲዮች የአምስት አመቱ ዕቅዴ 

አይነተኛ ግብዓት ተዯርገው እንዯሚወስደም አስታውቋሌ። 

 

የአምስት አመቱ የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ፣ እንዯ ሌማት እቅዴ አንዴም 

አስከፊ ነገር እንዯላሇው፣ ጉዲዩ በዋናነት የሚመሇከታቸው ኢትዮጵያውያን ወገኖች 
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ተቃዋሚ ፓርቲዎችንም ጨምሮ ይስማሙበታሌ። ይህንንም በይፋ ገሌፀዋሌ። 

በተቃዋሚዎች በኩሌ እንዯቅሬታ የቀረበ ነገር ቢኖር ፣ ዕቅደ እጅግ ተጋኗሌ  

የሚሌ ብቻ ነበር። በቅርቡ ይፋ የተዯረገው የዚሁ ዕቅዴ አካሌ የሆነው የታሊቁ 

የኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴብ ግንባታንም፣ ህዝቡና የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች 

በተመሳሳይ ስሜት እንዯሚዯግፉት መግሇፃቸው ይታወቃሌ።  

 

የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባሇስሌጣናት፣ በርካታ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ 

ኢትዮጵያውያን ወዯሚኖሩባቸው የአሜሪካና የካናዲ ከተሞች መጓዝ ያስፈሇጋቸው 

ኢትዮጵያውያኑና ትውሌዯ ኢትዮጰያውያኑ አገር ቤት ያሇው ወገናቸው ያገኘው 

በዕቅደ ሊይ የመወያየት ዕዴሌ እንዱዯርሳቸው፣ የዕቅደ ተግባራዊነት ሊይ በመሳተፍ 

የበኩሊቸውን ዴርሻ በመወጣት አገራቸውንና ህዝባቸውን እንዱያግዙ፣ ሇራሳቸውም 

እንዱጠቀሙ ሁኔታዎችን ሇማመቻቸት ነው። 

 

ይሁን እንጂ፣ የተዘጋጀውን የውይይት መዴረክ አንዲንዴ ኃይልች ሇማዯናቀፍ 

ጥረት አዴርገው እንዯነበር ሠምተናሌ። በዚህ ጉዲይ ሊይ አውራምባ ታይምስ 

የተሰኘው ሳምንታዊ የአማርኛ ጋዜጣ በሚያዚያ 8/2003 ዓ.ም እትሙ  አንዴ ዘገባ 

አስነብቦናሌ። "የኢህአዳግ ሌኡካን ትርፍና ኪሣራ በሠሜን አሜሪካ" በሚሌ ርዕስ 

አውራምባ ታይምስ ያስነበበው ዘገባ፣ የኢትዮጵያን ጉዲይ በቅርብ የሚከታተለ 

የውጭ አገር ዜግነት ያሊቸው ተመራማሪ እና ላልች፣ የጋዜጣው የፖሇቲካ 

ተንታኞች የተባለ ግሇሰቦች፣ ተቃውሞውን የመሩ የአንዴ ኢትዮጵያዊ ወይም 

ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ አስተያየቶችን አካቷሌ። 

 

ዘገባው፣ አርኒግተን ቨርጂኒያ ጆርጅ ሜሠን ዩኒቨርስቲ ኢትዮጵያን ጨምሮ የአፍሪካ 

ቀንዴ ጂኦፖሇቲካዊ ጉዲዮችን በቅርብ ከሚከታተለ አሜሪካውያን ምሁራን መካከሌ 

ተጠቃሽ ባሊቸው ድ/ር ቴሬንስ ሉዮንስ "The Ethiopian Diaspora and  

Homeland Conflict" በሚሌ ርዕስ ባቀረቡት ጥናታዊ ፅሁፍ ይጀምራሌ። ድ/ር 

ሉዮንስ በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን "በአገር ቤት የሚገኙ የፖሇቲካ፣ 

የሲቪክና የኃይማኖት ቡዴኖችን በመንግስት ሊይ ተቃርኗዊ  አቋም እንዱይዙ 
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የፋይናንስና የልጂስቲክ ዴጋፍ በመሥጠት ከርቀት የመዘወር ሚና አሊቸው" 

ማሇታቸውን ይጠቅሣሌ። 

 

እርግጥ ነው፣ በኢትዮጵያ ጉዲይ ሊይ የሚመራመሩት ድ/ር ቴሬንስ ባይናገሩም፣ 

በአገር ቤት ያለ ሁለም ኢትዮጵያውያን በውጭ የሚኖሩ የተወሰኑ የመንግስት 

ተቃዋሚ ቡዴኖች፣ ይህን እንዯሚያዯርጉ ይታወቃሌ። ድ/ር ቴሬንስም እንዯሚለት፣ 

ወዯ መግባባት ከመሔዴ ይሌቅ ወዯ ግጭት የሚያመራ ፖሉሲ ቀርፀው በሃይሌ 

የመንግስት ሇውጥ ማምጣት ሇሚፈሌጉ (militant) እና ፅንፈኛ (uncompromising)  

የተቃዋሚ ቡዴኖች ዴጋፍ እንዯሚያዯርጉም ይታወቃሌ። ምርጫ 97ን ተከትል 

የተቀሰቀሰው ሁከትና አሁንም ሁከት የሚናፍቁ አንዲንዴ የከሰሩ የተቃዋሚ 

አመራሮችን የሚዯግፉ አክራሪ የዱያስፖራ ተቃዋሚዎች  ሰፊ ዴርሻ እንዲሊቸው  

ሇኢትዮጵያውያን  የተሰወረ አይዯሇም። እነዚህ አገር ቤት ያለ የተቃዋሚ 

አመራሮች የአገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበ የራሳቸውን አቋም ከማራመዴ ይሌቅ  

የገንዘብ ዴጋፍ በሚያዯርጉሊቸው አክራሪ  የዲያስፖራ ፖሇቲከኞች የሚነደና በነሱ 

ሳንባ የሚተነፍሱ ናቸው።   

 

አገር ቤት ሇሚኖረው ኢትዮጵያዊ ዋናው ጉዲይ በውጭ የሚኖሩት ተቃዋሚዎች 

የፖሇቲካ፣ የሲቪክና የሏይማኖት ቡዴኖቹን ከርቀት ሲዘውሩ መቆየታቸው ሳይሆን፤ 

"ምን አይነት የመቃወሚያ አቋም እንዱይዙ በማዴረግ ነው የሚዘውሯቸው?" 

የሚሇው ነው። 

 

የዚህ ጥያቄ ምሊሽ ጥሌቅ ምርምር የሚጠይቅ አይዯሇም። በውጭ አገር የሚኖሩ 

አክራሪ የመንግስት ተቃዋሚ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን አቋም 

ማስታወስ በቂ ነው። በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን 

ተቃዋሚ ቡዴኖችን በሁሇት መዴቦ መመሌከት ይቻሊሌ። አንዯኛው ቡዴን 

ኢትዮጵያ ከ1983 ዓ.ም ወዱህ ባለት ሃያ ዓመታት የምትከተሇውን በብሔር ሊይ 

የተመሰረተ ፌዳራሊዊ አወቃቀር አምርሮ የሚቃወም፣ አገሪቱ ከዚያ ቀዯም 

ወዯነበረውና የብሄር ብሄረሰቦችንንና ህዝቦችን ማንነትና ሌዩነት በእኩሌነት 

የማያስተናግዴ አሏዲዊ የመንግስት አወቃቀር መመሇስ አሇባት የሚሇው ነው። 
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ላሊኛው ቡዴን ዯግሞ ቅዴመ 1983 ዋነኛ የመንግስት ተቃውሞ መሰረት ከነበረው፣ 

የብሔር ብሔረሰብ የነፃነት ጥያቄ የሚመዘዝ አመሇካከት ያሇው ነው። ይህም ህገ 

መንግስቱ ሊይ ከተዯነገገው ውጭና ከህዝቦች የአንዴነትና የአብሮነት ፍሊጎት 

በተጻራሪ እንወክሇዋሇን የእኔ ነው የሚለትን ብሔር ገንጥሇው የራሳቸውን ነፃ 

መንግስት በኃይሌ የመመስረት አቋም ያነገቡ ናቸው። የኦሮሞ ነፃነት ግንባርና 

የኦጋዳን ብሔራዊ ነፃነት ግንባርና ዯጋፊዎቹን እንዯአብነት ማንሣት ይቻሊሌ።  

 

ድ/ር ሉዮነስ እንዲለት ሁሇቱም የኢትዮጵያ ዱያስፖራ ቡዴኖች በአገር ውስጥ 

የራሳቸውን መቃወሚያ ሃሣብ በማግዘፍ ፖሇቲካውን ሇመዘወር ይጥራለ። የሁሇቱ 

ቡዴኖች ዯጋፊዎች በቅርቡ በሰሜን አሜሪካ የተሇያዩ ከተሞች  በአምስት አመቱ 

የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ ሊይ ከዲያስፖራው ጋር ሇመወያየት የተጠራው 

ስብሰባ  ሊይም ሇተቃውሞ ወጥተዋሌ።  

 

አሁንም ዋናው ጉዲይ ቡዴኖቹ የያዙትን አቋም ሇምን ያዙ የሚሇው አይዯሇም። 

ያመኑበትን አቋምና አመሇካከት የመያዝ፣ አቋማቸውን በሰሊማዊ መንገዴ 

የማራመዴ መብትና ነፃነት አሊቸው፤በአገር ቤትም ጭምር። ዋናው ጉዲይ 

አቋማቸውን በምን ዓይነት መንገዴ ነው ማራመዴ የሚፈሌጉት የሚሇው ነው። 

 

በዚህ ጽሁፍ፣ በተሇይ አገር ቤት የሚንቀሳቀሱትን የፖሇቲካ ቡዴኖች ከርቀት 

ሇመዘወር በመሞከር የሚታወቀውን፣ በቅርቡ በሰሜን አሜሪካ የተጠራው ውይይት 

ሊይ ተቃውሞውን በማሳማት ዓይን ውስጥ የገባው ቡዴን  ሊይ እናተኩር። ይህ 

ቡዴን የያዘው አቋም ኢትዮጵያ አሁን የምትከተሇውን ብሔር ሊይ የተመሰረተ 

ፌዳራሊዊ አወቃቀር የሚቃወምና ፣ ቀዯም ሲሌ የነበረው ዓይነት አሏዲዊ 

የመንግስት ሥርዓት መመሇስ አሇበት የሚሌ ነው። 

 

ሇዚህ አስረጂነት አሜሪካ ዋሽንግተን ዱሲ የተካሄዯውን ውይይት የተቃወመውን 

ቡዴን የመሩትን ድ/ር ሼክስፒር ፈይሳ አስተያየት መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ ከአውራምባ 
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ታይምስ የቅዲሜ ሚያዝያ 8/2ዏዏ3 ዓ.ም ዕትም ሊይ በወጣ ቃሇመጠይቅ ‹‹. . . 

የብሔር ፌዳራሉዝም በትክክሌም አያላ ዯም መቃባትን ያስከተሇ የብሔሮችና 

የሀይማኖችች ቁርሾን እንዯሚያጭር ወይም እንዯሚያስነሳ የሚያመሇክቱ በጥሩ 

ሁኔታ የተዘጋጁ አያላ ጥናቶች መኖራቸውን ሌጠቁምህ ያስፈሌገኛሌ. . . ።ነበር 

ያለት፡፡  

ይህ እኛ ስሌጣን ካሌያዝን ኢትዮጵያ ውስጥ የኢኮኖሚ እዴገት ጥያቄ መነሳት 

የሇበትም፣ የአባይን ወንዝ ውሃ የመጠቀም እርምጃ መውሰዴ አትችለም በሚሌ 

በይፋ ከገሇፁት አቋማቸው ጀርባ ያሇው መሰረታዊ ጥያቄ፣ ብሔር ሊይ የተመሰረተ 

ፌዳራሊዊ የመንግስት አወቃቀር መኖር የሇበትም የሚሌ መሆኑን ያሳብቅባቸዋሌ። 

በላሊ አነጋገር፣ ከሀያ ዓመት በፊት ያካሄዴነውን የፖሇቲካ ትራንስፎርሜሽን 

የማይቀበለ መሆኑን ነው የገሇፁት። እንዯርሳቸው ፍሊጎት ወዯነበርንበት የሚመሌሰን 

ላሊ የፖሇቲካ ትራንስፎርሜሸን ያስፈሌገናሌ። ዋናው አጀንዲቸውም ይኸው ነው። 

የሰብዓዊና የዱሞክራሲያዊ መብቶች ጥሰት ይፈፀማሌ በሚሌ ያነሷቸው ውንጀሊዎች 

መሠረተ ቢስና ማስመሳያዎች ናቸው። 

 

ከሌባቸው ሇሰብዓዊ መብት መከበር የሚጨነቁ ቢሆን ኖሮ፣ ብሔራዊ መብት - 

በቋንቋ መስራት፣ በቋንቋ መማር፣ ራስን በራስ ማስተዲዯር… የመሰረታዊ ሰብዓዊ 

መብቶች አካሌ በመሆናቸው፣ እነዚህን መብቶች ማስከበር ያስቻሇውን ፌዳራሊዊ 

መዋቅር ባሌታቃወሙ ነበር። 

   

ቡዴኑ በቀጣይ አምስት ዓመት ዕቅዴ ሊይ ሇመወያየት የተጠራው ስብሰባ ሊይ 

ያሰማው መቃወሚያ "ከኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን በፊት የፖሇቲካ 

ትራንስፎርሜሽን ያስፈሌጋሌ" የሚሌ ነው። የራሳቸውን የፖሇቲካ ዓሊማ ማሳካት 

የሚያስችሌ ትራንስፎርሜሽን እየጠየቁ መሆኑ ነው። የዚህ ዕቅዴ አካሌ የሆነው 

የታሊቁ የኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴብ ግንባታን በተመሇከተም፣ " አሁን ባሇው መንግስት 

መገንባት የሇበትም፣ እኛ ስሌጣን ሊይ ስንወጣ ይገንባ" የሚሌ አቋም ያሰሙ 

የተቃዋሚው መሪዎችም ነበሩ። 
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ይህን ተቃዋሚዎቹ ፊት ሇፊት ያቀረቡትን የመቃወሚያ ሃሳብ ሇመረዲት፣ 

ኢትዮጵያ ውስጥ ተነስተው ሇነበሩ መሰረታዊ የሰብዓዊና ዱሞክራሲያዊ መብቶችና 

ነፃነቶች ተገቢውን ምሊሽ የሰጠ የፖሇቲካ ትራንስፎርሜሽን መካሔደን የሚያሳዩ 

መሬት ያለ ዕውነቶችን እንመሌከት። ኢትዮጵያ የየራሳቸው ማንነት፤ ቋንቋ፣ 

ባህሌ… ያሊቸው በርካታ ብሔሮችና ብሔረሰቦች የሚኖሩባት አገር ብትሆንም፣ 

ከ1983 በነበሩት ሁሇት የመንግስት ስርዓቶች እነዚህ ብሔሮችና ብሔረሰቦች 

ማንነታቸው ዕውቅና ተነፍጎት መቆየቱ ይታወቃሌ። ስርዓቶቹ በህግ የጫኑት   

ብሔራዊ ጭቆና ፣ ብሔሮችና ብሔራሰቦች የመብትና ነፃነት ጥያቄ አንስተው፣ 

የትጥቅ ትግሌ እንዱያካሂደ የግዴ ብሎሌ። የመጨረሻ የዚህ ስርዓት አራማጅ 

የነበረውን የወታዯራዊ ዯርግ መንግስት ሇውዴቀት ያበቃው የኢትዮጵያ ብሔሮችና 

ብሔረሰቦች ሇመብትና ነፃነታቸው ያካሔደት ትግሌ ነው። ከዯርግ ስርዓት ማብቃት 

በኋሊ ቀዯም ሲሌ አብረው በኖሩባቸው ጊዜዎች ያፈሩት በጎ የጋራ እሴቶች ሊይ 

ተመስርተው፣ ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዲዯሩ በእኩሌነትና በመከባበር 

የሚኖሩበትን ፌዳራሊዊ ስርዓት መስርተው መኖር ከጀመሩ እነሆ ሁሇት አስረተ 

ዓመታት ሉያስቆጥሩ ነው። 

 

የኢፌዳሪ ሕገመንግስት ዜጎች የፈቀደትን አመሇካከትና አቋም የመያዝ፣ በአቋምና 

በአመሇካከታቸው የመዯራጀት፣ አቋማቸውን በይፋ የማራመዴ፣ በህዝብ ዴምፅ 

በሚገኝ ውክሌና  የመንግስት ሥሌጣን የመያዝ፣ ስሌጣን የመጋራት መብትና ነፃነት 

ዯንግጓሌ። በአገር ቤት ውጪ ካሇው ተቋዋሚ ቡዴን ጋር ተመሳሳይ አመሇካከት 

የሚያራምደ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ተዯራጅተው በይፋ ሲንቀሳቀሱ መቆየታቸው 

ሇዚህ በቂ አስረጂ ነው።  

 

ይህ በመሊው ኢትዮጵያ ብሔሮችና ብሔረሰቦች የሚወከሇውን የአገሪቱን ህዝብ 

ሇዘመናት ከኖሩበት አስከፊ ብሔራዊ ጭቆና ያሊቀቀ፣ የሰብዓዊና ዱሞክራሲያዊ 

መብት እጦትን  ያስቀረ  በኢትዮጵያ ታሪክ ሇመጀመሪያ ጊዜ የተካሔዯ የፖሇቲካ 

ትራንስፎርሜሽን ነው።  

 



 7 

በዚህ ሕገመንግስታዊ መብታቸው ተጠቅመው አገር ውስጥ መንቀሳቀስ ያሌፈሇጉት 

የዲያስፖራ ታጋዮች፣ ከሠሊማዊ ትግሌ ውጭ የመንግስት ሇውጥ በማምጣት 

አቋማችንን ተግባራዊ ማዴረግ እንችሊሇን የሚሌ እምነት ያሊቸው ናቸው።  

 

በአገር ቤት ሠሊማዊ ትግሌ ሇማዴረግ ተዯራጅተው የሚንቀሳቀሱ ተመሳሳይ 

አቋምና አሊማ ያሊቸው ቡዴኖች፣ በእነዚህ አክራሪ የዲያስፖራ ፖሇቲከኞች 

የፋይናንስና የልጂስቲክ ዴጋፍ ሇመጠምዘዝ ተጋሊጮች ሆነው ቆይተዋሌ።  

የተወሰኑት ሰሊማዊና ሠሊማዊ ያሌሆነ የፖሇቲካ እንቅሰቃሴን እያጣቀሱ የተምታታ 

አካሄዴ ሲከተለ የተስተዋለት በስዯተኛ ፖሇቲከኞቹ ቡዴን ተፅእኖ ምክንያት ነው።   

 

ምርጫ 97ን ተከትል፣ በተሇይ የቀዴሞው ቅንጅት ሇአንዴነትና ሇዱሞክራሲ 

የተሰኘው ፓርቲ በህዝብ ዴምፅ ያገኘውን አዱስ አበባ ከተማን የማስተዲዯር 

ሥሌጣንና በፌዳራሌ መንግስት የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ከዚያ ቀዯም 

በተቃዋሚዎች ተገኝቶ የማያውቀውን ከፍተኛ ቁጥር ያሇው የም/ቤት መቀመጫ 

ከመቀበሌ ይሌቅ በኃይሌ የመንግስት ሥሌጣን ሇመንጠቅ የተዯረገው እንቅስቃሴም 

የዲያስፖራው ቡዴን ከርቀት ፖሇቲካውን የመዘወር ታክቲክ  ውጤት ነው። ይህን 

ድ/ር ልየነስ የኢትዮጵያን ዲያስፖራ በሚመሇከት ባቀረቡት ፅሁፍ ሊይ 

ጠቅሰውታሌ። 

 

የኢትዮጰያ ህዝብ ሰብዓዊና ዱሞክራሲያዊ መብቶቹን ያስከበረ የፖሇቲካ 

ትራንስፎርሜሽን ያካሔዯ ቢሆንም፣ ሇዘመናት ተጭኖት የኖረውን ዴህነት 

ከጫንቃው ሊይ አሊራገፈም። ሇዚህ ዯግሞ የኢኮኖሚ እዴገት ትራንስፎርሜሽን 

ያስፈሌገዋሌ። ይህ የዲያስፖራ ፖሇቲከኞች ቡዴን የተቃወመው የአምስት ዓመቱ 

የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ ዓሊማም ይህንኑ የዘመናት ዴህነት ከህዝቡ 

ጫንቃ ሊይ ማራገፍ ነው። የዚህ ዕቅዴ አካሌ የሆነውን ታሊቁን የኢትዮጵያ ህዲሴ 

ግዴብ መገንባት ያስፈሇገውም ሇዚህ ነው።  

 

ድ/ር ሼክስፒርና  አቶ ታማኝ በየነ የሚመሩት ቡዴን ታሪክን ወዯኋሊ መሌሶ 

አሃዲዊ የመንግስት ስርዓት በመመስረት ስሌጣን ሊይ የመውጣት ቅዥቱን 
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እንዱያሳካ  ሉፈቀዴሇት አይችሌም፤ከምንም በሊይ ዯግሞ ይህን የሚያስተናግዴ 

አንዲችም ነባራዊ ሁኔታ ከዚህ በኋሊ በሃገራችን ይፈጠራሌ ተብል አይታሰብም፡፡ 

ይህን የምትናፍቁ በውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን፣ አገር ቤት ያሇውን 

ኢትዮጵያዊ ፍሊጎት ተገንዝባችሁ አካሄዲችሁን አቃኑ። ኢትዮጵያ ውስጥ በይፋና 

በህጋዊ መንገዴ ተዯራጅታችሁ በነጻ የምትንቀሳቀሱ የፖሇቲካ ፓርቲዎችም የዚህ 

የከሰረ የዲያስፖራ ፖሇቲከኞች ቡዴን የራሱን ርካሽ ዓሊማ ሇማሳካት እንዯፈሇገ 

የሚዘውራችሁ መሳሪያ አትሁኑ። የፖሇቲካ አቋማችሁ የኢትዮጵያን ህዝብና 

የአገሪቱን ተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበ ይሁን።   

 

ያም ሆነ ይህ የኢትዮጵያ ህዝብ የአምስቱን ዓመት የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን 

ዕቅዴ ሇመተግባር ፣ የዓባይንም ግዴብ ሇመገንባት ቆርጦ ተነስቷሌ፣ ከዴህነት 

ያወጡታሌና። 

 

 

 

 

 


