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የቂል ጨዋታ 
 

አስር (ከኮተቤ)   

 

የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ለአገራዊ የፖለቲካ ተሳትፎ መጎልበትና ለፖሊሲ አማራጮች መስፋት 

የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ ነው፡፡ ይህ እንዲሆን ደግሞ የህዝብ ጥቅምንና ፍሎጎትን የሚያስቀድሙ፣ 

እውነተኛ የአገር ፍቅር ያላቸው፣ የህዝብን አንገብጋቢ ጥያቄዎች በብቃት ሊመልሱ የሚችሉና 

ኃላፊነት የሚሰማቸው ጠንካራ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሊኖሩ የግድ ይላል፡፡  

 

ኢትዮጵያ የዚህ ዓይነቱን የፖለቲካ ስርዓት መተግበር ከጀመረች ሁለት አስርት ዓመታትን 

አስቆጥራለች፡፡ እናም አገሬን ከልቤ እወዳለሁ፣ ለህዝቤ አንድ ቁም ነገር መስራት እሻለሁ የሚል 

ማንም የአገሪቱ ዜጋ ህገ መንግስቱና ሌሎች የአገሪቱ ህጎች በሚፈቅዱት መንገድ በሚፈልገው 

መልኩ ተደራጅቶ የፖለቲካ ስልጣን በመያዝ መንቀሳቀስ የሚችልበት ሁኔታ ተመቻችቷል፡፡ ይህንኑ 

መሰረት በማድረግም አገሪቱ አራት ያህል አገራዊ ምርጫዎችን አስተናግዳለች፡፡ በዚህም የአገሪቱ 

ህዝቦች በታሪካቸው ለመጀመሪያ ጊዜ በነጻ ምርጫቸው የሚፈቅዷቸውን የፖለቲካ መሪዎች ስልጣን 

እንዲይዙ በማድረግ ዴሞክራሲያዊ መብታቸውን ማጣጣም ችለዋል፡፡  

 

የዚህ አስተያየት ዓላማ በአገራችን የፖለቲካ ስልጣን በመያዝ አገሪቱን ለመምራት እንችላለን ብለው 

በመንቀሳቀስ ላይ ከሚገኙት አንዳንድ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ቁመና ጋር በተያያዘ 

እየታዘብኩት ያለውን ሁኔታ በጥቂቱ መቃኘት ነው፡፡ በተቃዋሚ ፓርቲዎቻችን ዙሪያ ትችቶች 

ሲቀርቡ የቆየ ቢሆንም በተለይ ሰሞኑንና ባለፉት ጥቂት ወራቶች እነዚህን የፖለቲካ ስብስቦች 

በተመለከተ በሚዲያዎች የተከታተልኩት አንድ ክስተት ነው አስተያየቱን እንደአዲስ እንድሰነዝር 

የገፋፋኝ፡፡  

 

ከሳምንት በፊት የመድረክ አባል የሆኑት የኦሮሞ ሕዝብ ኮንግረስ (ኦሕኮ) እና የኦሮሞ ፌደራላዊ 

ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ኦፍዴን) መወሃዳቸውን የተለያዩ ሚዲያዎች ዘግበዋል፡፡  ቀደም ሲል ደግሞ 

መድረክ በሚል ስያሜ በሚጠራው ስብስብ ውስጥ የነበሩት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች 

ወደግንባርነት መሸጋገራቸውም በተመሳሳይ ተነግሯል፡፡ በተጨማሪም አንድነትና ብርሃን 

ለአንድነትና ለዴሞክራሲ ፓርቲዎችም መወሃዳቸውን በቅርቡ ይፋ ማድረጋቸውም ይታወቃል፡፡  

 

የአገራችንን ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ባህሪ በወጉ ለሚያጤን ማንኛውም አካል ፓርቲዎቹ 

በአሁኑ ወቅት እንደ ፋሽን እየተገበሩት የሚገኘው ውህደትና ግንባር የመፍጠር ሂደት ሊዋጥላቸው 

አይችልም የሚል አተያይ አለኝ፡፡ ይህን ድምዳሜ የምሰነዝረው እንዲሁ በጭፍን ሳይሆን እውነቱን 
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ለማስረገጥ የሚያግዙ አያሌ ሊታዩና ሊጨበጡ የሚችሉ ማሳያዎችን ማቅረብ ስለምችል በሙሉ 

የራስ መተማመን ነው፡፡  

 

በመጀመሪያ ደረጃ ተቃዋሚ ፓርቲዎቹ የተደራጁበት ዋነኛ ግብ የመንግስት ስልጣንን በመያዝ 

ህዝብን ለማገልገል ከሚል ቅን ልቦና ሳይሆን ለህዝብ ተቆርቋሪ ነን በሚል ሽፋን ስልጣን በመጨበጥ 

የራሳቸውን የስልጣን ጥም ማርካት ነው፡፡ ከዚህ አንፃር ላለፉት ዓመታት በእነዚህ ፓርቲዎች ውስጥ 

በተደጋጋሚ እያየናቸው የሚገኙት ሽኩቻዎችን  ማንሳት ይቻላል፡፡  

 

የተቃዋሚዎች ጎራ ለአንድም ጊዜ እንኳ ዴሞክራሲያዊ ውይይትና ክርክር ታይቶበት የማያውቀው 

በፖለቲከኞቹ ዘንድ ባለው የስልጣን ሽኩቻ ምክንያት መሆኑ ፀሃይ የሞቀውና በተጨባጭ 

ያስተዋልነው እውነታ ነው፡፡  በተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ ያለው የውስጥ አምባገነናዊ 

አስተሳሰብ፣ መጠላለፍና መከፋፈል ምንጩ ስልጣን እንጂ ሌላ አገራዊ ጉዳይ አይደለም፡፡  

 

ይህ በተቃዋሚ ፖለቲከኞቻችን ውስጥ የሚታየው የስልጣን ጥም በአሁኑ ወቅት ውህደትና ግንባር 

እየተባለ በየመድረኩ በሚለፈፈው መግለጫና ዲስኩር ላይም ገሃድ ወጥቷል፡፡ ግንባርም ሆነ ውህደት 

ፈጠርን የሚሉት እነዚህ አካላት በመዋሃዳቸው ወይም ግንባር በመፍጠራቸው የምናስተውለው 

የስልጣን መከፋፈልን ወይም መጋራትን ካልሆነ በቀር ሌላ አዲስና የተሻለ ዴሞክራሲያዊ ለውጥን 

አይደለም፡፡  

 

ለምሳሌ ሰሞኑን ውህደት የፈጠሩት የኦሮሞ ሕዝብ ኮንግረስ (ኦሕኮ) እና የኦሮሞ ፌደራላዊ 

ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ኦፍዴን) ዶክተር መረራ ጉዲናን ሊቀመንበር፣ አቶ በቀለ ገርባ እና አቶ 

ሙላቱ ገመቹ ምክትል ሊቀመንበር፣ አቶ በቀለ ነጋ ፀሐፊ፣ አቶ ደጀኔ ጣፋን ደግሞ ረዳት ፀሐፊ 

አድርጎ መሾሙ ለዚህ ማሳያ ይሆናል፡፡ ግንባር የፈጠሩትም ሆኑ ሌሎች ውህዶችም ከዚሁ ጋር 

የሚመሳሰል የስልጣን መከፋፈል ነው ያደረጉት፡፡  

 

አገሪቱ ሶስተኛውን ብሄራዊ ምርጫ ባካሄደችበት በ1997 ዓም ቅንጅት በሚል የተሰባሰቡት የፖለቲካ 

ፓርቲዎችም ገና ከጅምሩ ሲነታረኩ የነበረው ከየፓርቲዎቹ ለምርጫው በሚወዳደሩት አባላት 

አመላመል ላይ እንደነበር በወቅቱ ጉዳዩን በቅርበት እንከታተል ለነበርነው ወገኖች እንግዳ 

አይደለም፡፡ ይህ ስብስብ ብዙም ሳይዘልቅ ለመፈረካከስ የበቃው በምንም ሳይሆን በአመዛኙ በስልጣን 

ሽኩቻ ነው የሚለው የብዙዎች አስተያየት ነው፡፡ 

 

አገራችን ጠንካራና የህዝብ ኃላፊነትን በብቃት ሊወጡ የሚችሉ የተቃዋሚ ፓርቲዎችን ትሻለች፡፡ 

በእኔ እምነት አገሪቱ የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ዋነኛ መመሪያዋ በሆነው ህገ መንግስቷ ሁነኛ ስፍራ 

የሰጠችው የዚህ ዓይነቱ ስርዓት መጠናከር በዋነኝነት ሰላም የሰፈነባት፣ የሁሉም ህዝቦች እኩልነትና 
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ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት  የተረጋገጠባትን አገር እውን ለማድረግ የሚያስችሉ አማራጭ ምህዳሮችን  

ለማስፋት ነው ብዬ አስባለሁ፡፡  

 

ሆኖም በዚህ ህገ መንግስታዊ መብት መሰረት ተደራጅተው በተፎካካሪ ጎራ የተሰለፉት የአገራችን 

የፖለቲካ ፓርቲዎች የፖለቲካ መንገድ እላይ ከተጠቀሰው መሰረታዊ ብሄራዊ ፍላጎት የተቃረነና 

በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ካለውና ከተቃዋሚ ፖለቲከኞች ከሚጠበቀው አስተዋፅኦ በእጅጉ 

ያፈነገጠ ነው፡፡  

 

አገሪቱን በተለያዩ ወቅቶች እየተቀባበሉ ያስተዳደሯት ቀደምት መንግስታት በስልጣን ለመቆየት 

ሲሉ የዘረጉት የጭቆና አገዛዝ ያስከተለው የርስ በርስ ግጭት፣ መከፋፈልና የሰላም እጦት ዜጎችን 

ዘመናትን ላስቆጠረ የመረረ ድህነትና የከፋ ርሃብ ዳርጎ ቆይቷል፡፡ ይህንን መጥፎ ሁኔታ መለወጥ 

የአገሪቱ ዜጎች ቁልፉ ምናልባትም ብቸኛው ጥያቄ ሊሆን እንደሚችል አገር ለመምራት 

ለሚንቀሳቀሱ ፖለቲከኞች ቀርቶ ምንም ፊደል ላልቆጠረ ማንኛውም ግለሰብም ግልፅ የሚሆን 

እውነት ነው የሚል አስተሳሰብ አለኝ፡፡  

 

በህዝብ ምርጫ በተከታታይ ስልጣን ላይ የወጣው የአገሪቱ መንግስት ላለፉት ዓመታት ትኩረት 

ሰጥቶ እየተገበራቸው የሚገኙት የፖለቲካና ኢኮኖሚ ትልሞች ይህንኑ እውነት መሰረት ያደረጉ 

ናቸው፡፡ ሰላምና መረጋጋትን ማጠናከር፣ ኢኮኖሚያዊ እድገትን ማምጣትና አገራዊ የጋራ 

መግባባትን መፍጠር በስልጣን ላይ የሚገኘው መንግስት ትኩረት ከሰጣቸው አገራዊ ግቦች መካከል 

አንጓዎቹ ናቸው የሚል እምነት አለኝ፡፡  በዚህ ረገድም ማንም ቅን ልቦናን የተቸረ አካል 

ሊያስተባብለው የማይችለው ዓይነት አዎንታዊ እመርታ ማምጣት ተችሏል፡፡  

 

የአገሪቱ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በፌደራላዊው የፖለቲካና ኢኮኖሚ ስርዓት ተጠቃሚነታቸው 

በተግባር መታየቱን በመስኩ ጥናት ያካሄዱ የአገር ውስጥም ሆኑ የውጭ ምሁራን በማረጋገጥ ላይ 

ናቸው፡፡ ከዛሬ 20 ዓመት በፊት ከአገሪቱ አጠቃላይ ኃብት ሽራፊ እንኳ የማይደርሳቸው የነበሩ 

የአገሪቱ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በአሁኑ ወቅት የብሄራዊ ኃብቱ እኩል ተጠቃሚ እየሆኑ 

ስለመምጣታቸው በየክልሎቹ የሚታየውን ጤናን፣ ትምህርትንና መሰል ማህበራዊ አገልግሎቶችን 

ማስተዋሉ በቂ ይመስለኛል፡፡ በተለይም ቀደም ሲል ተገቢው ትኩረት ተነፍጓቸው የኖሩት እንደ 

ጋምቤላ፣ ሶማሌ፣ አፋርና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ህዝቦች ውስጥ አሁን የሚስተዋለው ለውጥ ከዚህ አኳያ 

ሊጠቀስ የሚችል ነው፡፡  

 

የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም በቅርቡ ይፋ ባደረገው ሪፖርቱ በአሁኑ ወቅት ፈጣን ኢኮኖሚያዊ 

እድገት እያሳዩ ከሚገኙት የዓለም አገራት መካከል ኢትዮጵያ ከቻይናና ህንድ ቀጥላ ሶስተኛ ደረጃ 

ላይ መሆኗን አረጋግጧል፡፡     
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ዓለም እያወደሰው የሚገኘው ፈጣን ኢኮኖሚያዊ እድገት፣ የምእተ ዓመቱን የልማት ግቦች እውን 

ለማድረግ እየተመዘገበ ያለው አመርቂ ስኬት፣ በዓለም አቀፍ መድረኮች እየተጎናፀፈችው የሚገኘው 

ጉልህ ተቀባይነት ሲታይ አገሪቱ በሚደንቅ የለውጥ ጎዳና ላይ መሆኗን የሚያመላክቱ አውነቶች 

ናቸው፡፡  

 

እነዚህ አገራዊ ስኬቶች ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ በወጉ ስራ ላይ በመዋሉ የመጡ ናቸው ብዬ 

አምናለሁ፡፡ ለዚህ ደግሞ ዋነኛውን ድርሻ የሚወስደው  ለአንድ ሃገራዊ ዓላማ ስኬት መላውን ህዝብ 

ለማነሳሳትና ለማስተባበር የቻለው በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ነው፡፡  

 

ያም ሆኖ ግን በእኔም ሆነ የአገሪቱ የፖለቲካ ሂደት በሚከታተሉ ሌሎች አካላት እምነት አብዛኛዎቹ 

የአገራችን ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ከዜጎች አልፎ ዓለም አቀፍ አድናቆት እየተቸረው ለሚገኘው ለዚህ 

አገራዊ ስኬት አንዳችም እሴት አላከሉም፡፡ ከሁሉም የሚያስገርመው ደግሞ እውነታውን ውስጠ 

ልቦናቸው በትክክል ቢነግራቸውም ቅሉ፤ እጅግ ቢያንስ እንኳ እየተመዘገበ የመጣውን ይህንኑ 

አበረታች እድገት አምነው በመቀበል በይፋ ተገቢውን እውቅና ሊሰጡት ግን አለመፍቀዳቸው ነው፡፡ 

አንገብጋቢ ለሆኑት የህዝብ ጥያቄዎች አዎንታዊ ምላሽ በመስጠት ሂደቱን በተግባርም ሆነ በሞራል 

ከመደገፍ ፈንታ ገና ከጥዋቱ ጀምረው የመንግስትንና የህዝብን ሁለንተናዊ ጥረቶችና ስኬቶችን 

በከፍተኛ መጠን በማጣጣልና በሕዝብ ምርጫ ሥልጣን የያዘውን የፖለቲካ ድርጅት ጽንፍ በወጣ 

ጭፍን ጥላቻ በማጥላላት ዘመቻ ላይ ብቻ ተጠምደው ነው ያለፉትን ዓመታት ያሳለፉት፡፡  

 

በየትኛውም አገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ዓላማ በዴሞክራሲያዊ ውድድር ስልጣን 

መያዝ፤ ብሎም የህዝብን ጥያቄዎችን መሰረት በማድረግ ሁለንተናዊ አገራዊ እድገትንና ብልጽግናን 

ማረጋገጥ ነው ተብሎ ይታሰባል፡፡ በመሆኑም የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ባለባቸው የዓለም አገራት 

የሚገኙ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወሳኝ በሚባሉ የህዝብ ፍላጎቶች ላይ አዎንታዊ ሚና 

የመጫወት ኃላፊነት እንዳለባቸው የፖለቲካ ሳይንስ ምሁራን ይመክራሉ፡፡  

 

ተቃዋሚዎች በስልጣን ላይ ያሉ መንግስታት ለህዝብ ጥቅም ብለው የሚተገብሯቸውን የተለያዩ 

የፖለቲካና የኢኮኖሚ ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች የበለጠ ውጤታማ እንዲሆኑ የማገዝና  

የማበረታታት እንዲሁም ችግሮች አሉ ብለው ሲያስቡም ፍፁም ቅንነት በተሞላበት መንገድ 

የሚታረሙበትን አቅጣጫ የመጠቆም ታላቅ ኃላፊነት አለባቸው፡፡ የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ዋነኛ 

አስፈላጊነትም ከዚሁ አንፃር የሚታይ መሆኑን ምሁራን ይገልፃሉ፡፡  

 

እንዲያም ሆኖ ግን የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የዚህ ዓይነቱ ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ በእጅጉ 

የራቃቸው በመሆኑ የሚጠበቅባቸውን ሚና መጫወት ተስኗቸዋል፡፡ በምርጫ አሸንፎ ስልጣኑን 

የተረከበው መንግስት ስራ ላይ የሚያውላቸውን የተለያዩ የልማት ፖሊሲዎች ከማጣጣል አልፈው 

ህዝቡ በአገራዊ የልማትና የፖለቲካ አጀንዳዎች ውስጥ የበኩሉን ተሳትፎ እንዳያደርግ አጥፊ ዘመቻ 
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ውስጥ ተዘፍቀው ይገኛሉ፡፡ ለአገርና ህዝብ አስባለሁ የሚል ቀርቶ ማንም ገለልተኛ አካል 

ሊቀበላቸውና ሊያበረታታቸው የሚችላቸውን የመንግስት እርምጃዎች ሳይቀር ባመቻቸው መንገድ 

ሁሉ ለማደናቀፍ የሚያደርጉት ጥረት  ብዙዎቻችንን ዘውትር የሚያስገርሙ ናቸው፡፡  

 

በእኔ እምነት እነዚህ የፖለቲካ ቡድኖች ለዚህ የበቁት የዘውትር ህልማቸውና ቅዥታቸው 

ከዴሞክራሲያዊና ነጻ የምርጫ ውድድር ውጭ በአቋራጭ የመንግሥት ስልጣን ላይ መውጣት እንጂ 

በእውነተኛ አገራዊ ኃላፊነት ህዝብን ማገልገል ባለመሆኑ ነው፡፡  ከራሱ ይልቅ ለአገር እና ለህዝብ 

ቆሜያለሁ የሚል ተጨባጩን እውነት በማጣመምና  የህዝብን የተስፋ ብርሃን በማጨለም ለጥፋት 

በሚያነሳሳ ዘመቻ ላይ አይጠመድም፡፡  

 

እነዚህ አካላት ሌሎች እንዲያደርጉ የሚወተውቱትን ራሳቸው ሲተገብሩት አያታይም፡፡ ለህዝብና 

አገር ተብለው የሚወሰዱ ጠቃሚ የልማትና ኢኮኖሚ እርምጃዎችን ሲያጣጥሉ እንጂ ፍፁም ከሆነ 

ቅን ልቦና በመነጨ መልኩ ድጋፍ ወይም ሌላ የተሻለ አማራጭ ሲያቀርቡም አይታይም፡፡   

 

እንዲያም ሆኖ ግን ምንም አልተሳካላቸውም እላለሁ፡፡ በጣም በሚገርም ሁኔታ የኢትዮጵያ ህዝብ 

የሚሆነውንና የሚደረገውን ሁሉ በአንክሮ ያውቃል፡፡ የፖለቲካ ፓርቲዎቹን ግራ የተጋባ ባህሪ 

ጠንቅቆ ተረድቷል፡፡ ተቆርቋሪ መስለው ለየትኛውም አገራዊ አጀንዳ አቃቂር በማውጣት ዘውትር 

ግጭትንና ውድቀትን የሚሰብኩት ለስልጣን መሆኑን ደርሶበታል፡፡ በመሆኑም ፓርቲዎቹ 

በተናጠልም ሆነ በቡድን ስልጣን ላይ ቢወጡ አገሪቱን የመምራት ኃላፊነታቸውን ሊወጡ 

እንደማይችሉ በማመኑ ለእነዚህ ፖለቲከኞች አመኔታንና ተቀባይነትን ነፍጓል፡፡  

 

ተቃዋሚዎቻችን የህዝብ ጥቅምንና ፍሎጎትን የሚያስቀድሙ፣ እውነተኛ የአገር ፍቅር ያላቸው፣ 

የህዝብን አንገብጋቢ ጥያቄዎች በብቃት ሊመልሱ የሚችሉና ኃላፊነት የሚሰማቸውም አይደሉም፡፡  

 

የአገራችን አንዳንድ ተቃዋሚዎች በውህደትና ግንባር በመፍጠር፤አለያም በመለያየትና በመሰነጣጠቅ 

እንዲያም ሲል እርስ በርስ በመናቆር፤ በመዘላለፍና በመጠላለፍ ጊዜአቸውን ከማጥፋት በስተቀር 

አንዳችም ቁምነገር ሳይከውኑ ዓመታት ነጎዱ፡፡ ይከተሉናል ያሏቸው ጥቂት ደጋፊዎቻቸውም ከነሱ 

አንዳችም ጠብ የሚል ነገር እንደሌለ ሲገነዘቡ አንቅረው ተፏቸው፤መሪዎችም ዘወር ብለው 

ሲመለከቱ ደጋፊዎቻችን የሚሏቸውን ከጀርባቸው አጧቸው፤ሆኖም መሪዎች ነን ባዮች ግትሮች 

በመሆናቸው ዓይኔን ግንባር ያድርገው ብለው የማእበል ውስጥ ዋናቸውን ቀጥለውበታል፡፡ እነዚህ 

ተቃዋሚዎች በአንድ የእግር ጣታቸው እንኳ መሬት እረግጠው መቆም ተስኗቸው የሚውተረተሩት 

አገራዊ አጀንዳ ላይ ያነጣጠረ ምንም ዓይነት የተሻለ አማራጭ ይዘው መንቀሳቀስ የሚያስችላቸው 

ወጥና የነጠረ አቋም ስለሌላቸው ብቻ ነው፡፡  በውስጣቸው ዘውትር የሚሻኮቱትም በውዥንብርና 

በቅዥት ዓለም ውስጥ ገብተው በሳሉት የመንግሥት ሥልጣን መግቢያ ቀዳዳ አንደኛው ሌላኛውን 

ጠልፎ በመጣልና ተጋግጦ በመሽሎክ ስልጣን መቆናጠጥ የሚቻል ስለሚመስላቸው ነው፡፡ ለእኔ 
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ውህደቱም ሆነ ግንባር መፍጠሩ "ውሃ ቢወቅጡት እምቦጭ" እንዲሉ የቂል ጨዋታ ብቻ ነው 

የሚሆነው፡፡  


