
"አድሮ ቃሪያ  -  ከርሞ ጥጃ " 

 

የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሀይሎች ያለፉትን ሀያ አንድ ዓመታት እንቅስቃሴ ብቻ እንኳን ብንመለከት ; አይደለም ትንሽ ወደፊት መራመድና ለውጥ ሊያመጡ ቀርቶ 
በቆሙበት መርገጥ እንኳን አቅቷቸው ከቀን ወደቀን ቁልቁል ወደመቀመቅ የሚያደርጉት ጉዞ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በቅርብ ለሚከታተል ሰው በጣም ግልፅ ነው 

.......ለኢትዮጵያ የዲሞክራሲ እድገት ሲባል ግን ችግራቸውን የሚነግራቸውና ምናልባትም ወደፊት ከስህተታቸው ተምረው ለዲሞክራሲ ባህል ማበብ 

የበኩላቸውን አስተዋፆ ማድረግ ለሚያስቡ ሌሎች ተቃዋሚዎች ትምህርት ይሆን ዘንድ ; የአብዛኛው የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሀይሎች ችግሮች መንስኤ የሆኑትን 
መሰረታዊ ህፀፆች እዘረዝራለሁ  

 

1. የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች የኢትዮጵያን ህዝብ አያውቁትም  

 
በፖለቲካ ታሪክ እጅግ አሳፋሪ የሆነና ለሰሚም ግራ የሚያጋባ ጉዳይ ቢኖር የህዝብን ድምፅ እወክላለሁ ብሎ የሚንቀሳቀስ ድርጅት እወክለዋለሁ ያለውን ህዝብ 

ሳያውቅ ሲቀር ነው .......ያሳዝናልም ; ያስቃልም .........ለዓለም ሁሉ ችግሮች መፍትሔ አለኝ እያለ ከራሱ ጋር የሚያወራ ምስኪን የአዕምሮ ህመምተኛ 
እንደማለት ነው  

 

የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች ስለየትኛው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚያወሩ አይታወቅም ....የኢትዮጵያ ብሔሮች ; ብሔረሰቦችና ህዝቦች በራሳቸው ቋንቋ ; ባህልና 

ወግ እንዲሁም እምነት መጠቀም እንዲሁም ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደርን "የኢትዮጵያ መከፋፈል " አድርጎ የሚያስብ ተቃዋሚ የኢትዮጵያን ህዝብ 

በጭራሽ አያውቀውም ......ልክ እንደአዕምሮ ህመምተኛ በራሱ አዕምሮ ውስጥ የፈጠራት ሌላ የቅዠት ኢትዮጵያ አለች ማለት ነው .....የኢትዮጵያ 

ተቃዋሚዎች "የኢትዮጵያ ህዝብ " ሲሉ ስለማን እንደሚያወሩም እንደሚያወሩ አያውቁትም  

 

አንድም የኢትዮጵያ ብሔር ; ብሔረሰብና ህዝብ በራሴ ቋንቋ መነጋገሬ ; መማሬ ; ፍርድ ቤት መዳኘቴ ; ቢሮ ውስጥ አገልግሎት ማግኘቴ ኢትዮጵያን ከፋፈለ 
ብሎ አያውቅም  የግድ በአንድ ቋንቋ ካላወራና ለምን ራሱን በራሱ አስተዳደረ ብሎ የኢትዮጵያን ህዝብ ፍላጎት የማራምድ ተቃዋሚ ነኝ እያለ ኢትዮጵያ ውስጥ 

ለምን ተሰሚነት እንደማያገኝና ከርሞ ጥጃ እንደሚሆን ነጋሪ አያስፈልግም ......አራት ነጥብ  

 

2. የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች የተጨበጠ መርህና ዓላማ የላቸውም  

 

የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች በየትኛውም መስክ ቢሆን .......በፖለቲካ ርዕዮተ -ዓለምና ኢኮኖሚ ፖሊሲ ; በዲሞክራሲ ; በሰብዓዊ መብት ወዘተ ምንም ዓይነት 
መርህና ዓላማ የላቸውም  

 

እምዬ ምኒሊክን አትንኩብኝ ...እንደእሳቸው ያለ ፍትሐዊ ንጉስ የለም ያለ ተቃዋሚ በሰከንድ ውስጥ በዛው አፉ መልሶ ስለኢትዮጵያ ህዝቦች እኩልነትና መብት 

እንዲሁም ዲሞክራሲ ካወራ መርሁም ሆነ ዓላማው እርስ በእርሱ የተጣረሰ ; የትም የማያስኬድ የእውር የድንብር የተቃውሞ አካሔድ ነው  

 

በ 1997 ምርጫ ወቅት መንግስት ከቴሌም ሆነ ከማንኛውም የልማት ድርጅቶች ሙሉ በሙሉ እጁን ያውጣና "ስሞል ገቨርመንት " በሚለው አስተሳሰብ 

መሰረት ሁሉንም ድርሻ የግሉ ዘርፍ ያካሂድ ሲል የነበረው የነበረው ቅንጅት ; መጀመሪያ ላይ አይረቡም ሲላቸው የነበሩት የኮንዶሚኒየም ቤቶች ግንባታ ህዝቡ 

እንደደገፈው ሲያይ ጊዜ መጀመሪያ ላይ የተናገረውን ረስቶ "እኔን ከመረጣችሁኝ የኮንዶሚኒየም ቤቶችን ከወያኔ በላይ እሰራለሁ አለ " ......ሌላው ቀርቶ 

በወቅቱ የነበሩት የቅንጅት መሪዎች በጋዜጣ ላይ መግለጫ ሲሰጡ ; አንዱ "ሊበራል ዲሞክራት ነን " ይላል ሌላው ደግሞ "ሶሻል ዲሞክራት ነን 

"....የሚቀጥለው ደግሞ "ህዝቡ ከመረጠን በኻላ ስልጣን ላይ ስንወጣ ህዝቡን አማክረን እንወስናለን ይላል "  

 

ለስልጣን የሚያደርስ ይምሰላቸው እንጂ ተቃዋሚዎቹ ምንም ዓይነት መርህና ዓላማ ስለሌላቸው ወደማንኛውም ሀሳብ እንዳመቻቸው ይገለባበጣሉ .......ወያኔ 

ኤርትራን አስገነጠለ ; አሰብን እናስመልሳለን እያሉ ሲያደነቁሩን የነበሩት ተቃዋሚዎች ዛሬ ደግሞ ከሻዕቢያ ጋር አብረን ሆነን ወያኔን እንታገል ይላሉ ሌላው 
ቢቀር ሻዕቢያን አያፍሩትም ወይንስ ሻዕቢያ ቂልና አማርኛ የማይሰማ ብለው ያስባሉ  

 

3. የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች አማራጭ ሀሳብ በጭራሽ የላቸውም  

 

የኢትዮጵያ ህዝብ ለዘመናት በአስከፊ ድህነት ስር ሲማቅቅ የነበረ ህዝብ ነው .....እኔ በበኩሌ የኢትዮጵያ ህዝብ ቢያንስ ባለፉት ጥቂት መቶ ዓመታት ውስጥ 

ሙልጭ ያለ ደሀ እንጂ ሀብታም እንደነበር ሰምቼ አላውቅም አሁን ግን ይህን አስከፊ ድህነት ለማስወገድ በሁሉም መስክ .....በግብርና ; በኢንደስትሪ ሽግግር ; 

በትምህርት ; በጤና ; በመንገድ እና ሌሎችም መሰረታዊ ልማቶች ከፍተኛ ስራ እየተሰራና በአጭር ጊዜ ውስጥም አስደናቂ ለውጥና አበረታች ተስፋዎች መታየት 



ሲጀመሩ ተቃዋሚዎች አሁንም ልክ እንደአዲስ ክስተት የኢትዮጵያን ድህነት ለኢትዮጵያ ህዝብ ይነግሩታል  

 

ከዚህ በበለጠ ፍጥነት እድገት እናመጣለን ማለት የአባት ነው .....ተቃዋሚዎች ግን አንድም አማራጭ ሀሳብም ሆነ እቅድ እንኳን የላቸውም .....ተቃዋሚዎች 

ግን የተሻለ ፖሊሲ ሊያቀርቡ ቀርቶ ማንም የማይክዳቸውን በአለፉት ሀያ አንድ ዓመታት የመጡትን ለውጦች መቀበልም አይፈልጉም .......ካለንበት ድህነት 
ውስጥ ለመውጣት ትክክለኛ እቅድና ከፍተኛ ስራ እንዲሁም ጊዜ እንደሚያስፈልግ የማያውቁት ተቃዋሚዎች የእነሱን አማራጫ ቢነግሩን ግን በጣም ደስ ይለኝ 

ነበር ......ማለት ተቃዋሚዎች የኢትዮጵያን ህዝብ እንዴት ብለው በአንድ ጀምበር ውስጥ ከድህነት እንደሚያወጡት  እና ካልሆነም እድገት በሂደት ከሚመጣ 

እንደድሮዋችን ሁላችንም በድህነት ውስጥ እንማቅቅ ካሉም እንደአንድ አማራጭ እናይላቸዋለን .....ከምንም ሳይሻል አይቀርም  

4. የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች ፀረ -ዲሞክራሲና የዜሮ ድምር ፖለቲካ አራማጆች ናቸው  

 

የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች የሚመሩት በስሜት ; በጥላቻና በአሉባልታ ነው ......ስለዲሞክራሲ ምንነት ፈፅሞ አያውቁም ; የሀሳብ ልዩነትና የዲሞክራሲ ጠላት 

ናቸው ......የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች በውጭ ሀገራት እየኖሩ እንኳን ከራሳቸው ሀሳብ ውጪ ምንም ዓይነት የተለየ አቋምና ሀሳብ ሊያስተናግዱ ቀርተው ከእነሱ 
የተለየ ሀሳብ ያለው ሰው በሐሜትና በውሸት በስም በአሉባልታ እያብጠለጠሉ ስለመፃፍና የመናገር መብት ጠበቃ መስለው ለመታየት ሽር ጉድ ሲሉ ማየት 

በጣም ያስቃል .....በኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች ዘንድ ውሸትና አሉባልታ በሰፊው መፃፍና ማስተላለፍ እንደጀብዱ ይቆጠራል  

 
በኢትዮጵያ ውስጥ ተግባራዊ በተደረገው የመናገርና የመፃፍ መብት ምክንያት በርካታ የግል ፕሬሶችን ለማየት ብንበቃም ትክክለኛ የነፃ ፕሬስ ለማየት ግን 

ከጥቂቶች በስተቀር አልታደልንም ........ታዲዮስ ታንቱ የተባሉ ግለሰብ ናዚዎች በአይሁድ ህዝብ ላይ የፈጸመውን ጭፍጨፋ እንደትልቅ የጀግንነት ምሳሌ 

እያደረጉ ኢትዮጵያ ውስጥም ህዝብ በህዝብ ላይ እንዲነሳ በእስክንድር ነጋ ጋዜጣ ላይ በአደባባይ ሲፅፉ የነበረበትን ጊዜ በ 1980ቹ ኢትዮጵያ ውስጥ የግሉን 

ፕሬስ ያነብ የነበረ ሰው ያስታውሰዋል ......አቶ ልደቱ አያሌው ከዶ /ር ብርሀኑ ነጋ ጋር በተፈጠረ የሀሳብ ልዩነት እነዚህ የተቃዋሚ ሀይሎች ምን ያህል የፈጠራ 

አሉባልታ እንዳስወሩባቸውና ከዚህ አልፎ ህይወታቸው አደጋ ላይ እንዲወድቅ ክፍተኛ ቅስቀሳ ሲያደርጉባቸው እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው .......ይህ ፀረ 

-ዲሞክራሲያዊነት የተቃዋሚዎች ባህል እጅግ ስር የሰደደ ስለሆነ በሀሳብ ካልተስማሙት ግለሰብ ጋር ብቻ ሳይሆን ብቻ ሳይሆን የተቃዋሚ መሪዎች ነን የሚሉት 

ራሳቸው እርስ በእርስ በሐሜትና በአሉባልታ ሲጠላለፉና በአደባባይ ሲተማሙም አይተናል .......እናም በእነዚህ ምክንያቶች የተለየ ሐሳብ ያለው የተቃዋሚ 

ድርጅቶች አባል የሆነ ሰው የአሉባልታና "የስብዕና ግድያውን " ዘመቻ ስለሚፈራ የተሻለ ሐሳብ ቢኖረው እንኳን በፍራቻ ተይዞ በዝምታ ስለሚዋጥ ; እነሆ 

የተቃውሞው እንቅስቃሴ በውሸት ሰሞነኛ የሆያ ሆዬ ፖለቲካ "አድሮ ቃሪያ ; ከርሞ ጥጃ " እንደሆነ ቀጥሏል .....አንዳንዶቹ ለ 40 እና 50 ዓመታት የተቀሩትም 

ላለፉት 20 ዓመታት የተወለዱበትንና የሞቱበትንም ቀን በአንድ ላይ እያከበሩ የመቀመቅ ጉዟቸውን ቀጥለዋል  

 

ተፃፈ ......በዳግማዊ ዋለልኝ  

ጊዜ .....በአውሮጳውያን አዲስ ዓመት መባቻ  

ፊርማ የማይነበብ 


