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የውረድ እንውረድ ናፋቂዎች 

                                                       ቤተልሄም ፋንታ 1-20-15 

ምርጫ 2007 አራት ወራት ብቻ ይቀሩታል፡፡ የሕዝብ ድምፅ ወሳኝ መሆኑ የሚገለፅበት ከተፎካካሪ ፓርቲዎች 

ውስጥ ይበጀኛል፣ ይጠቅመኛል የሚለውን በነፃነት ያለማንም ጣልቃ ገብነት በራሱ ውሳኔና ሙሉ መብት 

የሚመርጥበት ነው፡፡ ቀደም ሲል አራት ብሔራዊ ምርጫዎች የተካሄዱ ሲሆን የአሁኑ ደግሞ ለአምስተኛ ጊዜ 

የሚካሄድ ብሔራዊ ምርጫ ነው፡፡ 

ገዢው ፓርቲ በተከታታይ ማሸነፉን የሚያጣጥለው በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ የሚገኘው ፅንፈኛው ተቃዋሚ 

በሕዝብ ለመታመንና ለመፈቀድ ብሎም ለመመረጥ የሚያበቃውን ሕዝባዊ አመኔታና ተቀባይነት በራሱ ውስጥ ባሉ 

በነበሩና እንደገናም እያገረሹ በሚከሰቱት የውስጥ ችግሮቹ እንኳን ሀገርንና ሕዝብን ለመምራት ራሱንም በቅጡ ሸክፎ 

ለመምራት አልቻለም፡፡  

በውስጥም በውጭም ያለው ተቃዋሚ ዛሬም ከስሜታዊነት ከጥላቻፖለቲካ ከእብሪትና ከትምክህት አስተሳሰቡ 

አልተላቀቀም፡፡ ስመ ብዙ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ብሔራዊና ክልል ተኮሮች ቢኖሩም እርስ በእርስ ከመናቆር አንዱ 

ሌላውን ከመወንጀል ስም ከማጥፋት እንደገናም አንድ የነበሩት ተለያይተውና ተበታትነው ለጠብ ተጋብዘው 

በጠላትነት ተያይተው ሲፋለሙ እንደ ደመኛ ሲፈላለጉ ማየት የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከጥንት እስከ ዛሬ 

የዘለቀ ሁነኛ መለያ ባህርያቸው ነው፡፡  

በሀገር ውስጥ ያለው ተቃዋሚው በውጭ የሚገኘው ፅንፈኛና አክራሪ ፖለቲከኛ የፋይናንስም የአስተሳሰብም ጥገኛ 

ነው፡፡ በራሱ ነፃነት ቆሞ በራሱ ሕዝብ ተማምኖ የሚሰራ ሳይሆን ማንኛውንም ትዕዛዝ የሚቀበለው ተግባራዊ 

ሊያደርግ የሚንቀሳቀሰውም በውጭ ያሉትን የልብ ትርታና ትንፋሽ እያዳመጠ ነው፡፡ በራሱ ቆሞና ተማምኖ የሚሰራ 

ሳይሆን ተው የተባለውን የሚተው አድርግ የተባለውን እየተሸቆጠቆጠ የሚያደርግ ምንም ዓይነት ለውጥም ሆነ 

ሕዝባዊ ትሩፋት ሊያመጣ ሊያስገኝ የማይችል ነው፡፡  

እንዲህ ዓይነቱ ተቃዋሚ ገዢውን ፓርቲ ከመሳደብ ከማውገዝ የተቃውሞ ሰልፍ እያለ ከመንጫጫት ጥላቻን እየሰበከ 

ወጣቱን በስሜታዊነት እየነዳና እየቆሰቆሰ ለማላተም በዚህም የፖለቲካ ትርፍና ተቀባይነት አገኛለሁ ሕዝቡን ለአመጽ 

ከጎኔ አሰልፋለሁ ብሎ ቀቢፀ ተስፋ የሚያስብና የሚያልም ነው፡፡  

ተቃዋሚው ምርጫው ሰላማዊ በሆነ የፖለቲካ ውድድር እንዲካሄድ ከማሰብና ከማድረግ ይልቅ ከቀድሞው ጀምሮ 

በገዢው ፓርቲ ላይ ያጠራቀማቸውን ቅሬታዎች ጥላቻዎች ቋጥሮ በዚህም ሰበብ ሕዝቡን በስሜት ቆስቁሶ አደባባይ 

አስወጥቶ በሚነሳው ስርዓት አልበኝነት ቀውስና ነውጥ የፖለቲካ ስልጣን እይዛለሁ ብሎ የጅል ሀሳብ የሚያስብና 

የሚያሰላ ነው፡፡  

አሁን አዲስ የተመረጠው የአንድነት እና የመኢአድ አመራር ከሰማያዊ ፓርቲ እና ከሌሎችም ጋር የጋራ ግንባርና 

ህብረት ለመፍጠር ኮሚቴ አቋቁመው እየሰሩ ሲሆን በዚህ ሕዝባዊ ንቅናቄ ፈጥረን ገዢውን ፓርቲ አስገድደን 
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ከምርጫውም በፊት ቢሆን ከስልጣን እንዲለቅ እናደርገዋለን ነው የሚሉት፡፡ ልክ 1997 ዓ.ም ቅንጅት 

በሚያደርገው ቅስቀሳ ኢህአዴግ አንድ ሳምንት ነው የቀረው ጉድጓዱ የተማሰ ቀብር ብቻ የቀረው ፓርቲ ነው 

የሚለውን ተረት…ተረት ዛሬም ያለሀፍረት በ2007 እየደገሙት የሚገኙ በህዝብ የሚቀልዱ ውሸት የማይሰለቻቸው 

ናቸው፡፡  

ዛሬም በ2007 የተቃዋሚው የፖለቲካ አካሄድና አሰላለፍ በ1997 ዓ.ም የተጠቀመውን ስልትና መንገድ በመጠቀም 

በተለየ ሁኔታ ባወጣቸው የውስጥ ለውስጥ አደረጃጀቶች በመጠቀም የ2007ን ምርጫ የኢህአዴግ መጨረሻ 

እናደርገዋለን እያሉ በማቅራራት ላይ ይገኛሉ፡፡  

አንድነትም መኢአድም በመጀመሪያ ደረጃ የውስጥ ችግሩ መነሻዎች ራሳቸው ሆነው ሳለ ችግራቸውን በውስጥ 

መፍታትና ማስተካከል የማንም ሳይሆን የእነሱውና የእነሱው ግዴታና ሃላፊነት መሆኑን እያወቁ እኛ ባልነው መንገድ 

ካልሆነ አመጽና ሁከት እናስነሳለን፣ ሕዝባዊ ንቅናቄ እንፈጥራለን፣ መሬቷ እንድታረግድ እናደርጋለን በሚል 

ሌሎቹንም ተቃዋሚ ፓርቲዎች ማስተባበሩን በስፋት ተያይዘውታል፡፡ 

ይህ አይነቱ ሀላፊነት አስተዋይነትና ብስለት የጎደለው የሀገሪቱን ሰላምና ልማት የሕዝቡን የተረጋጋ ሕይወት አደጋ ላይ 

ለመጣል እያደረጉት ባለው መክለፍለፍ  ተቃዋሚው በታሪክ ውስጥ ታይቶና ተሰምቶ የማይታወቅ ውድቀትና አዘቅት 

ውስጥ ተንከባሎ እንደሚገባ ጥርጥር የለውም፡፡ አንደኛ ነገር በምንም ተዓምር ከእንግዲህ በዚህች ሀገር በሰላማዊና 

ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ካልሆነ በስተቀር በአመጽና በሁከት የፖለቲካ ስልጣን እይዛለሁ ደም አፋስሼ ሀገር አውድሜ 

ለስልጣን እበቃለሁ ብሎ ማሰብ ሀገርን ለማጥፋትና ለማውደም እንደገናም የተገኙትንና የተጀመሩትን ተስፋ ሰጪ 

ልማቶች ለማጨለም የሚደረግ ሩጫ ከመሆን አይዘልም፡፡ ህዝቡም አይቀበለውም፡፡ 

ፓርቲዎች ተባበሩ፣ ተጣመሩ፣ አንዱም በሌላው ላይ እሽኮኮ አለ እጅ ለእጅ ተያያዘ ይህ ሀገርን ለማውደም የእርስ 

በእርስ ጦርነት ለመፍጠር ከጀርባው በግንቦት ሰባት በዋነኛነት በሻዕቢያ የበላይ መሪነትና አስተባባሪነት የሚመራ ፀረ 

ኢትዮጵያ ሴራና ደባ ስለሆነ ጥርጥር በሌለው ሁኔታ ይንኮታኮታል፡፡ 

በዴሞክራሲ ስም ለሚነግዱ ሀገር ሻጮች ከጀርባ ከጠላቶችዋ ጋር ቃል ኪዳን ላሰሩ ሀይሎች ኢትዮጵያን አሳልፎ 

መስጠት ሰማይ ዝቅ መሬት ከፍ ቢል አይታሰብም፡፡ ሰላማዊውን መንገድ ረግጦና ጨፍልቆ ሕግ ጥሶና ደርምሶ 

የሀገርን ሰላም በዴሞክራሲና በምርጫ ስም ለማደፍረስ መቃጣት ኢትዮጵያንም ለመበታተን መሞከር እጅግ 

የከፋውንና የመረረውን ዋጋ እንደሚያስከፍል ይታወቃል፡፡  

አክራሪ ተቃዋሚዎች በትምክህትና በእብሪት በማን አለብኝነት የተዋጡ የሌላውን ብሔር ብሄረሰብ መብት 

የማያከብሩ በንቀት የሚመለከቱ ኢትዮጵያውያን እኛና እኛ ብቻ ነን ብለው የሚያምኑና በቀልና ደም የተጠሙ 

ሀይሎች በመሆናቸው እነሱ እንፈጥረዋለን ለሚሉት ሕዝባዊ ንቅናቄ እነሱ ሊሄዱበት ከሚያስቡት በላይ 

እብሪታቸውን የሚሰብርና አንኮታኩቶ የሚጥል ወደ ትቢያነትም የሚለውጥ ታላቅ ሕዝባዊ ማዕበልና ቁጣ ቅጣትም 

ይጠብቃቸዋል፡፡  
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የእነሱ ጉዳይ ያበቃው ከአክራሪ እስላማዊ ሀይሎችና ከሻእቢያ ጋር ሲሰለፉ ነው፡፡ የፖለቲካ ልዩነትንና የሀገርን 

ህልውናና ደህንነትን በቅጡ ለይተው ማየት ያልቻሉ ናቸው፡፡ ኢትዮጵያን የእነሱ የግል ሀገር ብቻ ማን እንዳደረጋት 

ይህንንስ እኩይ እምነትና አስተሳሰብ ከየት እንዳመጡት ገና ያልጠበቁትና የሚያወራርዱት ሂሳብና እዳ አለባቸው፡፡ 

ቀድሞም በኢትዮጵያ የነበረው መሰረታዊ ችግር የብሔሮችና ብሄረሰቦች መብት በእኩልነት ያለመከበር ያመጣው 

ውስብስብ ፈተና የሀገሪቱን ሰላምና ሕልውና ሲፈታተን መኖሩ ይታወቃል፡፡ 

የሁሉም ብሔሮችና ብሔረሰቦች መብት በእኩልነት የተከበረባት ሁሉም እናቴ ብሎ በጋራ የሚቆምላት፣ 

የሚጠብቃት፣ የሚያሳድጋት፣ በጠንካራ አንድነት ላይ የተመሰረተ ኢትዮጵያዊነት ነው እየተገነባና እያበበ ያለው፡፡ 

እኛ ብቻ ነን ኢትዮጵያዊ የሚለው ከትምክህት የመነጨ እምነትና አስተሳሰብ የሌሎችን ማንነት የረገጠና የደፈቀ 

አካሄድ ስለሆነ በዚህች ምድር ላይ ከእንግዲህ ቦታም ስፍራም የለውም፡፡ 

በሀገር ውስጥም በውጭም ያለው የዳያስፖራው ጽንፈኛ ተቃዋሚ ሀገር ለማች አደገች የተሻለ ደረጃ ላይ ደረሰች 

ግድብም መንገድም ገነባች በአለም 10ኛ ደረጃ ያዘች ወዘተ… ሲባል ሲሰማ እንደክፉና መርዘኛ ጠላት እሪ ብሎ 

ፀጉሩን የሚነጭ፣ ደረቱን የሚመታ፣ የሚያብድ፣ ጨርቁን ጥሎ አቅሉን ስቶ አረፋ የሚደፍቅ ነው፡፡ እንዴት ሰው 

በሀገሩ ማደግና መሻሻል መልማት ደስ ሊለው ሲገባ በጎደለው ለመሙላት ከመጣር ይልቅ እጅግ የከፋ ቃላት 

ሊገልፁት ከሚችሉት በላይ አልፎ በሄደ የጠላትነት ስሜት ውስጥ መዘፈቁም ያስደምማል፡፡ 

እኔ ባሰብኩት መንገድ ካልሄደች ሀገርም ትጥፋ ብሎ የሚወራጭ ስብስብ ተቻችሎና ተሳስቦ ተደማምጦ ስለ መስራት 

መቼውንም የሚያስብ አይደለም፡፡ እነሱ ጠዋት ማታ የሚፎክሩበትና የሚያቅራሩበት ሕዝባዊ አመፅና ንቅናቄ 

ገዢውን ፓርቲ ሳይሆን ራሳቸውን ነቃቅሎና ጠራርጎ እንደሚያጠፋቸው ተምሳሌቱን ከአረብ ሀገራት ሊማሩ 

ይገባቸዋል፡፡  

ቀድሞውንም ሀገር ቤት ያለው ተቃዋሚ ውጭ ካለው የዳያስፖራ አክራሪ ፖለቲከኛ እየተሻረከ፣ እየዶለተ፣ እያሴረ፣ 

እየሸረበ፣ የከረመበት ሕዝባዊ አመፅና ሁከት በጠመንጃ መደገፍ አለበት ብለው አሥመራ ላይ በሻዕቢያ ጡት አባትነት 

ግንቦት ሰባትና አርበኞች ግንባር ውህደት ፈፅመዋል፡፡  

እቅዱ በመሀል አገርና ክልል የሀገር ውስጦቹ ሀገሪቷን በረብሻና በሁከት ሲያናውጡ እነ ግንቦት ሰባት ደግሞ በሻዕቢያ 

ወታደራዊ አማካሪነት እየተረዱና እየተጋዙ ከድንበር ወደመሀል እንዋጋለን የሚል ነው፡፡ በመሀል ሀገሪቷን በሳንድዊች 

መልክ ጨፍልቀን ሕግና ስርዓት ጠፍቶ ስርዓተ አልበኝነት ሰፍኖ ያለቀው አልቆ የወደመው ወድሞ ሀገሪቷንም 

አጥፍተን እንገነባለን ብለው የሚያስቡ ዘባተሎዎች ናቸው፡፡ ከንቱ ከንቱ እንዲል መፅሐፉ የከንቱም ከንቱዎች 

ናቸው፡፡  

እነሱ ይህን ሲያደርጉ ኢትዮጵያና ልጆቿ ቁጭ ብለው እጃቸውን አጣጥፈው ይመለከታሉ ብለው የጅል ሀሳብ 

ያስባሉ፡፡ እንግዲህ በነፍስ አባታቸው በጌታቸው ሻዕቢያ በተንኮሉ ቀያሽ መሀንዲስነት የሚመራውን ፀረ ኢትዮጵያ 

ግንባርና ሴራ ከስሩ መንግሎ ለመጣልና ከምንጩ ለማድረቅ የሻዕቢያን ዘመን የማይሽረው ጠላትነት በማያዳግም 

ሁኔታ ማምከን ለኢትዮጵያ ይዋል ይደር የሚባል የቤት ስራ አይደለም፡፡ 
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ምንጩ ሲመክን ጉድጉዋድና ዋሻው ሲደረመስ ያኔ በኢትዮጵያ ላይ ሻዕቢያም እየመለመለና እያደራጀ 

የሚያሰማራቸው ጀሌዎችም ችግር ፈጣሪነታቸው ያከትማል፡፡  

የመሀል አገር የሻዕቢያ ተላላኪዎችና የግንቦት ሰባት ጉዳይ አስፈጻሚዎች አስር ምክንያቶችን በመፍጠር እናካሂደዋለን 

የሚሉት ሕዝባዊ ንቅናቄ ከጀርባው በእነማን እንደሚመራ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠንቅቆ ያውቃል፡፡ የእነሱ የጥፋት ሴራ 

ታዳሚ ሆኖ የራሱን ሀገር ሰላም አያደፈርስም፡፡ ሀገሩንም አያጠፋም፡፡ ይልቁንም በምላሹ የጥፋት ኃይሎችን ጉራና 

ህልም አምክኖ ቅስማቸውን ይሰብራል፡፡  

ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ማለት ከሕግና ከስርዓት ውጪ ሀገር መበጥበጥና ማደፍረስ ማለት አይደለም፡፡ 

የግድ እኛ በኃይል ስልጣን ካልያዝን ሀገር ይጥፋ የሚል እርኩስ መንፈስ የተጠናወተው ተቃዋሚ ኢትዮጵያ 

ከሚንቀሳቀሱ እስላም አክራሪ ሀይሎች ጋር በመሰረተው ወዳጅነት ሙሉ ድጋፋን እየሰጠ በአጋፋሪነትም ቆሞ 

እያዳለቀ ልሳንና እንደበታቸው ሆኖም እየተከራከረ ይገኛል፡፡ 

ተቃዋሚውም ጭርሱንም በኢትዮጵያ አክራሪነት የለም ሊኖርም አይችልም ብሎ እስከመከራከር ደርሷል፡፡ 

በኢትዮጵያ ላይ ከአክራሪ እስላማዊ አሸባሪዎች ለሚደርስ ወይንም ለሚፈጠር ማንኛውም አደጋ ተቃዋሚውም 

ወደደም ጠላም እኩል ሀላፊነቱን ይሸከማል፡፡ ይወስዳል፡፡ በሀሳብ መደገፍና አብሮ መቆም ሽብርተኝነትን ማበረታት 

በመሆኑ በህግ ተጠያቂ ያደርጋል፡፡  

ተቀዋሚው የሀሳብ ልዩነቶችን ማየትም መስማትም አይፈልግም፡፡ የእኔ ብቻ አስተሳሰብ ትክክል ነው ብሎ ያምናል፡፡ 

የተቃዋሚው አመራሮችና አባላት ደጋፊዎች አንዱ መለያ ባህርያቸው እንደነሱ ያላሰበና ያልደገፋቸውን የተለየ ሀሳብ 

የሚያራምደውን ሰው እጅግ በከፋ ጥላቻና ጠላትነት ይፈርጃሉ፡፡ ያያሉ፡፡ ይመለከታሉ፡፡ ይሳደባሉ፡፡ ይዘልፋሉ፡፡ 

በአይናቸው ጥላቻና ንቀትን ጠላትነትን ያሳያሉ፡፡ ሲላቸውምም ይዝታሉ፡፡ ለመደባደብም ይጋበዛሉ፡፡ ከአውሬነት 

ባሕርይ ውጪ በዚህ ዘመን ሊኖር የሚገባው ስልጡን በዴሞክራሲያዊ እምነት የተገራ ባህልና አስተሳሰብ 

የላቸውም፡፡ ከእነሱ የተለየ አመለካከት እምነት አስተሳሰብ ያለውም ሰው ተፈጥሮአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቱ ስለሆነ 

መብቱ ተከብሮ በነፃነት ሀሳቡን የመግለጽ የመንቀሳቀስ የመስራት የመደመጥም  መብት አለው፡፡ 

ማነው ተቃዋሚውን በሌሎች ዜጎች ፍጹም መብት ላይ አዛዥ ፈላጭና ቆራጭ ያደረገው ቢባል የፍጹም 

አምባገነንነታቸው መገለጫ መሆኑ ነው፡፡ የሌላውን መብት ጥሶ ለመሳደብ ለዱላ የመጋበዝ ሰው የመገላመጥ 

አንዲትም ምንም መብት የለውም፡፡    

በአጭሩ እነዚሀ በተለያየ አደረጃጀት ውስጥ ያሉ ተቃዋሚ ሀይሎች እድልና ጊዜ ካገኙ ምን ሊፈጥሩና ሊያደርጉ 

እንደሚችሉ ከወዲሁ መገመት ይቻላል፡፡ እድሉን ቢያገኙ ሰው ከማጥፋት ከማሰር ከማሳደድ ሀገሪቷንም የሰቆቃ 

የፍዳ የእልቂትና የመከራ ምድር ከማድረግ በምንም ተዐምር አይመለሱም፡፡ 

ተቃዋሚዎች በተለይ አክራሪው ሞልቶ የገነፈለ ጥላቻና በቀል በውስጣቸው እየገነፈለ ሽቅብ ሲያስገዝፋቸው በገሀድ 

ይታያል፡፡ ይህ ሁሉ አካሄድ ለኢትዮጵያም ለሕዝቧም አይበጅም፡፡ አይጠቅምም፡፡ በ1997 ዓ.ም ገና ማሸነፋቸውን 
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ሳያውቁ የሚታሰሩና እርምጃ የሚወሰድባቸው ሰዎች ስም ዝርዝር ለቅመው አስቀድመው ያዘጋጁ ለበቀል የተዘጋጁ 

ጉዶች ናቸው፡፡  

ይህ በቀል የደገሰ ዝግጅታቸው ሌላ ዙር መተላለቅን መጠፋፋትን የሚያመጣ እንጂ እንደሚሉት ዴሞክራሲና ሰብአዊ 

መብትን አያሰፍኑም፡፡ ይልቁንም ሊገመትና ሊታሰብ የማይቻል አምባገነናዊነትና አረመኔነት ነው ሊወልዱ 

የሚችሉት፡፡ ይህ ደግሞ በእጅጉ ያሳፈራል፡፡ ሕዝብ ይህን አይነቱን ድርጊት ማየትና መስማት ስለማይፈልግ 

አይመርጣቸውም፡፡ ከጎናቸውም አይቆምም፡፡  

እየደለቁ ባሉት የጦርነት መዝሙርና ፉከራ የሕዝብ አመጽና ንቅናቄ ውረድ እንውረድ በሚለው ፋጨት ሀገርንና 

ሕዝብን ለጥፋት ከመዳረግ ውጪ አሁን ካለው የተሻለ ዘመን በተአምር ማምጣትም መፍጠርም አይችሉም፡፡  


