
 1 

 
 
 

የኩርፉያ  ስሌቻው  መቼ  ነው  የሚሞሊው? 
 
ታዯገ tadmeng@yahoo.com 
 
 
የአገራችን የተቃዋሚ ፓርቲዎች ታሪክ እጅግ አስገራሚ እየሆነ መጥቷሌ፡፡ 

ከአመሠራረታቸው ስንነሳ አብዛኛዎቹ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚመሰረቱት 

የሕዝብና የሀገርን ጥቅም ሇማስጠበቅ ሳይሆን የግሇሰቦችን ጥቅማ ጥቅም 

ሇማስጠበቅ ነው ብሌ አሌተሳሳትኩም፡፡ በዚህም ምክንያት አብዛኞቹ 

ፓርቲዎች ሕዝባዊ መሠረት የሊቸውም፡፡ 

 

ሕዝባዊ መሠረት የላሊቸው መሆናቸው በርካታ ችግር ሲገጥማቸውና 

ችግርም ሲፇጥሩ ከተስተዋለ ሰነባብተዋሌ፡፡ መዯራጀት አፍታም ሳይቆዩ 

ዯግሞ መበታተን፡፡ ይህ የተቀዋሚ ፓርቲዎች የመዯራጀትና የመበታተን 

አባዜ እስካሁን አብሯቸው ሉዘሌቅ ችሎሌ፡፡ 

 

በ1997 ዓ.ም ምርጫ ወቅት የተፇጠሩት የፓርቲዎች ጥምረት ሇሕዝብ 

መነቃቃትንና አዱስ የፖሇቲካ መንፇስን የፇጠረ ነበር፡፡ ይሁን እንጂ 

የተፇጠረው ጥምረት በጋራ ጥቅም ሊይ የተመሰረተ ባሇመሆኑ የወራት 

ዕዴሜ እንኳን ሳያስቆጥሩ መበታተን ዕጣ ፊንታቸው ሆነ፡፡ 

 

በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያው የተባሇውን አዱስ የፖሇቲካ ባህሌ ይዘው 

ወዯ ምርጫ የመጡት ተቃዋሚዎች /ቅንጅት/ በሚሌ ስያሜ ወዯ ምርጫ 

ቢገቡም ከምርጫ በኋሊ ብዙ ርቀት መራመዴ አሌቻለም፡፡ ሇሕዝብና 

ሇሀገር ጥቅም ሲለ የተዯራጁ ቢሆን ኖሮ ሕዝብ በዴምፅ የሰጣቸውን 

የምክር ቤት መቀመጫ የሕዝብ ውክሌና መሆኑን ተገንዝበው የጠራ 

ፖሉሲና ስትራቴጅ ቀርፀዉ ወዯ ተግባር መግባት በቻለ ነበር፡፡ 
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ሁለም በየፉናቸው ሇግሌ ዝናና ሇስሌጣን ሽኩቻ መሯሯጥን ተያያዙት  

የተነሱሇትን አሊማ በመርሳት የግሌ ጥቅማቸውን ሇማሳዯዴ መንገዴ 

መጠራረግ ጀመሩ ባሇፇው ምርጫ 1997 አንዳ ህጋዊ ሲያስፇሌግ ዯግሞ 

ህገ ወጥ በመሆን  መሊቅጡ ሲጠፊቸው ከቆዩ በሁዋሊ እንኳን ተወዲዴረው 

ያገኙትን ዴምፅ ይዘው ፓርሊማ እንዱገቡ ሲጠየቁ አሻፇረኝ በማሇት 

የአመፅ መንገዴን መረጡ ፡፡በሰሊማዊ መንገዴ ዴምፅ የሰጣቸውን የአዱስ 

አበባን ህዝብም ሜዲ ሊይ ጣለት  ርካሽ ተወዲጅነትንና ታዋቂነትን 

ሇማትረፍ የሚያዯርጉት መሯሯጥ የቆሙሇትን ዓሊማ አስረሳቸውበዚህ 

መሌኩ መጨረሻቸው መበታተን ሆነ ማሇት ነው 

 

የሚገርመው ነገር ዯግሞ ስሇመበታተናቸው ሁላም የሚያቀርቧቸው 

ምክንያቶች ተመሳሳይነት ያሊቸው መሆናቸው ነው እነዚህም "ግሌፅነት 

የሇም ፤ የፓርቲው መተዲዯሪያ ዯንብ አሌተከበረም ፣ የጥቂት ግሇሰቦች 

አምባገነናዊነትና ፀረ ዳሞክራሲያዊነት  ነግሷሌ ወዘተ " የሚለት 

ይገኙባቸዋሌ ፡፡ ነገር ግን አንዲቸውም ቢሆን እርስ በእርስ ከመወነጃጀሌ 

ባሇፇ "የችግሩ ምንጭ ይሄ ነው ፡ወይም እኔ በዚህ መሌኩ ስህተት 

ሰርቻሇሁና በዚሀ መሌኩ ይስተካከሌ" ብል ያመነም ይሁን ሇችግሩ መንስኤ 

ራሱን ተወቃሽ የሚያዯርግ ተቃዋሚ ፓርቲ ማየት አሇመቻሊችን ላሊው 

አስገራሚ ክስተት ነው፡፡ 

 

ያሇፇውን በዚህ ሌተወውና @ የ 2ዏዏ2 ዓ.ም አገራዊና ክሌሊዊ ምርጫ 

በወራት የሚቆጠር ጊዜ በቀረበት ወቅት አንዲንዴ የተቃዋሚ ፓርቲዎች 

ሇምርጫው ዝግጅት ማዴረጋቸውን በመዘንጋት በጭፍን ጥሊቻ የፖሇቲካ 

ምህዲር ጠበበብን፣ የፕሬስ ነፃነት የሇም፣ ቢሮአችን ተዘግቷሌ ወዘት 

በማሇት ጉንጭ አሌፊ ክርክራቸውን ማዴመጥ የተመሇዯ እየሆነ መጥቷሌ፡፡ 
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ይህ ጉንጭ አሌፊ ክርክር በመቀጠለና የ2ዏዏ2 ምርጫ ያሇ በቂ ዝግጅት 

መቃረቡ በርካቶችን እርስ በእርስ እያናከሰ ይገኛሌ፡፡ የጊዜ ወርቅነትን 

የተረደ አይመስለም፡፡ ይህ ነው የሚባሌ ዝግጅት ሳያዯርጉ ጊዜም 

እንዯዘበት አስቀምጧቸው ነጏዯ፡፡  

 

ሇምርጫው ሂዯት ዝግጁ ሆኖ አሇመገኘት ዯግሞ ላሊ ጣጣ ማምጣቱ 

አሌቀረም፡፡ ብጥብጥ፣ እርስ በእርስ መናካከስ፣ በስነምግባር አሌባነት 

መዘሊሇፍ፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ተቀባይነት የላሇው ምክንያት መዯርዯር 

ተጀምሯሌ፡፡ሇዴርዴር የማይቀርቡ የሕግ የበሊይነት ጉዲዮችንም 

እንዯዴርዴር አጀንዲ ሇማቅረብ ተሞክሯሌ።ቀዴሞውኑ ገመናቸውን 

መሸፇን ሲያቅታቸው ሰበብ መዯርዯሩ ሉመጣ እንዯሚችሌ ሁለም 

የጠበቀው ጉዲይ ነበር፡፡  

 

የማይዯበቀው ገመናቸው ሲጋሇጥባቸውና ፀረ- ዳሞክራሲያዊ አካሄዲቸው 

ሉያስማማቸው ባሇመቻለ በየጊዜው እርስ በእርስ መበጣበጥ፣ አንዲቸው 

አንዲቸውን ሇማዲመጥ ትዕግስት ማጣታቸው፡ በቃሊት እንጅ በተግባር 

ማሳየት አሇመቻሊቸው በሕዝቡ ዘንዴ ተዓማኒነትን እያሳጣቸው መጥቷሌ።  

 

ይህ አሌዯበቅሊቸው ያሇ መጥፎ ገመናቸው በየጊዜው ሲያጋሌጣቸውና እንዯ 

እርኩስ መንፇስ የተጠናወታቸው የኩርፉያ አባዜ አሇቃቸው ብል በየጊዜው 

የስብሰባ መዴረክ እየረገጡ ይወጣለ፡፡ በቅርቡ የተከሰተውም ይኸው ነው፡፡ 

አንዲንዴ ዴርጅቶችና ኤምባሲዎች በተሇያዩ ጉዲዮች ሊይ ፓርቲዎችን 

ሇማወያየት ፇሌገው መዴረክ ሲያመቻቹ እገላ የሚባሌ ፓርቲ ከተሣተፇ 

እኛ እርሱ ባሇበት አንሳተፍም በማሇት ፀረ-ዳሞክራሲያዊነታቸውን ገሃዴ 

አውጥተዋሌ፡፡ 

 

‹‹የእኔን አቋም ካሌዯገፍክ በአንዴ ጠረጴዛ ዙሪያ መነጋገርም ሆነ መወያየት 

አትችሌም፤ አንፇቅዴም›› ማሇት የሇየሇት አምባገነንነት ነው፡፡ በዚህ 

አይነት  አምባገነንነት እንዳት ነው የተሇያየ ፍሊጏት፣ ባህሌ፣ ወግ፣ 
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ሀይማኖት፣ ቋንቋ አመሇካከት ያሇውን የኢትዮጵያ ሕዝብ ሉመሩ 

የሚችለት፡፡ አስተውል ሇተመሇከተው ነገሩ ግራ አጋቢ ነው፡፡” 

 

       ሰሞኑን ዯግሞ በምርጫ ወቅት የሚነሱ አሊስፇሊጊ ግጭቶችን 

ሇመቀነስ፣ ነፃና ፍትሏዊ የሆነ የምርጫ ውዴዴርን ሇማበረታታትና 

የመብት ጥሰትን ሇመከሊከሌ የሚያግዝ ሰነዴ አውሮፓ በሚገኝ 

ኢንተርናሽናሌ ኢንስቲትዩት ፎር ዳሞክራሲ ኤንዴ ኤሌክቶሪያሌ 

አሲስታንስ /IDEA/ በተሰኘ ተቋም ተዘጋጅቶ ኢህአዳግና ተቃዋሚ 

ፓርቲዎች እንዱወያዩበት መዴረክ ተመቻችቶ ዴርዴር አየተዯረገ ነው፡፡ 

 

በስነምግባር ዯንቡ ሊይ የተዯረገው ዴርዴር በአገሪቱ በተዯረገው የ1997 

ዓ.ም. ምርጫ ወቅት የተከሰተውን ነውጥና ሁከት ዯግም እንዲይከሰት 

ሇማዴረግና ሁለም የፖሇቲካ ፓርቲዎች ሇምርጫው ፍትሃዊነት 

የበኩሊችውን እንዱወጡ ሇማዴረግ ነው፡፡  

 

ሆኖም ግን በዚህ የስነምግባር ዯንብ ዴርዴር ወቅት በተሇይ መዴረክ 

የተባሇው ዴርጅት ዴርዴሩን አቋርጦ እንዯወጣ በሚዴያ ተከታትሇናሌ። 

ይህ ፓርቲ በዴርዴር ወቅት ተጨማሪ ጊዜ ይሰጠኝ የሚሌ ጥያቄ 

እንዲቀረበና፣ የውይይቱን ጠቃሚነት ከግምት ውስጥ በማስገባት ተጨማሪ 

ቀናት ቢፇቀዴም ላሊ ጣጣ ከጀርባው ይዞ መጣ፡፡ ዴርዴር ማዴረግ 

የምፇሌገው ከኢህአዳግ (ከገዥው ፓርቲ) ጋር ብቻ ነው የሚሌ፡፡ 

 

ታዴያ ይህ አይነት አካሄዴ ምን የሚለት ፍሌስፍና ነው፡፡ አገራዊ ፊይዲ 

ባሊቸው ጉዲዮች ሊይ ሁለም የሚመሇከታቸው ፓርቲዎች ባለበት ዴርዴር 

መዯረግ ሲገባው  እንዱህ አይነቱን አካሄዴ አሌቀበሇም ማሇት ፀረ-

ዳሞክራሲያዊነት ነው፡፡ አሁን በተመሰረቱት የአገራችን ተቃዋሚ 

ፓርቲዎች ውስጥ በርካታ የዯርግ ሹማምንቶች ይገኛለ፡፡ አሁን ኢህአዳግ 

ከዯርግ ጋር በነበረው ቁርሾ የተነሳ ከእናንተ ጋር ወይም የዯርግ ሹማምንት 

ካለበት ፓርቲ ጋር አርዯራዯርም የሚሌ አቋም ቢያንፀባርቅ ኖሮ ህዝብ 
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ምን ይሌ ነበር) የአሁኖቹ አኩራፉ ፓርቲዎችስ ምን ይሰማቸው ይሆን ? 

የሚሌ ጥያቄ በአዕምሮዮ ብሌጭ አሇብኝ፡፡ 

 

የምርጫ ስነምግባር ዯንቡ የሚዘጋጀው ሇተወሰኑ ፓርቲዎች ብቻ ሳይሆን 

በምርጫው ሇሚሳተፈ ሁለም ፓርቲዎች መሆኑ እየታወቀ እነ እገላ 

የሚሳተፈ ከሆነ አንሳተፍም የሚሌ አባዜ ምን የሚለት ነው? እስኪ መቼ 

ነው እነዚህ አንዲንዴ የተቃዋሚ ፓርቲዎች የመነጣጠሌ ሴራ አካሄዲቸው 

ከራሳቸው ሊይ ወርድ ችግራችንን በጠረጴዛ ዙሪያ ሇመፍታት በጋራ 

እንወያይ የሚሌ ቅደስ መንፇስ ያዯረበት አክሉሌ የሚዯፈት? ቀኗን 

ናፍቀናሌ፡፡ 

 

የመዴረክ ተወካዮች ታዴያ ከሊይ የጠቀስኩት አይነት ምሊሽ ሲሰጣቸው 

ስብሰባውን ረግጠው፣ ዴርዴሩንም አቋርጠው ወጥተዋሌ፡፡የዴርዴር 

መዴረኩ የተዘጋጀው ፀረ-ዳሞክራሲያዊ አካሄዴን ሇማንፀባረቅ ሳይሆን 

የዳሞክራሲ ባህሌን ሇማጎሌበት መሆኑን የተረደት አይመስሇኝም፡፡ 

 

ይህን ዴርዴር አቋርጠው የመውጣታቸው ጉዲይ ከ1997 የቅዯመ ምርጫ 

ወቅት ሲያራምደ ከነበሩት የሕገ ወጥነትና ህጋዊነትን እያጣቀሱ መጓዝ 

ጋር ሌዩነት የሇውም፡፡በወቅቱም በመጀመሪያ እሳቱን አቀጣጥሇው ወዯኋሊ 

የሸሹና ከቅጣቱ ያመሇጡ ግሇሰቦች ነበሩ፡፡ እነዚያ ግሇሰቦች በአሁኑ 

መዴረክ ውስጥ ላሊ የጥፊት መረብ መዘርጋታቸውን በተግባር እያሳዩ ነው 

፡፡ ያ ሁከትና ብጥበጥ አስነስቶ በኋሊ ገሸሽ ብል የመዯበቅ ዴራማ አሁንም 

አሌበቃቸው ብል እየዯገሙት ይገኛለ፡፡ 

 

በጥቅለ የአገራችን ተቃዋሚ ፓርቲዎች የትግሌ ጉዞ የትሊንት 

ስህተታቸውን በማረም ወዯ ሰሊማዊ ትግሌ ከመመሇስ ይሌቅ ዛሬም ያሇፇ 

ስህተቻውን እየዯገሙት ይገኛለ ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ፓርቲዎች በተሇያዩ 

ጊዜያት ገዥውን ፓርቲ በጥብቅ የሚቃወሙባቸውን ተግባራት/ጉዲዮች/ 
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ሳይቀር ራሳቸው እየፇፀሙት ናቸው፡፡ ‹‹ጅራፍ እራሱ ገርፎ እራሱ 

ይጮሃሌ›› እንዱለ፡፡ 

 

ሇዚህም ጥሩ መገሇጫ ይሆን ዘንዴ አንዴ አብነት ሊንሳ፡፡ የአንዴነት ፓርቲ 

ሠሞኑን በአዋሳ ባካሄዯው ስብሰባ ሊይ የኢትዮጵያ ቴላቪዥን እንዲይገኝ 

ከሌክሇዋሌ፡፡ ይህ ዯግሞ የሕዝብ መረጃ የማግኘት መብትንና ነፃነትን 

በገሃዴ ሲዯፍቁት ታይተዋሌ፡፡ ጋዜጠኞችን በአዯባባይ በመስዯብና 

አመናጭቀው በማዋረዴ በሕገ መንግስቱ የተረጋገጠሇትን የሕዝብ መረጃ 

የማግኘት መብት በግሌፅ ተቃወመዋሌ፡፡  

 

 

 

 

በመጪው ምርጫ ማንም ያሸንፍ ማን ሰሊማዊ፣ ነፃና ፍትሃዊ ይሆን ዘንዴ 

የኢትዮጵያ ህዝብ ምኞት መሆኑን ሁለም ፓርቲዎች ሉገነዘቡት ይገባሌ፡፡ 

ምርጫው ከሁከትና ከብጥብጥ የፀዲ እንዱሆን ዯግሞ በስሌጣን ሊይ 

የሚገኘው ፓርቲ ወንጀልች ሲፇፀሙ ቅፅበታዊ እርምጃ ከመውሰደ በፉት 

የተሇመዯውን ሆዯ ሰፉነት ሉያሳይ ይገባዋሌ፡፡  

 

የአገራችን የተቃዋሚ ፓርቲዎችም ተነጋገሮ ከመተማመን ይሌቅ 

ሌዩነትንና መጠፊፊትን፣ ከዴርጅት ጥቅም ይሌቅ የግሌ ጥቅምንና ዝናን 

መምረጣችሁ   በመጪው ጊዜ አትኩሮታችሁ የምርጫ ፈክክሩ ሊይ 

እንዲይሆን ያዯርጋሌና ጠንቀቅ ማሇቱ ያሻሌ፡፡ ከዚህ ይሌቅ ሇተቃዋሚ 

ፓርቲዎች የማስተሊሌፇው መሌእክት ህዝብን የሚስብ ተጨባጭ ፖሉሲና 

ፕሮግራም ቀርፆ በሰሊማዊ መንገዴ ሇምርጫው መወዲዯሩ ይበጃሌ እሊሇሁ 

፡፡ ቸር እንሰንብት! 

 

 


