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ውስጣዊ ድክመትን ለመሸፈን የሚደረግ ዕብለት 
 

አስራር አሊ  1/9/13 

 

የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ዋነኛው መገለጫ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ነው፡፡  ምርጫ 

የመድብለ ፓርቲ መገለጫ ከመሆኑ ባለፈ ዜጎች ይበጀናል የሚሉትን የፖለቲካ አካል 

ለስልጣን የሚያበቁበት መንገድም በመሆኑ የዜጎችን ሉአላዊ የስልጣን ባለቤትነት 

በተጨባጭ የሚያረጋገጥ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ምሶሶም ጭምር ነው፡፡ ዜጎች የተለያዩ 

የፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ የፖሊሲ አማራጮች እንዲኖራቸውና አገራዊ የፖለቲካ ተሳትፎ 

እንዲጎለብት በማድረግ ረገድም  ቁልፍ ሚና ይጫወታል፡፡    

 

የህዝብን ሉአላዊ ስልጣን መሰረት ያደረገ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ባለበት ደግሞ  ጠንካራ 

የፖለቲካና የኢኮኖሚ ሁኔታን ለመፍጠር የሚያስችል መደላድል አለ፡፡ እናም ለዚህ 

ዓይነቱ ስርዓት የታደለ አገር በዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ የዳበረ ማህበረሰብንም መፍጠር 

ይቻላል፡፡  

 

በመሆኑም በእነዚህ ማህበረሰቦች ውስጥ በምንም መልኩ ከፖለቲካም ይሁን ከኢኮኖሚ ጋር 

በተያያዘ የሚከሰቱ ችግሮች የንትርክ   ምንጭ የሚሆኑበት አንዳችም ቀዳዳ ሊኖር 

አይችልም፡፡  ችግሮችን በዴሞክራሲያዊ ውይይትና ምክክር መፍታት የዚህ ዓይነቱ 

ማህበረሰብ አንዱ መገለጫ ይሆናል፡፡ የዚህ ዓይነቱ ማህበረሰብ የሚመራውን መንግስት 

ለስልጣን የሚያበቃው በምርጫው በመሆኑ በመንግስትና ህዝብ መካከል ጠንካራ 

የመተማመን ግንኙነት ይፈጥራል፡፡  

 

በመድብለ ፓርቲ ስርዓት አማካኝነት የፖለቲካ ስልጣንን ለመያዝ በህጋዊ መንገድ 

የተቋቋሙ የተለያዩ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለዜጎች ይጠቅማሉ የሚሏቸውን 

አማራጭ ፖሊሲዎችን ከማቅረብ ባሻገር ስልጣን የያዘው መንግስታቸው የሚወስዳቸውንና 

አግባብ አይደሉም ብለው የሚያስቧቸውን የፖሊሲና ሌሎች እርምጃዎች ገንቢ በሆነ 

መንፈስ መተቸት፤ ትችት ባቀረቡባቸው የመንግስት ተግባራት ላይ የተለየ አማራጭ 

የማቅረብ ኃላፊነት አለባቸው፡፡   
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ከዚህም በተጨማሪ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች በህዝብ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ስልጣን 

ለመያዝ ባይታደሉም እንኳ የህዝብን ፍላጎት ማክበር፣ በህዝብ ይሁንታ ስልጣን የያዘውን 

መንግስት በሚቻላቸው መንገድ ሁሉ የመደገፍ ግዴታ እንዳለባቸው የፖለቲካ ምሁራንና 

ፖለቲከኞች ይገልፃሉ፡፡  

 

በአሁኑ ወቅት ጠንካራ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት በመገንባት ላይ እንደምትገኝ በሚነገርላት 

የአፍሪካዊቷ ጋና ፓርላማ ውስጥ የአገሪቱ ዋነኛ ተቃዋሚ ፓርቲ መሪ  የነበሩት አልባ ኤስ. 

ኬ ባግቢን ሲናገሩ ተቃዋሚዎች ስልጣን በያዘው መንግስት ላይ የሚያቀርቧቸው ትችቶች 

በቅንነት ላይ የተመሰረቱና ገንቢ መሆን ይጠበቅባቸዋል ብለዋል፡፡   

 

ፖለቲካ ፓርቲዎች የሚቋቋሙት የህዝብንና የአገርን እድገት ለማምጣት በማሰብ ከመሆኑ 

አኳያ የህዝብ ይሁንታን አግኝቶ ስልጣን ላይ የተቀመጠውን መንግስት አስፈላጊ በሆነው 

መንገድ ሁሉ በማገዝ ለአገርና ህዝብ ምኞትና ህልም በመትጋት ለህዝብ ያላቸውን 

ተቆርቋሪነት ማሳየት ይጠበቅባቸዋል፡፡  

 

ይህ እንዲሆን ግን ፓርቲዎቹ የህዝብ ጥቅምንና ፍሎጎትን የሚያስቀድሙ፣ እውነተኛ የአገር 

ፍቅር ያላቸው፣ የህዝብን አንገብጋቢ ጥያቄዎች በብቃት ሊመልሱ የሚችሉና ኃላፊነት 

የሚሰማቸው ሊሆኑ የግድ ነው፡፡  ይህ ካልሆነ የእነዚህ አካላት መኖር ከጥቅሙ ይልቅ 

ጉዳቱ ያመዝናል፡፡  

በዚህ ዙሪያ Tejaswi Si የተባሉ ፀሃፊ "The Role Opposition Parties in Democracy" 

በሚል አንድ መጣጥፋቸው በሰጡት አስተያየት የተቃዋሚ ፓርቲዎች በምርጫ ስልጣን 

የያዘውን መንግስት ከማገዝ ይልቅ ፍፁም ኃላፊነት በጎደለው መንፈስ ጤናማነት በራቀው 

ትችትና አፍራሽ በሆኑ ተግባራት ዘውትር የሚጠመዱ ከሆነ ሊያድግ የሚችለውን 

ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ክፉኛ ሊጎዱት ይችላሉ ብለዋል፡፡  

ኢትዮጵያ የመድብለ ፓርቲ የፖለቲካ ስርዓት መተግበር ከጀመረች ሁለት አስርት 

ዓመታት አልፈዋል፡፡ በዚህም አማካኝነት ህዝቤን ማገልገል እሻለሁ የሚል ሁሉ የአገሪቱ 

ህጎች በሚፈቅዱት መንገድ ተደራጅቶ በመንቀሳቀስ ላይ ናቸው፡፡  
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አገሪቱ ባለፉት ዓመታት አራት ዴሞክራሲያዊ ምርጫዎችን አስተናግዳለች፡፡ በእነዚህ 

ምርጫዎች መሰረትም የአገሪቱ ህዝቦች ይጠቅሙናል ያሏቸውን የፖለቲካ ፓርቲዎች 

በመምረጥ ለስልጣን አብቅተዋል፡፡  

 

አገሪቱ የመድብለ ፓርቲ ስርዓትን ከህገ መንግስቷ ምሶሶዎች መካከል በማድረግ ሁነኛ 

ስፍራ የሰጠችው የዚህ ዓይነቱ ስርዓት መጠናከር በዋነኝነት የተረጋጋ የፖለቲካ ሁኔታ 

የሰፈነባት፣ ጠንካራ ሰላምና መረጋጋትን የተጎናፀፈች እንደዚሁም የሁሉም ህዝቦች 

እኩልነትና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት የተረጋገጠባትን አገር ለመፍጠር የሚያስችሉ 

አማራጭ ምህዳሮችን  ለማስፋት ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡  

 

ያለመታደል ሆኖ ግን የአገራችን ተቃዋሚዎች ይህንን ቁመና መያዝ ተስኗቸው 20 

ዓመታት አለፉ፡፡ በዚህም ምክንያት በአገሪቱ በተካሄዱት አራት አገራዊ ምርጫዎች ሁሉ 

የህዝብን ይሁንታ አላገኙም፡፡ ለዚህም ዋነኛው ምክንያት በህዝብ ዘንድ ፍጹም የሆነ 

አመኔታን ማጣታቸው ነው፡፡ ብዙዎቹ ተቃዋሚዎች ዘንድ ለአንድም ጊዜ እንኳ 

ዴሞክራሲያዊ ውይይትና ክርክር ታይቶ አያውቅም፡፡ ይህ በተለያዩ አጋጣሚዎች ገሃድ 

የወጣ እውነት ከመሆኑም በላይ ራሳቸው በዚህ ጎራ የተሰለፉት አካላት ዘውትር በአደባባይ 

የሚያቀርቡት የተለመደ ኩነና ነው፡፡  

 

ተቃዋሚዎች በአብዛኛው ጊዜ ተጠምደው የሚታዩት ለአገርና ህዝብ ሊጠቅሙ በሚችሉ 

ቁምነገሮች ላይ ሳይሆን በውስጣቸው ዘውትር በማይጠፋው ንትርክና ንቁሪያ ነው፡፡ ለዚህ 

ደግሞ ዋነኛው ምክንያት በፖለቲከኞቹ ዘንድ ያለው የስልጣን ሽኩቻ ስለመሆኑ ምንም 

ዓይነት ማስረጃ ማቅረብ አይጠበቅም፡፡ ምክንያቱም እውነቱ ፀሃይ የሞቀው በተጨባጭ 

እያስተዋልነው ያለ ነው፡፡  በተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ ያለው የውስጥ 

አምባገነናዊ አስተሳሰብ፣ መጠላለፍና መከፋፈል ምንጩ ስልጣን እንጂ ሌላ አገራዊ ጉዳይ 

አይደለም፡፡  

 

በአገሪቱ ባለፉት ዓመታት የተካሄዱት ሁሉም ምርጫዎች ፍፁም ግልፅና ዴሞክራሲያዊ 

የነበሩ ቢሆንም ብዙዎቹ ተቃዋሚዎቻችን ግን በዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ሽንፈታቸውን 

ለአንዴም እንኳ በፀጋ ተቀብለው አያውቁም፡፡ የራሳቸውን ችግር በመንግስት ላይ ማሳበብ፣ 

በየመገናኛ ብዙሃኑ የኩነና መግለጫ ማውጣትና ያግዙናል በሚሏቸው የውጭ ኃይላት ደጃፍ  

ማልቀስ የተለመደ ተግባራቸው ሆኖ የአንድ ሰው እድሜ ሊሞላቸው ተቃርቧል፡፡ ከዚህም 
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አልፈው እላይ የተጠቀሱትን የመድብለ ፓርቲ ስርዓትና የተቃዋሚ ፓርቲዎች ሚናን 

በእጅጉ በሚጋፋ መልኩ መንቀሳቀሳቸውን ገፍተውበታል፡፡   

 

የህዝብን ምርጫ ከማክበርና በህዝብ ይሁንታ የመንግስት ስልጣን የያዘውን የፖለቲካ አካል 

ከመደገፍ ይልቅ ፍፁም አፍራሽና አገርንና ህዝብን በከፍተኛ ደረጃ ሊጎዱ በሚችሉ 

ተግባራት ተጠምደው እነሆ ሁለት አስርት ዓመትን አልፈው በመጓዝ ላይ ይገኛሉ፡፡  

 

መንግስትና ህዝብ ባለፉት ዓመታት ያከናወኗቸውንና ያስመዘገቧቸውን አበረታች የልማት 

ስኬቶች ከማበረታታት ይልቅ ዘውትር እንደነቀፉ ይገኛሉ፡፡  አንድም ጊዜ መንግስትን 

የሚደግፍ ተጨባጭ እርምጃ ሲወስዱም አይታዩም፡፡  

 

በምርጫ አሸንፎ ስልጣኑን የተረከበው መንግስት ስራ ላይ የሚያውላቸውን የተለያዩ 

የልማት ፖሊሲዎች ከማጣጣል አልፈው ህዝቡ በአገራዊ የልማትና የፖለቲካ አጀንዳዎች 

ውስጥ የበኩሉን ተሳትፎ እንዳያደርግ አጥፊ ዘመቻ ውስጥ ተዘፍቀው ይገኛሉ፡፡ ለአገርና 

ህዝብ አስባለው የሚል ቀርቶ ማንም ገለልተኛ አካል ሊቀበላቸውና ሊያበረታታቸው 

የሚችላቸውን የመንግስት እርምጃዎች ሳይቀር ባመቻቸው መንገድ ሁሉ ለማደናቀፍ 

የሚያደርጉት ጥረት  ብዙዎቻችንን ዘውትር የሚያስገርሙ ናቸው፡፡  

 

ይህ የተጠናወታቸው ፀረ-ዴሞክራሲያዊ እና ፀረ ህዝብ መንፈስ በአሁኑ ወቅትም በስፋት 

እየተስተዋለ ይገኛል፡፡ በመጪው ሚያዚያ ወር ከሚካሄደው የአካባቢና የአዲስ አበባ ምክር 

ቤት አባላት ምርጫ ጋር በተያያዘ ሰሞኑን ከአንዳንድ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ጎራ 

የሚሰማው ግራ የተጋባ አመለካከት የዚህ ባህሪያቸው የተለመደ መገለጫ ይመስለኛል፡፡   

 

የአገሪቱ የምርጫ ቦርድ እንዳለፉት ምርጫዎች ሁሉ መጪው የአካባቢ ምርጫ 

ዴሞክራሲያዊና ፍትሃዊ ይሆን ዘንድ ተወዳዳሪ ፓርቲዎች ከህዝብ ጋር የሚገናኙበትን 

ሚዲያ፣ ህዝቡም ያለምንም ተፅእኖ ምርጫውን በእውቀት  ላይ በመመስረት እንዲያካሄድ 

የሚያስችለውንና ሌሎች ዴሞክራሲያዊ ምርጫ የሚጠይቀውን መስፈርት ለማሟላት 

ሁኔታዎችን በማመቻቸት ላይ መሆኑን ከተለያቱ የአገር ውስጥና የውጭ አገራት ሚዲያዎች 

እየሰማን ነው፡፡  

 

የቦርዱ ሰብሳቢ ፕሮፌሰር መርጋ በቃና ለአንድ የአገር ውስጥ ጋዜጣ በሰጡት መግለጫ 

ከ2002ቱ አገር አቀፍ ምርጫ ማግስት ጀምሮ ለዘንድሮው ምርጫ በጥናት ላይ የተመሰረተ 



 5 

ዝግጅት ሲደረግ መቆየቱን ገልፀዋል፡፡ የስነ ዜጋና የመራጮች ትምህርት ለዜጎች በሚገባ 

ቋንቋ አለ መድረስ፣ የምርጫ አስፈጻሚዎች ላይ የሚታዩ  ድክመቶች፣ የሕትመት 

ቁሳቁሶችን በብዛት ለማሳተም አለመቻልን የመሰሉትና ከዚህ በፊት የነበሩ ችግሮች በአሁኑ 

ወቅት እንዲስተካከሉ መደረጉን ሰብሳቢው ለዚሁ ጋዜጣ መግለፃቸውን አንብቤያለሁ፡፡  

 

ያም ሆኖ ግን በተለይ በዚሁ የምርጫ ሂደት አጋጣሚ የተሰባሰቡት 33 የተቃዋሚ 

ፓርቲዎች በቅድመ ሁኔታዎች የታጨቁና ምናባዊ ጥያቄዎችን ደርድረዋል፡፡ ያቄዎቹ 

የሕዝብ ሉአላዊ የስልጣን ባለቤት ማረጋገጫና የዜጎች መብቶች መገለጫ የሆነውን ምርጫ 

የሚጋፋ ናቸው፡፡   

 

ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ አይደለም የሚለውን ጨምሮ ያቀረቧቸውን ጥያቄዎች አንድ 

በአንድ በማየት መንፈሳቸውን ማጤን የቻለ አንድ ነገር ይገነዘባል፡፡ የጥያቄዎቹ አጠቃላይ 

መንፈስ ሲጠቃለል ተቃዋሚዎቹ ላለፉት ዓመታት ያለመታከት ለህዝብ የሰበኩትን ሆኖም 

ግን ቅንጣት ታህል ጆሮ ያላገኙለትን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በተዘዋዋሪ መንገድ 

መቀየርንና ስልጣንን ያለምርጫ መጋራትን  ይመለከታል፡፡   

 

እነዚህን እርባና የሌላቸውና መሰሪ ሰበቦችን በማራገብም የምርጫውን ዴሞክራሲያዊነት 

የማጠልሸትና በህዝቡ ውስጥ እየጎለበተ የመጣውን ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ የመበረዝ 

የተመለደ ተግባራቸውን ካለፉት ጥቂት ሳምንታት ጀምሮ ተያይዘውታል፡፡     

 

እላይ ለመግለፅ እንደሞከርኩት ባለፉት 20 ዓመታት ስማቸውን እንጂ ማንነታቸውንና 

ቁመናቸውን ሳይቀይሩ እስካሁን ድረስ የዘለቁት አብዛኛዎቹ እነዚህ የአገራችን 

ተቃዋሚዎች በምርጫ ማግኘት ያልቻሉትን ስልጣን በአቋራጭ የመያዝ የቆየ ህልምን 

ያሳያል፡፡ ከዚህም ባለፈ ይህ ተግባራቸው ለመወዳደር የሚያበቃ አማራጭ የሌላቸው 

መሆኑንና በውስጣቸው አሁንም ድረስ ሊፈቱት ያልቻሉትን ችግር በስርዓቱ ላይ በማሳበብ 

የቆየውን ድክመታቸውን ለመሸፋፈን የሚያደርጉት እብለት ጭምርም ተደርጎ ሊወሰድ 

ይችላል፡፡   

 

የሆነው ሆኖ ግን ሌሎች የአገሪቱ ፓርቲዎች በምርጫው ለመሳተፍ በመንቀሳቀስ ላይ 

ናቸው፡፡ ምርጫ ቦርድም ምርጫው ምንም ዓይነት እንከን የማይወጣለት ለማድረግ 

በመስራት ላይ መሆኑንም እየሰማን ነው፡፡  

 



 6 

በመሆኑም እነዚህ በአንድነት የተሰባሰቡት 33 ፓርቲዎችም ለህዝብና አገር ቆመናል፣ 

ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብንም እናራምዳለን የሚል እውነተኛ አቋም ካላቸው በምርጫው 

በመሳተፍ አገራዊ ግዴታቸውን ከመወጣት የበለጠ ሌላ አማራጭ ሊኖራቸው አይችልም፡፡  

ምርጫ በመጣ ቁጥር የሚጠመዱበት ይህ ተግባራቸው ምንም እንደማያዋጣቸው ካለፉት 

ጊዜያት ሊማሩ ይገባቸዋል እላለሁ፡፡  


