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የተቃዊሞች ፖለቲካ…ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም 

ክፍል አንድ 

በተስፋዬ ለማ   1-23-15 

ኢትዮጵያ በመጪው ግንቦት ወር 2007 ዓ.ም¸ለምታካሂደው ሃገር አቀፍ ምርጫ መሳካት መሟላት ያለባቸውን 

ቅድመ ሁኔታዎች የማሟላት ጥረት ተጠናክሮ እየቀጠለ ስለመሆኑ መረጃዎች ያመለክታሉ።  

አምስተኛው ሀገር አቀፋዊ ምርጫ የመገናኛ ብዙኋን ግንባር ቀደም ዜና መሆን እንደጀመረም ደፍሮ መናገር የሚቻል 

ይመስለኛል። በለተይም ህዝቡ የወደፊት መሪዎቹን የሚመርጥበትን ካርድ ከወዲሁ እንዲወስድ ሲባል በሁሉም 

ክልሎች የተከፈቱት የምርጫ ጣቢያዎች፣ የምዝገባ ሥራ መጀመራቸውን በተመለከተ፣ ሚዲያዎቻችን የሚያቀርቡት 

የቀን ተቀን ዘገባ፤ ለጉዳዩ የተሰጠውን ትኩረት ያሳያል ቢባል ማጋነን አይሆንም።  

እዚሁ በመዲናችን አዲስ አበባ ውስጥ ወደ ሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎችን ጐራ ብሎ በመኪናው ላይ ያለውን 

የመራጮች ምዝገባ ተግባር ለታዘበ ሰው ደግሞ፤ በእርግጥም ይህች ሃገር ለዲሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ ያላሰለሰለ 

ጥረት ከማድረግ እንዳልቦዘነች ነው መገንዘብ የሚቻለው።  

ምክንያቱም  በድህረ ደርግ ኢትዮጵያ የተከፈተው አዲስ የታሪክ ምዕራፍ ደረጃ በደረጃ እየዳበረና ይበልጥ ስር 

እየሰደደ በሚቀጥል የዴሞክራሲ ግንባታ ሂደት ላይ የመሆኑን እውነታ የሚያረጋግጥ ብሩህ ተስፋ በተላበሰ  መንፈስ 

ሲመዘገቡ አይቻለሁ እና ነው።   

በአገራችን የአብዝሃ ፓርቲ ስርዓት ከተዘረጋና ለዚሁ አመች ሁኔታ ከተፈጠረ ሁለት አስርት ዓመታት ተቆጥሯል።  

የአብዝሃ የፖለቲካ ፓርቲዎች በአንድ አገር መኖር ለዴሞክራሲ ስርዓት መስረጽ መሰረት በመሆኑ ይህንን የተገነዘበው 

ኢህአዴግ ሰው ከስር መሰረቱ በመገርሰስ አገሪቱን በተቆጣጠረ ማግስት መድረኩ ለሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ክፍት 

አደረገ።  

 የተለያየ የፖለቲካ አጀንዳ ያላቸው በተለያየ መሰረት የተመሰረቱ የፖለቲካ ድርጅቶች የአንድን አገር ህዝብ የፖለቲካ 

ስልጣን ባለቤትነትን ለማረጋገጥ ከሚያስችሉ መንገዶች ዋነኛው እንደሆነም ይታወቃል። ህዝቡ እያንዳንዱ የፖለቲካ 

ድርጅት ይዞት የሚቀርበውን አጀንዳ በመመርመር አገርንና ህዝብን የሚጠቅም ፕሮግራም አለው ብሎ ያመነበትን 

የፖለቲካ ድርጅት ይመርጣል።  

በዚህ መልክ የፖለቲካ ስልጣኑን ይጠቀማል። የሚፈልገውን ይመርጣል የማይፈልገውን ይጥላል።  በህዝብ ዘንድ 

ተቀባይነት ለማግኘትና ህዝብን ለማስተዳደር እድል ሲገጥማቸው የሚያስከነዳ ስራን ሰርተው ለማለፍ በአንድ አገር 

የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ግልጽ  የፖለቲካ ፕሮግራም ነድፈው መንቀሳቀስ ሲችሉ የዴሞክራሲ ስርዓቱ 

እየተጠናከረ ይሄዳል።  



 2 

ሁሉም የፖለቲ ፓርቲዎች በአገሪቱ ሕገመንግስት ጥላ ስር ስርዓት የተከተለ፣ የአገርንና ይህዝብን ጥቅም አሳልፎ 

የማይሰጥ ለህዝባቸውና ለአገራቸው ታማኝና  የህዝብን ይሁንታ ለማግኘት ተጨባጭ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ 

ፓርቲዎች መፈጠር ለአገር እድገትም ወሳኝ  ነው።  

የፖለቲካ ፓርቲዎች  የፖለቲካ አጀንዳ ወይም የፕሮግራም ልዩነት ኖሯቸው በዋና ዋና  ገራዊ ጉዳዮችና በአገርና 

በህዝብ ደህንነት የማይደራደሩ የጥላቻ ፖለቲካን አስወግደው በጋራ ለመስራት የሚተጉና በአገራቸው ልማት አመርቂ 

አስተዋጽኦ ያላቸው የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች  መኖር ዘላቂ ሰላምንና ልማትን ለማረጋገጥ የሚኖራቸው ሚና 

ወሳኝ ነው።  

ቀድሞ የተመረጠ የፖለቲካ ፓርቲ ያስጀመረው የሀገር ልማት በቀጣይ የሚመረጠው የፖለቲካ ድርጅት 

የሚያስቀጥልበት፣ የተገነባን ኢኮኖሚ የበለጠ የሚገነባበት፣ የተፈጠረ ዲፕሎማሲ የበለጠ የሚያጠናክርበት፣ 

የተፈጠረ ሰላም ይበልጠን የሚጠብቅበትና የዴሞክራሲ ስርዓቱ እያጠናከረ የሚሄድበት ሁኔታ ይፈጠራል። የአገር 

እድገት ቀጣይነት ይረጋገጣል።  

ባደጉት አገራት ያለው ተጨባጭ ሁኔታ የሚያሳየውም ይህንን ሃቅ ነው። በማንኛውም አገር ያለ ተቃዋሚ የፖለቲካ 

ድርጅት በአገሩና በህዝቡ ጥቅም አይደራደርም። አገሩን ለማፍረስ ከሚያድሙ የህዝብ ጠላቶ ተልእኮ እየተቀበለ 

አገሩን አያፈርስም፤ ህዝቡን አይከዳም። በአገሩ የሚከናወኑ የልማት አውታሮችን ለማቃጠልና ለመደምሰስ 

በቅጥረኝነት አይሰራም።  

ምን ግዜም ህዝብን ማዕከል አድርጎ የሚንቀሳቀስ የፖለቲካ ድርጅት ልማትን ሊጻረር አይችልምና።  የአገሩን ሰላምና 

ማደፍረስ የዴሞክራሲያዊ ስርዓቱን ለማደፍረስና በህዝባቸው ውጥረትንና ሁከትን ለመፍጠር ሲንቀሳቀሱ 

አልተስተዋለም።  ባደጉት አገራት የነበረውና አሁንም ያለው ተሞክሮ የሚያሳየው ይህንን ነው።  

በእኛ አገር ያለው ሁኔታ ግን በእጅጉ ከዚህ የተለየ  ነው።    ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ከነበረው ተሞክሮ  

ለመረዳት እንደሚቻለው የአገሬ ገበሬ እንደሚለው ለፍሬ ያልታደለ ዘር ዓይነት ነው። እህል የነቀዘ እንደሆነ ለፍሬ 

አይበቃም። በአገራችን ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጀቶች ያለው ሁኔታም ከዚህ የተለየ ነው ለማለት አያስችልም። 

ነቅዘዋል ለፍሬ ሊበቁ አልቻሉም።  

የአገራችን የተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች እንቅስቃሴ እያደር ቃሪያ ነው። መጀመሪያ ኢህአዴግ አገሪቱን በማሰተዳደር 

በጀመረበት ወቅት የነበረው ጭፍን ፖለቲካ አሁንም ቀጥሏል።  

በአገሪቱ ያለው ሁለንተናዊ ለውጥ ወዳጅ ቀርቶ ጠላትም የሚመሰክርለት ሆኗል። ኢዮጵያ በሰላም፣ በልማትና 

በዴሞክራሲ ግንባታ ረጅም መንገድ ሄዳለች። መንገዶቿ ተለውጠዋል፤ ትምህርት ቤቶቿ ተስፋፍተዋል፣ የጤና 

ተቋማት ተበራክተዋል፣ በአጠቃላይ የአገሪቱ ሁለንተናዊ ገጽታ ተለውጧል። 

 ህዝቧም በዚያን ልክ የዴሞክራሲ ምንነትን ተረድቶ መብቱን የሚያስከብሩ የተለያዩ ጥረቶች እያደረገ ይገኛል።  

አገሪቱ ላስመዘገበች ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት መሰረቱም የኢህአዴግ መንግስት ያነጠፈው የሰላም፣ የልማትና 
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የዴሞክራሲ ስርዓት መሰረትና ይህንን መሰረት ለማጠናከር ያደረገው ያልተቆጠበ ጥረት ነው። በዚህ ሂደት 

ያልተለወጠ የለም። ያልተለወጡት ብቸኛ ቡድኖች ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ብቻ ናቸው።  

የፖለቲካ ድርጅቶቹን በአገሪቱ የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ሲጀመር ያራምዱት የነበረው ኋላቀር  ጭፍን የጥላቻ 

ፖለቲካ በጊዜ ሂደት ሊለወጥ አልቻለም። አሁንም ቢሆን ከጭፍን አመለካከት የወጡ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጀቶች 

በጣት የሚቆጠሩ ብቻ ናቸው። ሌሎቹ ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ ነው። የዴሞክረሲ ስርዓቱ ሂደት ሊያስተምራቸው 

አልቻለም፤ ለመማር ዝግጁ አይደሉምና።  

በኢህአዴግ የሚመራው የኢትዮጵያ ፌዴራለዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ መንግስት  በኢትዮጵያ  ዴሞክራሲያዊ 

ስርዓት በማስፈን  ረገድ ባለፉት ሃያ ሁለት ዓመታት የተጫወተው ወሳኝ ሚና  የሚካድ አይደለም። ይህንን 

ዴሞክራሲ የበለጠ ለማጠናከር አሁንም እየሰራ ይገኛል።  

ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱን ከማጠናከር ረገድ የመድብለ ፓርቲ ስርዓትን መገንባት፣   የፕሬስ ነጻነትን ማስፈነ ፣ 

የሃይማኖት እኩልነትንና ነጻነትን ማረጋገጥ፣ የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች  ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብት 

እውን ማድረግና  የህዝቡ የፖለቲካ ስልጣን ባለቤትነት ማረጋገጥ በአብነት ተጠቃሽ ናቸው።  

ኢህአዴግና በኢህአዴግ የሞመራው መንግስት በአገሪቱ የመድብለ   ፓርቲ ስርዓት፣ የመደራጀት ነጻነት፣ የመናገርና 

ሃሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት፣ የሃይማኖት ነጻነትና እኩልነት የመሳሰሉ   የዴሞክራሲ እሴቶችን የበለጠ አጠናክሮ 

ለማስቀጠል በንቃትና በታታሪነት እየሰራ ይገኛል።  

በአገሪቱ ከሰባ በላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዳሉ ይታወቃል። የቁጥራቸው ምብዛት በአገሪቱ የተፈጠረው 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የፈጠረው ሲሆን ፓርቲዎቹ ግን መልካም አጋጣሚው በተገቢው መንገድ ለመጠቀም  

አልቻሉም። ምናልባትም እዚህም እዚያም እየዳከሩ በመጠኑ ተጠቅመውበታል የሙባሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ካሉ 

በጣት የሚቆጠሩ ናቸው።     

ባለፉት ሃያ ሁለት ዓመታት  ታማኝ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች መውጣት ባለመቻላቸው የተነሳ በአገሪቱ 

እየተረጨ ያለው ጭፍን የጥላቻ ፖለቲካ ኢህአዴግ  የዴመከራሲ እሴቶችን ለማስረጽና  ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱን 

ለማጠናከር በሚደረገው ጥረት ላይ አሉታዊ ጫና ማሳደሩ አሌ የማይባል ነው።  

ታማኝ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ባለመፈጠራቸው ምክንያት በአገሪቱ ለማምጣት የሚሞከረው ሁለንተናዊ 

ለውጥ ዳር ለማድረስም ራሱን የቻለ ተጽእኖ እንዳለው በርካቶች ያምናሉ። እስካሁን ድረስ በነበረው ተሞክሮ 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱን የሚሸረሽር እንጂ የሚገነባ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት አልተወለደም።  

በዚህ ምክንያት ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ ፈጥኖ መጠንከር አለመቻሉን ለመረዳት አያዳግትም። ለመድብለ ፓርቲ 

ስርዓት መጠናከርም በጎ ጫና  አሳድሯል ማለት አይቻልም።  በአገሪቱ ሰፊ የፖለቲካ ምህዳር ቢኖርም ይህንን 

ተጠቅሞ  ተዋናይ የሆነ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት አለመኖሩ ከማንም የተሰወረ አይደለም።  
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በአገሪቱ የሚገኙ የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት አመራሮች የአገሪቱን  ህዳሴ ለማብሰር  የሚያስችል ራዕይ ሰንቀው 

የተነሱ ሳይሆኑ በራሳቸው ግላዊ ጥቅም የታወሩ  ናቸው።  ራስ ወዳድ፣ ኢሚዛናዊ፣ የአገር ፍቅር የሌላቸው 

መሆናቸውን የዕለት ተለት ተግባራቸው መላክታል።  

በአገሪቱ ያሉ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች አቅማቸውን ለመገንባትና ከሌላ ለመማር ዝግጁ አይደሉም። የአገራቸን 

ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች በጎርፍ ሊመሰሉ ይችላሉ። ጎርፍ ድንገት ይከሰታል። በአጭር ጊዜ በርካታ ውድመትን 

ያስከትላል። ከዚያም ይጠፋል። በተመሳሳይ መልክ በሌላ ቀን ወይም ወቅት ይከሰታል። ተመሳሳይ ነገርን ያደርጋል።   

በአገሪቱ ያሉ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎችም እንደ ጎርፍ ጊዜን እየጠበቁ የሚከሰቱ ናቸው። ምርጫ ከመጣ ሩጫ። 

የት እንደነበሩ የማይታወቁ፣ የፖለቲካ ፕሮግራሞቻቸውን በተገቢው መንገድ ሳያዘጋጁ ምርጫ ሲመጣ 

ከእንቅልፋቸው የሚነቁ የፖለቲካ ፓርቲዎች።  

ምርጫ ሲመጣ ሩጫ ለምን አስፈለገ? ሁሉም ሊገነዘበው እንደሚችል በምርጫ ጊዜ ብቻ ተሩጦ ለዓመታት ሲሮጥ 

የነበረን ፓርቲ  ከህዝብ ሳይለይ ተቀራርቦ ሲሰራ የነበረን ፓርቲ አሸንፎ ስልጣንን በህዝብ ድምጽ ለማግኘት ነው 

ብለው የሚያስቡ አይኖሩም ባይባሉም ለዚህ እንዳልሆነ የሚገነዘቡት ግን በርካቶች ናቸው።  

የበርካቶች እምነት የሚያመላክተው ግን በምርጫ ወቅት ብቅ እያሉ ከተለያዩ ወገኖች በምርጫ ሰበብ ብሮችን 

ለመቦጨቅ እንደሆነ ነው። በምርጫ ጊዜ የማይንኳኳ ኤምባሲ የለም። እርዳታ የማይጠየቅ መንግስታዊ ያልሆነ 

ድርጅት አለ ማለት አያስደፍርቀ። አንዱ ምክንያት በምርጫ ሰበብ ለመክበር የሚደረግ ጥረት ነው።  

ሌላው ደግሞ የአገሪቱን ሰላም ለማደፍረስ ነው። ምርጫው ሰላማዊ እንዳይሆን ለማወክ ያለመ ነው። ምንም 

ያልተዘጋጀና የፖለቲካ ፕሮግራሙን ለህዝብ በየጊዜው እያስተዋወቀ ያልነበረ ድርጅት በምርጫ ወቅት ብቻ ሮጦ 

የህዝብን ይሁንታ በላቀ ደረጃ ማግኘት እንደማይችል የተገነዘቡ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶቸ ምርጫው ፍትሃዊ 

እንዳልሆነ በማስመሰል ህዝብን ለማወክ ነው። የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ምርጫ መጣ እንሩጥ ከእነዚህ ሁለት 

መነሻዎች የሚመነጭ እንደሆነ በርካቶች ያምናሉ።  

ይህ በአገሪቱ ያሉ የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ከጊዜው ጋር መሄድ አለመቻላቸውን ያሳያል። ሁከት ለመፍጠርና 

ሰላምን ለማደፍረስ ጥምረት መፍጠራቸው ሌላው አስገራሚው ጉዳይ ነው። ምርጫ መጣ እንጣመር በአምስት 

ዓመት አንድ ጊዜ በተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች የሚከውን ጉዳይ ነው።  

ለጥምረት የሚደረገው ሩጫም ቀደም ሲል ከተጠቀሰው መነሻ የተለየ መነሻ የለውም። መነሻው ተመሳሳይ ሆኖ 

ጥምረቱም በፖለቲካ አስተሳሰብ አንድነት ላይ የሚመሰረት አይደለም። ሆድና ጀርባ የሆነ የፖለቲካ ፕሮግራም 

ያላቸው ፓርቲዎች ተጣምረናል ሲሉ ይደመጣሉ። ከዚያም ትንሽ ሳይቆዩ  ብትንትናቸው ይወጣል። ለጥምረት 

መሰረቱ የጋራ እምነት መያዝ በመሆኑ።  

በእምነት ላይ ያልተመሰረተ ጥምረትን በሩጫ ይመሰርታሉ፤ ምርጫው ባበቃ ማግስት  ይፋጃሉ፣ ይነጣጠላሉ። ይህ 

ብቻ አይደለም ዴሞክራሲ የለም ብለው ይጮሃሉ በውስጣቸው ግን ዴሞክራሲ አይታወቅም። በውስጣቸው 
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ዴሞክራሲ ባለመኖሩ ባህሪያቸውን ለዚሁ የሚመች ባለመሆኑ የተነሳ በአገሪቱ የሰፈነውን ዴሞክራሲ ሊያጣጥሙት 

አይችሉም።  

ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ከሌላ ለመማር ዝግጁ ባለመሆናቸውና በትምክህት የተሞሉ በመሆናቸው መሻሻል 

አይታይባቸውም። ለመማር የሚፈልጉ ቢሆኑ ኖሮ አህአዴግ ያለው ተሞክሮ አገር ውስጥ ላሉ ፖለቲከኞች ቀርቶ 

ለአፍሪካ ፖለቲከኞች ተምሳሌት እየሆነ እንደሚገኝ ማንም የሚክደው አይደለም።  

ገዥው ፓርቲ ከትጥቅ ትግል ጀምሮ ያዳበረው ውስጣዊ ዴሞክራሲው የተረጋገጠ ነው። በዴሞክራሲ የታነጸና 

በሃሳብ ፍጭት የበለጸገ ድርጅት ነው። ልዩነቶችን በአግባቡ የሚያስተናግድ፤  አለመግባባትን በውይይት የሚፈታ፣ 

ከባድ አደጋዎችን ማምከን የሚችል ድርጅት ነው። ይህ ተሞክሮ ሌሎች ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችም ሊከተሉት 

የሚገባ ነው።   

ኢህአዴግ በአገሪቱ ይህንን ተሞክሮና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለማስፈን ረጅም መንገድ የተጓዘ ቢሆንም ታማኝና 

በህዝብ ይሁንታ ወደስልጣን መምጣት የሚሹ የፖለቲካ ድርጅቶች እስካሁን ድረስ አለመፈጠራቸው 

በዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ ላይ የራሱን ጫና ማሳደሩ አልቀረም።  

ኢህአዴግ በአገሪቱ ያሉ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች በአገሪቱ ሕገምንግስት ጥላ ስር ሆነው በሰላማዊ መንገድ 

አማራጭ ፖሊሲዎችንና ፕሮግራሞችን በመንደፍ ለሕዝብ እያቀረቡ ከሕዝብ በሚያገኙት ድምጽ መሰረት 

ወደስልጣን መምጣት እንዲችሉ አሰራር ዘርግቷል። የተዘረጋው አሰራርም ባለፉት ሃያ ሁለት ዓመታት ተተግብሯል። 

በመጀመሪያ ደረጃ በዚህ መልክ ለመደራጀት ፍላጎት ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ባለመኖራቸው በሁለተኛ ደረጃ 

ደግሞ ከገዢው ፓርቲ ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች የሚለያቸውን መሰረታዊ ነገር በግልጽ ለህዝብ ማሳየት የሚያስችል 

አቅም ስለሌላቸው  አማራጭ ፕሮግራማቸውን አቅርበው ሊያግባቡ ስለማይችሉ ከመልካም ነገር ይልቅ ክፋትን 

የሚመኙና የሚፈጽሙ ናቸው።  

አንድና ሁለት ተብሎ ሊቆጠር በማይችል መጠን  የአገሪቱን ሕገ መንግስት ተላልፈዋል። ሕጉ የማይፈቅድላቸው 

መሆኑን እያወቁ በእብሪት ይተላለፋሉ። ቀና ህሊና ያለው ማንኛውም ዜጋ ሊረዳው እንደሚችለው ገዢው ፓርቲ 

በርካታ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ሕገመንግስታዊ ጥሰትን ታግሶ ሲያሳልፍ ኖሯል።  

ጥፋቶች በተፈጸሙ ወቅት  እርምጃ ከመውሰድ የሚቆጠብበት ጊዜ ቀላል አይደለም። በእርግጥ ይህ በሕዝቡ   

ቅሬታን ይፈጥራል። ለምን ሕገመንግስቱን እየተላለፉ እርምጃ አይወሰድባቸውም የሚሉ በርካቶች ቢሆኑም የአገሪቱን 

የዴሞክራሲ ስረዓት ለማጠናከር  ካለው ፍላጎት አንጻር መታገስን ይመርጣል። 

በሕገመንግስቱ ጥላ ስር ሆኖ በሰላማዊ መንገድ የያዙትን የፖለቲካ ፕሮግራም መፈጸም፣ በአገሪቱ ሕግ አውጪ አካል 

የወጡ ተጨማሪ ዝርዝር ሕጎችና አሰራሮችን መከተል፣ የሕዝብን ድምጽ አግኝቶ ብቻ ወደ ስልጣን ለመምጣት አቅዶ 

መንቀሳቀስ ለአንድ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መጎልበት  ወሳኝ ነገሮች ናቸው።  
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እነዚህን ማክበርና ማስከበር የህዝብና የሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች ሃላፊነት እንደሆነ አያጠራጥርም። ሕግን 

አክብረው መስራት በማይንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ መንግስት ሕግ እንዲያከብሩ የማድረግ ሃላፊነት 

አለበት።  

መንግስት ሕዝቡን ከማንኛውኝም አይነት ዓይነት ጉዳት መጠበቅ እነዳለበት እሙን ነው። በሕገመንግስቱ የሰፈረውን 

ዴሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶች ማክበርና ማስከበርም ቀዳሚ ሐላፊነቱ ነው። ሕገመንግስቱን የሚተላለፉ 

ግለሰቦች፣ ቡድኖችና የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችም ሆነ  አባላትን ሕጋዊ መስመር ማስያዝና ሕግና ስርዓትን ማስከበር 

የመንግስት ዋና ተግባር ነው።   

የሕዝብን ደህንነት መጠበቅ የመንግስት ቀዳሚ ተግባር  ነው። ማንኛውም ሰው  ሕግን ሲተላለፉና የሌሎችን መብት  

የሚነካ ተግባር ለመኖር ከመረጠ ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱን የሚፈታተን በመሆኑ መንግስት በየደ ትዕግስት በመሰረቱ 

ተገቢነት ቢኖረውም በእኛ አገር ተጨባጭ ረጃው ስርዓቱን ለማስከበር የሚወስዳቸው ተግባራት ተገቢ ናቸው።   

ይሁን እንጂ እነዚህን ሕጋዊ እርምጃዎችን በማጣጣልና ለፖለቲካ ፍጆታ በማዋል መደናገርን ለመፍጠር የሚጥሩት 

ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች አሁን ከሃያ ሁለት ዓመታት በኋላም ለውጥ የማይታይባቸው አድሮ ቃሪያ ሆነዋል።  

የነቀዘ እህል ዘር አይሆንም። ቢዘራም አያፈራም። የእነዚህ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች አመራሮችም የነቀዙ 

በመሆናቸው ፍሬ ማፍራት አልቻሉም። ጠንካራ ታማኝ የፖለቲካ ድርጅት መመስረትና የፖለቲካ ስብእናቸው 

የተጠበቀ አባላትን ማፍራት አልቻሉም።   

በአገሪቱ የሚከናወኑ ዓበይት አገራዊ ልማቶችን ሳይቀር መቃወም መለያቸውው። ከእነዚህ ልማቶች አንዱ ታላቁ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ነው። የግድቡ መጀመር በታላቁ መሪ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ይፋ 

በተደረገበት ማግስት አብዛኛዎቹ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ተቃውሟቸውን ለመግለጽ የቀደማቸው አልነበረም።  

ግድቡ መገንባት የለበትም የሚል አቋም ይዘው እንደነበር ይታወቃል። ይህንን ልማት ማልማት ከግብጽ ጋር ወደ 

ግጭት ይከተናል ሲሉም ተደምጠዋል። ሌላው ያቀረቡት አሳፋሪ ምክንያት ደግሞ  የግድቡ  መገንባት ለገዢው ፓርቲ 

የፖለቲካ ፍጆታ ይጠቅማል  የሚል ነበር። 

ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሕጋዊነት የጎደለው ተገቢ ያልሆነ ጥያቄ ከሚቀርብባቸው አገራት ቀዳሚውን ስፍራ 

ትይዛለች። ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች በተለያየ ጊዜ የሚፈጠሩ አጀንዳዎችን በመከተልና አልፎ አልፎም ራሳቸው 

አጀንዳ በመፍጠር ከልማት ይልቅ ወደ ጥፋት ፣ ከሰላም ይልቅ ወደ ሁከት የሚመሩ ውዥንብሮችን በመዘርጋት 

በአገሪቱ የሰፈነውን ነጻነት ባግባቡ ሳይጠቀሙበትና የሌላን መብት ለማፈን  እየተጠቀሙበት ይገኛሉ።   

በሽብር ምክንያት ተጠርጥረው የታሰሩ ግለሰቦች እንዲፈቱ መጠየቅም ሌላው የእነዚህ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች 

ዓይነተኛ መለያ ባህሪ ነው። ቀደም ሲል የስዊዲን ጋዜጠኞች ኢትዮጵያ ውስጥ በሕገወጥ መንገድ በመግብታቸው 

ምክንያት ለሕግ ሲቀርቡም የፖለቲካ ድርጅቶቹ ተቃውሞ ነበር ያቀረቡት። 
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ይህ ማለት ለምን በአገሪቱ ሕገወጥነት አይነግስም የፈለገው ሁሉ ያለምንም ፈቃድ ወደ አገሪቱ እየገባ አያበጣብጥም 

የሚል አቋም መያዛቸውን ያሳያል። ሕግን የሚተላለፍ ሰው መቀጣት የለበትም መታረም የለበትም ማለት በመሰረቱ 

ሕገወጥነት ይስፈን ማለት እነደሆነ ለማንም ሚስጢር አይደለም።   

ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ወደ ቀና መንገድ ሊመለሱ የሚችሉበት እድል ሰፊ ነው።  ከሁሉም በላይ ሕጋዊነትንና 

ሕገወጥነትን እያጣቀሱ መጓዝን በማቆም በሕገመንግስቱ ጥላ ስር በሕጋዊነት መንቀሳቀስ አልቻሉምር። 

በገዢውፓርቲና መንግስት የሚሰሩትን በጎ ተግባራትን እውቅና ከመስጠት ይልቅ በውሸት መቀባትን ይመርጣሉ።  

ካለፈው ተሞክሮ እንደታየው ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶ በኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅም ላይ ተደራድረዋል፤ አገራቸውን 

በወሳኝ ወቅት ክደዋል። የኤርትራ መንግስት ጸረ ሰላምና ጸረ ልማት ተግባራትን ለማሳካት አግዘዋል፣ አልሸባብ ላይ 

የተደረገ ራስን የመከላከል ጥቃት ተቃውመዋል፣ በአገሪቱ እየሰፋ የመጣውን የሃይማኖት አክራሪነትን ደግፈዋል፣ 

የግብጽ መንግስት ጠበቃ ሆነው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታን ተቃውመዋል። እነዚህን አሳፋሪ ተግባራት 

የፈጸሙባቸው አግባቦችና ከኢትዮጵያ ህዝብ ያገኙት ምላሽ በሚመለከት በቀጣይ ክፍል ለማየት እንሞክራለን።  

 

 


