
ንፋስ በነፈሰው መጓዝ እስከ መቼ ?  

   
   
ከሃብሮማይ  
   
   
   
              ታዋቂው እንግሉዛዊ ፖሇቲከኛ ኤዴመንዴ ብሩክ “ተቃዋሚዎች 

ነርቫችንን ያነቃቃለ፤ ችልታችንንም ይስሊለ፤ የሚቃወሙን የሚያግዙን 

ናቸው’’ ብሎሌ፡፡ በእርግጥም በብሔራዊ ጉዲይ ሊይ ስምምነት የዯረሱ 

(national consensus) ያሊቸው አገራት የፖሇቲካ ፓርቲዎች የሚቃወሙት 

ከራሳቸው ፍሊጎት ተነስተው ሳይሆን ከአገራቸው ጥቅም ተነስተው ነው፡፡ 

ስሇዚህም አፈርዴሜ ከማብሊት ይሌቅ ዯካማ ጎንን ማሳየት፣ መሻሻሌ 

የሚገባቸውን መጠቆምና ከሁለ በሊይ  

አብሮ ሇመሥራት መነሳሳት ይታይባቸዋሌ፡፡ በተግባርም ይገሌፁታሌ።  

   

             አንዴ አገር ጠንካራ የዱሞክራሲ ግንባታ ሇማካሄዴ ከፈሇገች 

ብዙህነትን (pluralism) መቀበሌ ይኖርባታሌ፡፡ አገሮች የተሇያየ የመሌክዓ 

ምዴር አቀማመጥ፣ ባህሌ፣ እምነት፣ ወግ፣ ቋንቋ ወዘተ…ስሊሊቸው ከዚህ 

በመነጨ የተሇያዩ ፍሊጎቶች መኖራቸው አይቀሬ ነው፡፡ የተሇያየ ቋንቋ፣ 

እምነት …የላሊቸው ወይም አንዴ ዓይነት ሃይማኖትና ቋንቋ ያሊቸው 

አገሮችም አንዴ ዓይነት ፍሊጎት አሊቸው ማሇት አይቻሌም፡፡ ምክንያቱም 

እንዯ አገር እንተወውና እንዯ ቡዴንም ግሇሰብም የተሇያዩ ፍሊጎቶች 

አለን፡፡ ስሇሆነም ነው ሇአንዴ አገር ዱሞክራሲ ብዙህነት ምሰሶ ነው 

የሚባሇው፡፡  

   

             ብዙህነትን መቀበሌ ማሇት ዞሮ ዞሮ የተሇያዩ ፍሊጎቶችን 

በዱሞክራሲያዊ አኳሃን ማስተናገዴ ማሇት ነው፡፡ እነዚህን ፍሊጎቶች 

ሇሟሟሊት ዯግሞ የተሇያዩ ተቃዋሚ ፓርቲዎች መፈጠራቸው አይቀርም፡፡ 

የነዚህ ፓርቲዎች ዋና ዓሊማ በዱሞክራሲያዊ መንገዴ በህዝብ የተመረጠ 

መንግስት ያለትን ጠንካራ ጎኖች ከመንግስት ጎን ሆነው አብረው 



የሚያጠናክሩበት፤ ዯካማ ጎኖች ካለት ዯግሞ የሚያሳዩበትና የሚተቹበት 

በአጠቃሊይ በአገራዊ ጉዲይ ሊይ በፖሇቲካ ሕግ ጨዋታ የሚፋጩበት 

መዴረክ  

ነው፡፡ መንግስትም ችግሮቹን አይቶ የማስተካከሌ እርምጃ የሚወስዴበት 

ጭምር፡፡  

   

             ይህ ሉሆን የሚችሇው መንግስትና ተቃዋሚ ፓርቲዎች አንዴ 

የሚያዯርጋቸውና የሚያስማማቸው ጉዲይ ካሇ ነው ፡፡አንዴ የሚያዯርጋቸው 

ነገር ከላሇ ስሇ ጋራ ጉዲይ ማሰባቸው ይቀራሌ፡፡ነገር ግን በዱሞክራሲ 

የዲበሩ አገራት መንግስትም ተቃዋሚ ፓርቲዎችም አንዴ የሚያዯርጋቸው 

ጉዲይ አሇ፡፡እሱም በህዝባቸው ተሳትፎ እውን የሆነ ቃሌ ኪዲናቸው ሕገ 

መንግስታቸው ነው፡፡  

   

             ስሇሆነም በጨዋታው ሕግ መሠረት ምንም ቢፋጩና ቢተቻቹም  

በአገራቸው ዯህንነት ጉዲይ ግን የጋራ የሆነ ስምምነት አሊቸው፡፡ሕገ 

መንግስታቸው የሁለም ሕጎች የበሊይ መሆኑን ከመቀበሌ ባሻገር 

መንግስትም ተቃዋሚዎችም ያሇ ምንም ማመንታት ይህንኑ ያከብራለ፤ 

ያስከብራለ፡፡  

   

             እንዱህ ስሇሆነም ነው እንግሉዛዊው ገጣሚ ዊሌያም ብላክ 

በመፅሏፉ ስሇ ተቃዋሚዎች ሲገሌጽ “መቃወም ጥሩ ጓዯኝነትን ይፈጥራሌ’’ 

ብል የተናገረው፡፡ ላሊው እንግሉዛዊ ፖሇቲከኛ (English state man) 

ወይም አመራር ሊይ የነበረ ኤዴመንዴ ብሩክም “ተቃዋሚዎች ነርቫችንን 

ያነቃቃለ፤ ችልታችንም ይስሊለ፤ የሚቃወሙን የሚያግዙን ናቸው’’ 

ያሇው፡፡ በእርግጥም በብሔራዊ ጉዲይ ሊይ ስምምነት ያሊቸው አገራት 

የፖሇቲካ ፓርቲዎች የሚቃወሙት ከራሳቸው ፍሊጎት ተነስተው ሳይሆን 

ከህዝባቸውና አገራቸው ጥቅም ተነስተው ነው፡  

   



             አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ ዓሊማውን፣ ፖሉሲውንና ስትራተጂውን 

ሇህብረተሰቡ በሚገባ ካስታወቀ ህብረተሰቡ የሚጠቅመውን ፓርቲ ሇመሇየት 

በርይከፍትሇታሌ፡፡ስትራተጂካዊ ራእይ የላሇው ፓርቲ ከሆነ ግን ዴፍን፣ 

የሚቃወም ፓርቲ ስሇሚሆን ምንም እንኳ በህጉ መሰረት ፓርቲ 

የመመስረት መብት ይኑረው እንጂ ሇህብረተሰቡ ግን ሚያመጣው ፋይዲ 

የሇውም- ከስሜታዊነት ከዚያም አሌፎ ከሁከትና ብጥብጥ 

ውጪ፡፡ፓርቲዎች ሇቆሙሇት ዓሊማና የህብረተሰብ ክፍሌ በዳሞክራሶያዊ 

አኳሃን በመታገሌ ከሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ባሻገር አሊማቸውን ማራመዴ 

የሚችለት የዳሞክራሲ ስርዓት ሲገነባ መሆኑን በመገንዘብ የዳሞክራሲ 

ባህሌ እንዱያብብ፤የዳሞክራሲ ተቋማት እንዱፈጠሩና እንዱጠናከሩ 

በማዴረግ ረገዴ ከፍተኛ ዴርሻ እንዲሊቸው አያጠያይቅም፡፡  

   

             የአገራችን የፖሇቲካ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከሊይ እንዯተገሇፀው 

ዳሞክራሲያዊ የሆነ ባህሪ ሉኖራቸው ይገባ ነበር፡፡እነዚሁ ፓርቲዎች አንዴ 

የፖሇቲካ ዓሊማን ሇማራመዴ፤በዚህ የፖሇቲካ ዓሊማ ሇመሰባሰብ የሚፈሌጉ 

ዜጎችን በሙለ ሇማሰባሰብ የሚጥሩና መነሻ መዴረሻቸው ዓሊማቸው ሉሆን 

ይገባ ነበር፡፡ዓሊማዎቸቸውን ሇማራመዴ ዓሊማቸውን ራሱ ጠንቅቆ ማወቅ 

ይገባቸው ነበር፡፡ከዚህም ባሻገር ዓሊማቸውን ተግባራዊ ሇማዴረግ 

የሚያስችለ አማራጮችን በመተንተንና በማቀናበር ሇህዝብ የማቅረብ 

አቅም ሉኖራቸው ይገባ ነበር፡፡ነገር ግን እስካሁን ባሇው አካሄዲቸው 

በተግባር እንተወውና  በንዴፈ ሃሳብም የዳሞክራሲ ምንነት የተረደ 

አይመስሇኝም፡፡  

   

             እንዯዚህ ዓይነቱን የፖሇቲካ አመራር ሇመስጠት የማይችሌ 

ፓርቲ ዯግሞ አንዴም የፖሇቲካ ፓርቲ ሉሆን አይችሌም፤አሇበሇዚያም 

ተሌእኮውን በአግባቡ ሉወጣ የሚችሌ ፓርቲ አይዯሇም ፡፡ ፓርቲዎቹ 

ዳሞክራሲያዊ አስተሳሰብ የተሊበሱ ሁነው አይታዩኝም፡፡አመራሮቹ ራሳቸው 

በራሳቸው በሚያዯርጉት ስብሰባ እንኳን ሲሰዲዯቡ፤የመዯማመጥና 

የመቻቻሌ ባህሌም ዴምጥምጡን ሲያጠፉት ነው የሚታዩት፡፡እነዚህ 



ፓርቲዎች ሌዩነትን እንዯ ጌጥ ከማየት ይሌቅ በመሰዲዯብ ሉፈቱት ከሞከሩ 

የብዙ ብሄር ብሄረሰቦችና፤ባህልች፤ቋንቋዎች…ወዘተ ባሇቤት ሇሆነችና 

የተሇያዩ ፍሊጎቶች ያለባት አገራችን በሰሇጠነ ዳሞክራሲያዊ አካሄዴ 

እንዳት ብሇው ነው ሉመሯት የሚችለ?  

   

             እነዚህ ፓርቲዎች ባሇፉት ጊዚያት የነበራቸውን አካሄዴ 

ስገመግመው ሇህገ መንግስቱ የበሊይነትን በአስተማማኝ ዯረጃ የሚያከብሩና 

የሚያስከብሩ ሆነው አሌታዩኝም፡፡ምክንያቱም መንግስት ስርዓትን 

የማስከበር ሃሊፊነት እስካሇው ዴረስ ማናቸውም ሕግ ተሊሌፏሌ ያሊቸንውና 

ሕገመንግስታዊ ዴንጋጌውም በግሌጽና በማያሻማ መንገዴ የጣሱ ሰዎች 

ወዯ ፍርዴ ቤት ሲያቀርባቸው፤ተቃዋሚዎቹ ሇሕግ የበሊይነትን ሇማስከበር 

ሕገ ወጦችን ከማውገዝ  ይሌቅ ሇሕገ ወጦችን መዯገፍና መወዯስ እንዯ 

ዋነኛው መሇያቸው ሆነዋሌ፡፡  

   

             ተቃዋሚ ፓርቲዎች ባህሪያቸው ሁለ ሇአናርኪዝም (anarchism) 

የተመቸ ሆነዋሌ ካሌኩ የተሳሳትኩ አይመስሇኝም፡፡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 መፈንጨት አሇበት” ይሊሌ፡፡የኛ አገር የፖሇቲካ 

ተቃዋሚዎች ዯግሞ ሕገ መንግስቱን ሇመናዴና መንግስትን በሃይሌ 

ሇመጣሌ በተካሄዯው ሴራ ተሳትፈው ህይወታቸውን ያሇፉ ሰዎች ሕገ 

ወጥነታቸውን በማወዯስ “ሰማዕታት” በማሇት መኢአዴና አንዴነት 

ፓርቲዎች መዘከራችው፤ ሕገ መንግስቱ ሇመናዴ ከሞከሩና እዴሜ ሌክ 

እስራት ከተፈረዯባቸው ከዚያም በቅዴመ ሁኔታ የተመሰረተ ይቅርታ 

የተዯረገሊቸው አንዶ ወ/ት ብርቱካን ሚዳቅሳ ይቅርታ አሌጠየቅኩም 

በማሇታቸው በሕጉ መሰረት የተሰጣቸውን ይቅርታ እንዱነሳ ተዯርጎ ወዯ 

ማረምያ ቤት በመግባታቸው ፤ የአገራችን ተቃዋሚዎች ወንጀሇኛዋ 



በማወዯስና በማሞገስ የ 5ኛ ወር እስራት መዘከርያ በሚሌ የመኢአደ መሪ 

ኢንጅነር ሃይለ ሻውሌ በተገኙበት 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 ፤የኦፍዳን 

ሉቀመንበር አቶ ቡሌቻ ዯመቅሳ እኔ የቡደኑ መሪ ድክተር ብርሃኑ ነጋ 

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፡፡  

   

             ስሇሆነም እነዚህ የአገራችን የፖሇቲካ ተቃዋሚዎች ሕገ ወጥነትን 

እያበረታቱ አገራችን ወዯ ስርዓት አሌበኝነት ሇመውሰዴና ማንኛውም ሕገ 

ወጥ እንዯፈሇገ መሆን አሇበት የሚሌ ዓይነት አዝማምያ ያሇው አካሄዲቸው 

ሇአናርኪዝም የተመቸች አገር ሇማዴረግ ጥረት እያዯረጉ መሆናቸው 

በግሌፅ የሚያሳይ ነው ፡፡   

   

             ላሊም በ ምርጫ 97 ጊዜ ህዝቡን በሰጠው ዴምጽ ከመተማመንና 

በሰሇጠነ አኳሃን አሜን ብል ከመቀበሌ ይሌቅ አና ጎሜዝን ይዘን 

የማንዯርስበት የስሌጣን ዯረጃ የሇም ብሇው አምነው ነበር፡፡ ሉሆን 

አሌቻሇም፡፡ አሌሆነምም፡፡ ሇወፊትም ታዛቢ ታዛቢ  

ነው፡፡ መራጭ ሕዝብ ምን ጊዜም መራጭ ሕዝብ ነው፡፡የፖሇቲካ መዴረኩ 

ስፋት ሇህዝቦቻችንና በህዝቦቻችን ሇሚመሩት ተቋሞቻችን ነው እንጂ 

ሇማንም የውጭ ዜጋም አይዯሇም፡፡ይሁን እንጂ አሁንም ካሇፈው 

ተሞክራቸው ሉማሩ የቻለ አይመስሇኝም፡፡ በአሁኑ ወቅት አንዴነትን 

የመሰለ የፖሇቲካ ፓርቲ ዴርጅቶች አዱስ አበባ ውስጥ የሚገኝ እንግሉዝ 

ኤምባሲ በመሄዴ መጪውን ምርጫ ሊይሳተፉ የሚችለበት ሁኔታ እንዲሇ 

በግሌጽ እየተናገሩ ነው ያለት፡፡እኔኮ የሚገርመኝ ሇምንዴነው 



ተቃዋሚዎቻችን በኢትዮጵያ ህዝብ ከመተማመን ይሌቅ በውጭ ዜጎች 

የሚያምኑት? የቀዴሞው የአሜሪካ ፕረዚዳንት አብርሃም ሉንከን ስሇ 

ዳሞክራሲ ሲናገር ዳሞክራሲ ማሇት በህዝብ፤ከህዝብ፤ወዯ ህዝብ ነው 

አሊሇም እንዳ? እንዯኔ አመሇካከት እነዚህ ሰዎች ሇዳሞክራሲያዊ የፖሇቲካ 

ትግሌ ዝግጁ እንዲሌሆኑ ከምርጫ 97 ብንማርም በዛን ጊዜ በሰሩት ስራ 

ተፀጽተው በተሰጣቸው በቅዴመ ሁኔታ የተመሰረተ ይቅርታ መሰረት 

በሰሇጠነ የዳሞክራሲ አካሄዴ ሇመሄዴ ዝግጁነት የላሊቸው 

ናቸው፡፡ትኩረታቸው ሁለ ከአገራችን ህዝብ ይሌቅ የውጭ ኢምባሲዎችና 

ላልች ከሆነ ፤የውጭ አገራት አምባሳዯሮችና መንግስታትን እንዯ 

ጌቶቻቸው ከቆጠሯቸው እነዚህ ፓርቲዎች  

ከአገር ዯህንነት አኳያ የማያስተማምኑ ከመሆናቸው ባሻገር አንዴም ህዝባዊ 

መሰረት የላሊቸው፤  ላሊም ፀረ ዳሞክራሲ ናቸው ማሇት ነው፡፡  

   

             በአጠቃሊይ የኛ አገር የተቃዋሚ ፖሇቲካ ፓርቲዎች ግሌፅ የሆነ 

(አንዲንደ ጭራሽ ያሇመኖር) የፖሇቲካ ፕሮግራም አሇመያዝ፣ ሽንፈትን 

በፀጋ አሇመቀበሌ፣ የመቻቻሌ አቅም ዜሮ መሆን፣ አዯገኛ የፕሮፓጋንዲና 

የኮሚዩኒኬሽን ስሌት፤ሂስና ነቀፌታ ሇመቀበሌ ዝግጁ አሇመሆን፣ ሌዩነትን 

ወዯ ጥሊቻ መቀየር፣ አባሌን በዓሊማ ከማሰባሰብ በስሜትና ባሌሆነ መረጃ 

ማቅረብና ማራቅ፣ በገንዘብ ዙሪያ ምግባረ ብሌሹነት፣ እርስ በርስ 

መወነጃጀሌ ወዘተ. መሇያቸው ሆነዋሌ፡፡  

   

             እዚህ ሊይ ተቃዋሚዎች ሇምንዴነው ይህንን የሚያዯርጉት? 

ሇምንዴነው እስካሁን ግሌፅና አማራጭ የሚሆን ፖሉሲና ስትራተጂ 

ማቅረብ የተሳናቸው? ብሇን መጠየቁ ተገቢ ነው፡፡  

   

             የአገራችን ተቃዋሚዎች በአገራችን ህዝቦች ፍሊጎት እውን በሆነው 

ህገ መንግስታችን ያሊቸው እምነት አናሳ ስሇሆነ ነው፡፡ በመግቢያዬ አካባቢ 

እንዯገሇፅኩት አገር አንዴ የሚያዯርጋት የጋራ መግባባት ያስፈሌጋታሌ፡፡ 

ይህ ብሔራዊ መግባባት የሚመጣው ዯግሞ ሕገ መንግስቱን በማክበርና 



በማስከበር ነው፡፡የአገራችን የፖሇቲካ ተቃዋሚዎች ግን ከጀርባቸው 

ዯብቀውት ያለት ጩቤ በግሌፅ በፖሉሲያቸውና ስትራተጂያቸው ካወጡት 

በህዝባችን ምን እንዯሚዯርሳቸው ስሇሚያውቁ ግሌፅ ከሆነ አካሄዴ 

ተቆጥበው ንፋስ በነፈሰበት ሁለ መሄዴ መርጧሌ፡፡  

   

             ከዚህ ይዘውት ያለት አስተሳሰብ ወጥተው የሕገ መንግስቱን 

ፍፁም የበሊይነት ተቀብሇው፤በውጭ ዜጎች ከመተማመን ወጥተው 

በዜጎቻቸው የሚተማመኑበትና ከህገ ወጥ ትግሊቸው ወዯ ሰሊማዊና 

ዳሞክራሲያዊ መንገዴ ትግሌ የሚመጡበትና በሰፊው የፖሇቲካ ምህዲር 

የሚጋሌቡበት ፤ከኋሊቸው ተዯብቆ ያሇውን ጩቤ  አሽቀንጥረው የሚጥለበት 

ጊዜ ይኖር ይኾን?  

   

 


