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             ሰዎች በተፈጥሯቸው የተሇያየ የአየር ንብረት ያሇውን አከባቢ 

የሚሇምደት ቀስ በቀስ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡በዯጋማ አከባቢ የሚኖሩ ሰዎች ወዯ 

ቆሊማ አከባቢ ሲመጡ፤ሇመኖር ያስቸግራቸዋሌ፡፡ቀስ በቀስ ግን አየሩ እየሇመደት 

ይሄዲለ፡፡በተመሰሳይም በቆሊማ አከባቢ ይኖሩ የነበሩ ሰዎችም ወዯ ዯጋማ ስፍራ 

ሲሄደም እንዯዛው! ይህን የሚገሇፀው ግን በሰዎች ብቻ ሳይሆን በማንኛውም ህይወት 

ያሊቸው ነገሮች ጭምርም ነው፡፡ህይወት የላሊቸውንም አከባቢያቸውን በሂዯት 

የሚሇማመደ አለ፡፡ ሇምሳላ በአንዴ ብርጭቆ ውስጥ ቀዝቃዛ ውሃ ቢኖርና 

ቀዝቃዛውን ዯፍተህ በአፋጣኝ ትኩስ ውሃ ብትጨምርበት ብርጭቆውን ይሰበራሌ፡፡

ትኩሱ ውሃ ወዯ ብርጭቆው ቀስ በቀስ ከጨመርከው ግን አይሰበርም፡፡ምክንያቱም 

ብርጭቆውም አከባቢውን ቀስ በቀስ ስሇሚሇምዯው! 

 

             የስነ ሌቦና ምሁራን ስሇ  ሰው ፀባይና ባህሪይ ሲገሌፁ “ያዯግክበትን 

አከባቢ ዴምር ውጤት ነው” ይሊለ፡፡ ከአከባቢያችን ቀስ በቀስ የምንሇምዲቸው 

ነገሮች  ከሌጅነታችን ጀምሮ የምናገኛቸው ባህሊዊ፤ ሃይማኖታዊ፤ ማህበራዊና 

ፖሇቲካዊ ሁኔታዎችን ያንፀባርቃለ፡፡ 

 

             እኔ አሁን ትኩረት አዴርጌ ሇመፃፍ ያሰብኩት የሚኖርበትን አከባቢ 

በሰው ፖሇቲካዊ አመሇካከት ሊይ የሚፈጥረው ተፅዕኖ ሊይ ነው፡፡ እንዯሚታወቀው 

አገራችን ሇብዙ ዘመናት በተሇያዩ ስርዓቶች ስትተዲዯር ቆይታሇች፡፡ ፅሁፌ 

ተዯራሽ እንዱሆን የንጉሱና የዯርግ ስርዓትን መርጫሇሁ፡፡ምክንያቱም ቢያንስ 50 

ዓመትና ከዛ በሊይ ያለት ሰዎች የሁሇቱ ስርዓቶች በአገሪቱ ሊይ የነበራቸውን አገዛዝ 

ስሇሚያውቁት! 
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             አገራችን በነዚህ ስርዓቶች ዜጎቿ ክፉኛ ሲሰቃዩና ዯማቸው  

በየጎዲናው እየፈሰሰ በፀረ ዳሞክራሲ አገዛዝ ስትማቅቅ መቆየቷ የቅርብ ጊዜ 

ትውስታችን ነው፡፡እነዚህ ህዝቦች የስርዓቶቹ ክፉኛ አገዛዝ በሊይ በሊያቸው ሲጫን፤ 

የጭቆና ቀንበሩ ከአንገታቸው አሽቀንጥረው ሇመጣሌ ላሊ ሁሇተኛ አማራጭ 

ወዲሌነበረው የትጥቅ ትግሌ ገብተው ፀረ ዳሞክራሲያውንን ጠራርገው የዳሞክራሲ 

ፋና እውን አዴርጓሌ፡፡ 

 

             በሽግግሩ ጊዜ በአገራችን ዳሞክራሲ ሇማስፈን ቆርጦ የተነሳውና 

አካለና ህይወቱ ከፍል ይህን ዕዴሌ የከፈተ ፓርቲ ብቻውን ያሇ ማንም ተቃናቃኝ 

የስሌጣን ወንበር ሇመቆናጠጥ አሌፈሇገም፡፡ምክንያቱም ከመጀመርያ ሲነሳም 

በዳሞክራሲያዊ አኳሃን ህዝባዊ የሆነ መንግስት ሇመመስረት እንጂ ስሌጣንን 

ሇመቆናጠጥ ስሊሌነበረ! 

 

             ስሇሆነም የፀረ ዳሞክራሲ የበሊይነት በኢትዮጵያ ህዝብ ታሪክ ሰሪነት 

ሲገረሰስ የዳሞክራሲ ስርዓት የበሊይነቱን መያዝ የግዴ ነበርና ፤ ይህንን ሇማረጋገጥ 

የተሇያየ ዓሊማ ያሊቸው ፓርቲዎች እንዱሳተፉ ሆነዋሌ፡፡እዚህ ሊይ አሁን በስሌጣን 

ያሇውን ፓርቲ ሇአገራችን የዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ቁርጠኝነቱ በማያሻማ 

መንገዴ ያረጋገጠበት አጋጣሚ ነበር፡፡ሇምሳላ ያህሌ ኢህአፓና ኢዴዩ በተሇያዩ 

ጊዜያት ኢህአዳግን ሇማጥፋት ጦርነት አውጀዋሌ፡፡ብዙ ጊዜም ጦርነት ከፍቷሌ፡፡

ሁሇቱም ፓርቲዎች ህዝባዊ መሰረት ስሊሌነበራቸው መሸነፋቸውን ግዴ ሆነ፡፡ይሁን 

እንጂ ኢህአዳግ በአገሪቷ የዳሞክራሲ ስርዓት ሇመገንባት ወዯ ኋሊ የማይሌ ፓርቲ 

ስሇሆነና መሇያ ባህሪውም እሱ ስሇነበር የሽግግሩ መንግስት ሲመሰረት  የተሇያየ 

አመሇካከት ያሊቸው ፓርቲዎች ጥሪ ቀርቦሊቸዋሌ፡፡ከነዚህም መካከሌ መኢሶን፤

ኢህአፓ፤ኢዴዩ፤ኦነግ እንዱሁም በወንጀሌ ያሌተሰማሩ የዯርግ ባሇስሌጣናት ጭምር 

ናቸው፡፡ይህ የሚያሳየው የአሁኑ ገዢው ፓርቲ ከመጀመርያም እንዳት 

ዳሞክራሲያዊ እንዯነበር ነው፡፡ 

 

             አሁን በአገራችን የሕገመንግስቱ የበሊይነት የተረጋገጠበት፤ የአገሪቷ 

የስሌጣን ባሇቤት የኢትዮጵያ ህዝቦች ፤ብሄሮችና ብሄረሰቦች መሆናቸው የታመነበት 



ህዝቦች የሚወክሎቸው በቀጥታ የሚመርጡበትና ወኪልቻቸውም በአገሪቷ የበሊይ 

ስሌጣን ያሇውን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሆነው የአገሪቷ ህግ የሚያፀዴቁበት   

አገር ሊይ እንገኛሇን፡፡ 

 

             ይሁን እንጂ በአገራችን የዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሊይ የተቃዋሚ 

ፓርቲዎች የዳሞክራሲ ሂዯቱ አጋር እየሆኑ አይዯለም፡፡  

     

              የአገራችን ተቃዋሚ ፓርቲዎች በአብዛኛዎቹ በበሊይነት የሚመሩት 

ያለ ኢህአዳግ ወዯ ስሌጣን ከመምጣቱ በፊት በዯርግም ሆነ በሃይሇስሊሴም 

በተሇያዩ ከፍተኛ የስሌጣን እርከኖች የነበሩና አሁን ያሇውን ስርዓት በተሇያየ 

መንገዴ እየታገለ የነበሩ ሃይልች መሆናቸው ፀሏይ የሞቀው ሃቅ ነው፡፡  

 

             እነዚህ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ሇብዙ ዓመታት በአፋኝና ፀረ 

ዳሞክራሲ ስርዓቶች ያሇፉ ከመሆናቸው ባሻገር በነበረው ስርዓት ውስጥ በተሇያዩ 

ከፍተኛ የስሌጣን እርከን ሆነው ስርዓቱን በመምራት ሊይ የነበሩ በመሆናቸው ዯግሞ 

የፀረ ዳሞክራሲ ባህሪያቸው በምን ዯረጃ ሊይ መሆኑ መገመት የሚከብዴ 

አይመስሇኝም፡፡ 

 

             እርግጥ ነው ማንም ሰው አንዴ አስተሳሰብ  ከያዘ ይዞት የነበረውን 

አስተሳሰብ አሽቀንጥሮ ጥል ላሊ አስተሳሰብ ሇመያዝ ይከብዯዋሌ እያሌኩ 

እንዲሌሆንኩ አንባቢው ሉገነዘብሌኝ እፈሌጋሇሁ፡፡ይሁን እንጂ ፀረ ዳሞክራሲ 

አስተሳሰብ ትክክሇኛ አስተሳሰብ ነው ብል ከመጀመርያ ያመነበትና ይህን አካሄዴ 

ስህተት ነው ተብል ቢነገርበትም <ከዯሙ ጋር ተዋህድ አሌሇቅ> የሚሇው እንዲሇ 

ግን መገንዘብ ያስፈሌጋሌ፡፡ይህን የሚሆነው ፀረ ዳሞክራሲ አካሄዴ ትክክሇኛ ነው 

ብል ሊመነ ሰው እንጂ መቀየር ሇሚፈሌግ ዓይነት ሰው እንዲሌሆነ ግን ግሌፅ ሉሆን 

ይገባሌ፡፡ 

 

             ይህን ሇማሇት ያስገዯዯኝ የአገራችን ተቃዋሚ ፓርቲዎች 

በዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታው ሊይ ያሊቸውን ሚና ሳስብ፤ እስካሁን ዴረስ ያሊቸውን 



እንቅስቃሴ ስገመግም ሇአገሪቷ ይጠቅማታሌ ብሇው ያወጡት ፖሉሲና ስትራተጂ 

በግሌፅ አሇማሳወቃቸው፤አባሊቸው እንዳት መመሌመሌ እንዲሇባቸውና 

የአባልቻቸውን የስነምግባር መመርያ በግሌፅ ያሇማስቀመጣቸው የውስጥ ችግር 

እንዲሇባቸው በግሌፅ የሚያሳይ ነው፡፡ አባሌ ሲመሇምለም ፖሉሲያቸውና 

ስትራተጂያቸውን አሳውቀውና አሳምነው ሳይሆን አዯገኛ የፕሮፓጋንዲና 

የኮምዩኒኬሽን ስሌት በመጠቀም በስሜትና ባሌሆነ መረጃ በማሰባሰብ በመሆኑ 

ፓርቲዎቹ ተቋማዊ ይዘት እንዲይኖራቸው አዴርገዋሌ፡፡ 

 

             ይህ ስሇሆነ ነው ተቃዋሚዎች ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየጠነከሩና እየጎሇበቱ 

መምጣት ሲገባቸው፤ ሇአገራችን የዳሞክራሲ ሒዯት የራሳቸውን አስተዋፅኦ 

ከማዴረግ ይሌቅ አንዳ ውሃ አንዳ እሳት እየሆኑ፤ነፋስ በነፈሰው ሁለ እየተጓዙ 

አንዯኛው የሆነ አቋም ሲይዝ ላሊኛው ማኩረፍ፤ስብሰባ ረግጦ መውጣት፤

በውስጣቸው የመቻቻሌ መንፈስ ዜሮ መሆን፤ስሇአገሪቷ ከማሰብ ይሌቅ ግሇሰብ 

ከግሇሰብ መናቆር ባህሪያቸው ሆኖ እየታየ ያሇው፡፡ 

   

             በዚህ የተነሳም አገራችን እንዳት ከዴህነት እናሊቅቃት ምን ዓይነት 

ፖሉሲና ስትራተጂ ከተከተሌን ነው አገራችን ካሇችበት እዴገት በሊይ ሌናሳዴጋት 

የምንችሇው ብሇው ተጨባጭ ፖሉሲና ስትራተጂ መቅረፅና ፍሌስፍናቸውን ማሳየት 

ተስኑዋቸዋሌ፡፡አንዲንዳ ግራ ሲገባቸው መንግስት በሚሰራቸው ያሇ ስራዎች 

ተሞርክዘው በሚያጋጥሙት የአፈፃፀም ችግሮች በመተቸትና የባሇስሌጣናትን 

ንግግር በማዲመጥ ከንግግሮች አንዴ ቃሌ አውጥተው በማራገብ የተጠበደበት 

አጋጣሚም ትንሽ አይዯሇም፡፡መተቸቱ ጥሩ አይዯሇም እያሌኩ አይዯሇሁም፡፡ትሌቁ 

ስራቸው ግን ይህ መሆን የሇበትም ፡፡ይሌቁንም አማራጭ የሚለትን ፖሉሲና 

ሰትራተጂ  ሇህዝብ ማቅረብ አሇባቸው  ማሇቴ ነው፡፡ 

 

             ይህ የሆነው ሇምንዴነው? በአገራችን ሇምንዴነው እስካሁን ጠንካራ 

ተቃዋሚ ፓርቲ ያሌተፈጠረው? የሚለትን ጥያቄዎች በተገቢ መመሇስ ያሇባቸው 

ጉዲይ ይመስሇኛሌ፡፡ 

 



             ዋነኛውና ቁሌፍ የችግሩ ምንጮች ከዴሮ ጀምሮ በፀረ ዳሞክራሲ 

አካሄዴ ሇብዙ ዓመታት ተጣብቀው የኖሩና ፀረ ዳሞክራሲ አስተሳሰብ በከፍተኛ 

የስሌጣን ዯረጃ ሆነው እየመሩ የነበሩ ግሇሰዎች ናቸው ካሌኩ የተሳሳትኩ 

አይመስሇኝም፡፡አብዛኛው የተቃዋሚ ፓርቲዎቻችን የሚመሩት ከሃይሇስሊሴ ጀምሮ 

እስከ ዯርግ በከፍተኛ የስሌጣን እርከን የነበሩ  ናቸው፡፡ 

 

             እነዚህ አመራሮች በፀረ ዳሞክራሲ አስተሳሰብ ሇብዙ ዓመታት 

አምነውበት ሲሰሩ የነበሩና ከዯማቸው ጋር ተዋሃህድ ባህሪያቸው ሁለ በፀረ 

ዳሞክራሲ አስተሳሰብ የታጠረ ይመስሇኛሌ፡፡አገሪቱ ሇዳሞክራሲ ሥርዓት ጀማሪ 

በመሆኗ ጎሌብቶ ባሕሌ እስኪሆን ችግሮች ሉኖሩ ቢችለም፣ እነዚህ ተቃዋሚ 

ፓርቲዎች መሆን ከሚገባው ያፈነገጡ ኢ-ዳሞክራሲያዊ አካሄድች እየታየባቸው 

ናቸው፡፡ 

 

             እነዚህ አብዛኛዎቹ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች ከቀዯምት 

የመንግስት ስርዓቶች ጋር አብዛኛው ዕዴሚያቸው ስሊሳሇፉ ከነበሩት ስርዓቶች 

ባሊቸው የስሜት ቁርኝነት ከፀረ ዳሞክራሲ አመሇካከታቸው ጋር ሙጥኝ ያለ ፤

አሉያም የስርዓቶቹ መጥፋት ቁሳዊ ፋይዲ አሳጥቷቸው ምክንያታዊ ያሌሆነ 

የመጠቃት ስሜት ያዯረባቸው ናቸው ካሌኩ ሏቁን እየዯበቅኩ አይዯሇሁም፡፡ 

 

             እነዚህ ፓርቲዎች በሌዩነት ውስጥ ያሇ የዳሞክራሲ አጋርነትን 

ስተው በጥሊቻ ስሜት ሊይ ተዘፍቀው አገሪቷ የምታስመዘግበው ያሇ የኢኮኖሚ 

ዕዴገትና የዳሞክራሲ ግንባታ ጥሊ ሸት በመቀባት፤የአገሪቷ ገፅታ በማበሊሸት ሊይ 

መጠመዲቸው ቀጥሇዋሌ፡፡  በላሊም ሕገመንግስታዊ ባሌሆነ መንገዴ ሕዝብን 

አነሣስቶ በኃይሌ የመንግስት ሥሌጣን ሇመያዝ ተዯርጏ የነበረው ሙከራ የከፋ ኢ 

- ዳሞክራሲያዊ አካሄዴ እንዯነበር በጉሌህ የሚያሳይ ተጨባጭ ማስረጃ ነው፡፡  

 

             አረ! የአገራችን ተቃዋሚ ፓርቲዎች ባህሪያቸው ሆለ ሇአናርኪዝም 

የተመቸ ሆነዋሌ፡፡የቀዴሞ የፈረንሳይ ታዋቂ ፖሇቲከኛና አናርኪዝምን ከጸነሰሱ 

ዋነኛዎቹ ተብሇው ከሚነገርሊቸው አንደ ጆሴፍ ፕሮዴሃን ስሇ አናርኪዝም ሲገሌፅ 



አናርኪዝም ማሇት አንዴ አገር መንግስት አያስፈሌጋትም፤አገሪቷ ያሇ ሕግና ያሇ 

ስርዓት መንቀሳቀስ አሇባት፤ማንኛውም ሰው ሇራሱ በመሰሇው ሁለ የላሊውን 

መብት ግምት ውስጥ ሳያስገባ እንዯፈሇገ መሆን አሇበት ይሊሌ፡፡ የኛ አገር 

ተቃዋሚ ፓርቲዎች ዯግሞ ሕገ መንግስቱን ሇመናዴና መንግስትን በሃይሌ 

ሇመጣሌ በተካሄዯው ሴራ ተሳትፈው ህይወታቸውን ያሇፉ ሰዎች ሕገ ወጥነታቸውን 

በማወዯስ “ሰማዕታት” በማሇት መኢአዴና አንዴነት ፓርቲዎች መዘከራቸው፤ ሕገ 

መንግስቱ ሇመናዴ ከሞከሩና እዴሜ ሌክ እስራት ከተፈረዯባቸው ከዚያም በቅዴመ 

ሁኔታ የተመሰረተ ይቅርታ ከተዯረገሊቸው መካከሌ አንዶ ወ/ት ብርቱካን ሚዳቅሳ 

ይቅርታ አሌጠየቅኩም በማሇታቸው በሕጉ መሰረት የተሰጣቸውን ይቅርታ እንዱነሳ 

ተዯርጎ ወዯ ማረምያ ቤት በመግባታቸው ፤ የአገራችን ተቃዋሚዎች ወንጀሇኛዋ 

በማወዯስና በማሞገስ በየወሩ ማክበራቸው፤በቅርቡ የወጣው የአገራችን የጸረ 

ሽብርተኝነት አዋጅ በሰፊው መኮነናቸው ከዚያም አሌፈው ሕጉ ራሱ “ሽብር” ነው 

ማሇታቸው፤ቀቢጸ ተስፋ የሽብር ቡዴን በአገራችን ሽብር ሇመፍጠር ሲሞክር 

በቁጥጥር ስር በመዋለ ዯስ ሉሊቸው ሲገባ ፤አንዴ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራር 

“የቡደኑ መሪ ካሌነገረኝ” አሊምንም ብሇው መናገራቸውና ከመንግስትና ህዝብ በሊይ 

አሸባሪዎችና ሕገ ወጦችን እንዯሚያምኑ በይፋ መናገራቸው…ወዘተ ሲታይ 

ተቃዋሚዎች ከባህሪያቸውና ዴብቅ አጀንዲቸው ብልም ከሕገ ወጥነታቸው የተነሳ 

ወንጀሌነትን የማውገዝ ሌምንዴም ሆነ ባህሪይ እንዯላሊቸው በግሌፅ የሚያሳይ ነው፡

፡ ይህ ዯግሞ  የመጣው  አመራሮቹ  ከዴሮ አምነውበት የነበሩና ይዘውት ከመጡ 

የፀረ ዳሞክራሲ አስተሳሰባቸው ነው፡፡ 

 

             በመግቢያዬ እንዯገሇፅኩት አንዴ ሰው አከባቢውን ይመስሊሌ፡፡

አከባቢው የፀረ ዳሞክራሲ አስተሳሰብ የሰፈነበት ከሆነና ራሱ ግሇሰቡም የዚሁ 

አስተሳሰብ አቀኝቃኝ ከነበረ ወዯ ዳሞክራሲያዊ አየር የሰፈነበት ቦታ ሲመጣ 

ሇመሇማመዴ ጊዜ እንዯሚወስዴ ቢታወቅም አብዛኛዎቹ የተቃዋሚ ፓርቲ 

አመራሮች ግን ሇመሇወጥም ዝግጁ አሇመሆናቸውና እስካሁን ባሇው የአገራችን 

የዳሞክራሲ ሂዯት ውስጥ ምንም ፋይዲ ሳይሰጡ ማሇፋቸው ሉያስቆጫቸው ይገባሌ፡

፡በቅርቡ አንዴ ኤምባሲ ተቃዋሚዎችን ሇማነጋገር ሲጋብዛቸው ብቻችን እንጂ 

ከእገላ የሚባሌ ተቃዋሚ ፓርቲ ሆነን አንወያይም ማሇታቸው ይታወቃሌ፡፡ከዛ 



ፓርቲ ጋር አንወያይም ማሇታቸው ምናሌባት የዛው ፓርቲ መሪ በሃይሇስሊሴ 

ወይም በዯርግ ጊዜ ስሌጣን ስሊሌነበረው ይኾን?   

 

             እነዚህ ሇዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ዝግጁነት የላሊቸው አመራሮች 

ሕገ መንግስቱ በሰጣቸው መብት ተጠቅመው የተሇያዩ ፓርቲዎች መስርተው ነገር 

ግን አመሇካከታቸው አሁንም የዴሮ ስርዓትን  መናፈቅ ስሇሆነ አበው ሲተርቱ 

ጉሌቻ ቢቀያየር ወጥ አያጣፍጥም እንዯሚለት ሁለ መቀየር ያሇበት የፓርቲ ስም 

ሳይሆን አመሇካከታቸው ነው፡፡ትክክሇኛ ፖሉሲና ስትራተጂ ቀርፀው በመዯማመጥና 

በመቻቻሌ ተክነው ሇአገራችን የዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አጋር እንዱሆኑ 

እመኝሊቸዋሇሁ፡፡ሰሊም! 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


