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የተቃዊሞች ፖለቲካ…ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም 

ክፍል ሁለትና የመጨረሻ 

በተስፋዬ ለማ  1-23-15 

አንዳንድ ነውጠኝነትን የመናፈቅ አባዜ የተጠናወታቸው ተቃዋሚ የፖሊቲካ ፓርቲዎች የምርጫውን ጤናማ ሂደት ገና ከወዲሁ ለማወክና መራጩ ህዝብ ስጋት እንዲያድርበት 

ለማድረግ ያለመ የሚመስል አፍራሽ እንቅስቃሴ መጀመራቸውን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ በርድ እየገለፀ ነው። ቦርዱ ይህንን ያሳወቀው ሰሞኑን በአምስተኛው ሀገር አቀፍ 

ምርጫ ዙሪያ ለመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ሲሆን ችግር ፈጣሪዎቹ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች እነማን እንደሆኑና ችግሩን እንዴት 

እንደፈጠሩት ጭምር የሚያመለክት ማብራሪያም ታክሎበታል መግለጫው።  

በዚህ መሰረትም ሰማያዊ ፓርቲ፤ እንዲሁም አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲና /አንድነት/ ብሎም መ.ኢ.አ.ድ የምርጫ ሕጉን የሚፃረር ይዘት ባለው መንፈስ 

እየተንቀሳቀሱ ስለመሆናቸው የሚያትት ተደጋጋሚ ጋዜጣዊ መግለጫ ሲሰጥ የሰነበተው ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ፤ ሶስቱ የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ችግራቸውን ፈትተው፣ 

ወደጤናማው የምርጫ ሂደት እንዲቀላቀሉ በአፅንኦት ማሳሰቡ አይዘነጋም። 

ነገሩ አውቆ የተኛንሰው ቢቀሰቅሱት አይነቃም እንዲሉ አይነት ከመሆኑ የተነሳ ግን፣ የተጠቀሱት 3 ፓርቲዎች ፣ አሁንም ድረስ ምርጫ ቦርዱ በተደጋጋሚ ማሳሰቢያ ቢሠጥም  

አንዳችም ምላሽ ሊሰጡ አልፈቀዱም። እንግዲያውስ ይህ ፀሐፊ በዚሁ ሰሞነኛ ርእሰ ጉዳይ ዙሪያ፣ ሰላም ወዳዱ ህብረተሰባችን ሊገነዘባቸው ይገባል የሚላቸውን አንዳንድ 

ጠቃሚ ነገሮችን ለማንሳትና በዚያ ላይ የግል ምልከታውን መሠረት ያደረገ ሃሳብ ለመሰንዘር ነው ዛሬ ብዕር ከወረቀት ያገናኘው።  

ስለሆነም የጹሁፌ ዋነኛ ትኩረት፤ በተለይ ሁለቱ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ሰማያዊና አንድነት በመባል የሚታወቁ እንደሆኑ እየገለፅኩኝ፣ የተጠቃሾቹን ፓርቲዎች 

አጠቃላይ ገፅታ በተመለከተ ለአንባቢያን የተሟላ ግንዛቤ ማስጨበጥ ይቻል ዘንድም፤ እያንዳንዳቸውን በተናጠል አንስተን ማየት እንሞክራለን።  

ከዚህ አኳያ ለመሆኑ “ሰማያዊ ፓርቲ ማነው? ”  ለሚለው የበርካታ ኢትዮጵያውያን  ዜጐች ጥያቄ የበኩሌን ምላሽ የምሰጥበትን አጭር ቅኝት አስቀድምና ከዚያም፤ ገና 

ከወዲሁ የአመራር ስልጣን ለመጨበጥ ሲባል በተፈጠረ የአባላቱ ሽኩቻ እየታመሰ እንደሚገኝ ስለሚነገርለት፤ አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ ወቅታዊ የፖለቲካ አቋም 

ያገኘዋቸውን መረጃዎች ያካተተ ዳሰሳ አስከትላለሁ። ስለዚህ የውይይታችን ማጠንጠኛ፤ለመንደርደሪያ ያህል ከዚህ በላይ የተመለከተው መሰረተ ሃሳብ የመሆኑን ጉዳይ ልብ 

እንድትሉልኝ በትህትና እየጠየኩ፤ አሁን ወደ ዋናው ነጥብ መግባቴነውና አብረን እንቆይ ።  
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ሰማያዊ ፓርቲ በእርግጥ የማነው? 

ከላይ ለመግለፅ እንደተሞከረው ዘንድሮ ለአምስተኛ ጊዜ ለሚካሄደው 5ኛ ዙር ጠቅላላ ምርጫ የሚደረገውን ቅድመ ዝግጅት ከወዲሁ ለማወክ የመፈለግ አዝማሚያ ማሳየት 

ከጀመሩት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል አንዱ ሰማያዊ ፓርቲ ነው። ይህ ፓርቲ በቅርቡ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባዘጋጀው ምርጫ ነክ የውይይት መድረክ 

ላይ፤ ከአመፅ ናፋቂነት በመነጨ ስርአት የለሽነት፤ ውይይቱን ለማወክ ከመሞከሩም ባሻገር፤ መድረኩን ረግጦ እስከመውጣት የደረሰ ማን አለብኝነት እንዳሳየ አይዘነጋም። 

ስለዚህም ለመሆኑ ይኸው ሰማያዊ ፓርቲ በመባል የሚታወቀው የተቃዋሚዎች ስብስብ ማነው? ወይም ቡድኑን በዚህ መልክ ያዋቀሩት የፖለቲካ ልሂቃን እነማን ናቸው? 

እውን እነዚሁ የአዲስ አበባ “ወጣት ምሁራን” ብቻ ናቸው ሰማያዊ ፓርቲን የመሠረቱትና የሚያንቀሳቅሱት? ወይስ አንዳንድ ውስጥ አዋቂ ምንጮች እንደሚያመለክቱት፤ 

የግንቦት ሰባት መሪዎች ለጉዳይ ፈፃሚነት ያስቀምጡት ይሆን? ወዘተ የሚሉ ጥያቄዎችን በማንሳት ሁነኛ ምላሽ መፈለግ ከመቼውም ጊዜ በላይ ተገቢ መስሎ ይሰማኛል።  

ይህ ፀሐፊ ሰማያዊ ፓርቲ በተሰኘ ያልተለመደ ስያሜ የሚጠራ አዲስ የተቃዋሚ ፖለቲከኞች ስብስብ ተመስርቶ  እንቅስቃሴ ስለመጀመሩ የሚያትት ዜና ያነበበው አዲስ 

አድማስ ጋዜጣ ላይ ሲሆን፤ ወቅቱ ደግሞ በ2004 ዓም መገባደጃ ነበር። እናም ፓርቲው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የሚያሳየውን የተቃውሞ እንቅስቃሴ እንደታዘብኩት በእርግጥም 

ግንቦት ሰባት ለተሰኘው ሽብርተኛ ቡድን በጉዳይ ፈፃሚነት የተቀጠሩ የሃገር ውስጥ ምሁራን፤ የሕጋዊነት ጭምብል አጥልቀው የተደራጁበት ስብስብ እንጂ እራሱን ችሎ የቆመ 

የፖለቲካ ድርጅት አይመስልም።  

እኔን ወደዚህ አይነቱ ድምዳሜ ካደረሱኝ መሠረታዊ ጉዳዮች አንኳር አንኳሮቹን ብቻ ለአብነት ያህል እንመለከት ዘንድ ተገቢ ነውና እነሆ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ከሰማያዊ 

ፓርቲ የሶስት አመታት ያህል እንቅስቃሴ የታዘብኩትን ጥሬ ሃቅ አቀርባለሁ። መቼስ እንደ አለመታደል ሆኖብን፤ የኛ ሃገር ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች፤ አዲሲቷ ኢትዮጵያና 

መላው የብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦቿ፤ እጅ ለእጅ ተያይዘው በሚያካሄዱት የስር ነቀል ለውጥ ፈርጀ ብዙ ንቅናቄው ውስጥ ትርጉም ያለው ተሳትፎ ሲያደርጉ ማየት የተለመደ 

አይደለም።  

ይልቁንስ “ፅድቁ ቀርቶብኝ በቅጡ በኮነነኝ ” የሚለውን አገርኛ ተረት እንድናስታውስ የሚያስገድድ አፍራሽ ተግባራቸውን ነው የሚቀድመው እነርሱ ለኢትዮጵያ ህዝብ 

መብትና ጥቅም የመቆማቸው መገለጫ አድርገው ሲቆጥሩት የሚስተዋሉት። ሰማያዊ ፓርቲ ማለት ደግሞ በዚህ ረገድ በመሪ ተዋናይነት ሚና እየተጫወተ የሚገኝ አመፅናፋቂ 

ቡድን ስለመሆኑ ደፍሮ መናገር ይቻላል። እንዴት? ለምትሉኝ አንባቢያን ምላሽ ይሄውላችሁ። 
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እንደ እኔ የግል ምልከታ ከሆነ ይህ ሰማያዊ የተሰኘውን ያልተለመደ ስም ይዞ የተቃውሞውን ፖለቲካ ጐራ ከተቀላቀለ ጥቂት አመታትን ያስቆጠረ ፓርቲ፤ ገና የመመስረቱ ዜና 

ከተሰማበት ቀን ማግስት አንስቶ ነው ይህችን ሃገር በዜጐቿ የእርስ በእርስ መናቆር ለማተራመስ ያለመ አፍራሽ እንቅስቃሴውን ለማጧጧፍ ሲሞክር የተስተዋለው። ለዚህ 

አባባሌ የተሻለ ማስረጃ ሊሆነኝ የሚችለው ደግሞ ሰማያዊ ፓርቲ ግንቦት 25 ቀን 2005 ዓ.ም እዚሁ መዲናችን አዲስ አበባ ውስጥ ያካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ ነው።  

ምክንያቱም ፓርቲው ያን የመጀመሪያ ሰልፉን የጠራበት ዓላማ፣ በወቅቱ የዋሐቢ ሰለፊ አስተምህሮ ተከታዮች ነን የሚሉ ጥቂት አክራሪዎች በእስልምና ሃይማኖት ሽፋን ህገ 

መንግስታዊ ስርአቱን የሚንድ አይነት እንቅስቃሴ ያደርጉ እንደነበር የሚታወስ ሲሆን፤ ይህ ሰማያዊ ፓርቲ የተባለ ቡድንም ያን የአክራሪ ሙስሊሞች ሕገወጥ  እንቅስቃሴ 

ይበልጥ ለማጋጋልና በርካታ  የአረቡ አለም ሃገራትን ለአስተቃቂው ድቀት ዳርጓቸው ያለፈውን  ግብታዊ የሕዝብ ቁጣ ፣ ኢትዮጵያ ውስጥም ለመቀስቀስ ያለመ ድጋፍ 

ለመስጠት መሞከሩ የሚዘነጋ አይደለም።  

ፓርቲው ግንቦት 25 ቀን 2005 ዓ.ም ባካሄደው ኢህአዴግ መራሹን መንግስት የሚቃወም ሰልፍ ላይ “የሙስሊሙ ህብረተሰብ ያነሳው ጥያቄ ፍትሃዊና ተገቢ ምላሽ ማግኘት 

ያለበት እንደሆነ ሰማያዊ ፓርቲ ያምናል። ስለዚህ የኢህአዴግ አምባገነናዊ ስርአት በሙስሊም ወገኖቻችን ላይ እየወሰደ ያለውን የሃይል እርምጃ አቁሞ በሕገ መንግስቱ 

የተደነገገውን የሃይማኖት ነፃነት እንዲያከብርና እንዲያስከብር ፓርቲያችን ይጠይቃል። ይህ ጥያቄያችን አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጠው እያሳሰብን፤ያ ሳይሆን  ቢቀር ግን ሰማያዊ 

ፓርቲ ከሙስሊሙ ህብረተሰብ ጐን ቆሞ መታገሉን ይቀጥላል…!” ሲል ነውጠኛ አቋሙን ገልፆ እንደነበር ማስታወስ ይቻላል።  

ደግነቱ ግን በእስልምና ሃይማኖት ሽፋን ይህችን ሃገር ለማተራመስ ሲባል በፀረ-ኢትዮጵያ  ሃይሎች ሴራ የተቀነባበረ የአመፅ እንቅስቃሴ፤ ሰማያዊ ፓርቲና መሰሎቹ የተመኙነትን 

ያህል ውጤት አላመጣም። ምክንያቱም ጉዳዩ የተወጠነው ለዚህች ሃገርና ለመላው ህዝቦቿ በጐ በማያሳቡ ታሪካዊ ጠላቶቻችን ጣልቃ ገብነት እንጂ በኢትዮጵያውያን  

ሙስሊሞች ፍላጐት ስላልነበረ ሴራቸው በውጥኑ ይመክን ዘንድ ግድ ሆኗል።  “ የአረቦች አብዮት”  በመባል የሚታወቀውን ሃገር አውዳሚ የአመፅ ተግባር፣ በፈርጀ ብዙ 

የህዳሴ ጉዞ ላይ በምትገኘው የዛሬዋ ኢትዮጵያ ውስጥ ማቀጣጠል ይቻላል ከሚል የቁም ቅዠት የመነጨ አላማ ይዞ የተነሳው ሰማያዊ ፓርቲ ግን፤ ይሄውና አሁንም ድረስ በነሱ 

ናፋቂነት አባዜው መናወዙን እየገፋበት ይገኛል። 

ለምሳሌ ባሳለፍነው 2006 ዓ.ም ፓርቲው በሰላማዊ ትግል ሽፋን የአመፅ እሳት የመጫርና ብሎም የማቀጣጠል ሙከራ ካደረገባቸው አፍራሽ እንቅስቃሴዎች  መካከል፤ 

በተለይም በአማራ ብሔራዊ ክልል ህዝብ ላይ አነጣጠሮ የወረወራቸውን ግን ደግሞ ኢላማቸውን ሳይመቱ የቀሩትን የጥፋት ድንጋዮች ብንመለከት ጠቃሚ ይመስለኛል። 

ማለትም አምና በመጋቢት ወር ውስጥ “ኢህአዴግ መራሹ  መንግስት ከኢትዮጵያ የድንበር መሬት ላይ ቆርሶ ለጐረቤት ሱዳን ሰጥቷል።” የሚል መሠረተ ቢስ ወሬ መናፈሱን 

ከወደ ባህር ማዶ መናፈሱን ተከትሎ የሰማያዊ ፓርቲ መሪዎች ያንኑ የበሬ ወለደ አይነት ተራ አሉባልታ የአገር ቤቱ ህብረተሰብ አምኖ እንዲበቀልና በስርአቱ ላይ እንዲያምፅ 

ለማድረግ በተለይም የሰማያዊ ፓርቲ መሪዎች ያልፈነቀሉት ድንጋይ እንዳልነበረ ይታወቃል።  
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እናም ፕሬዚዳንቱን ኢንጂነር ይልቃል ጌትነትን ጨምሮ ሌሎችም የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች የተካተቱበት ቡድን ወደ ጐንደርና ወደ ባህርዳር በማምራት “ከክልሉ መሬት 

ላይ  ተቆርሶ ለሱዳን የተሰጠበት የአማራ ህዝብ እንደመሆኑ መጠን፤ ይሄን አሳፋሪ እርምጃ የወሰደው የኢህአዴግ መንግስት ከስልጣን እንዲወርድ አምርራችሁ መነሳት 

ይጠበቅባችኋል…!” ወዘተ በሚል እርካሽ ፕሮፓጋንዳቸው አማካኝነት የጥላቻ ፖለቲካቸውን ወደህዝቡ ለማዛመት መሞከራቸውን ነው ሚዲያዎች በወቅቱ የዘገቡት። ከዚሁ 

መሠረተ ቢስ የአንድ ሰሞን ውዠንብራቸው ጋር በተያያዘ ሰማያዊ ፓርቲ በጐንደር ከተማ የተቃውሞ ሰልፍ ጠርቶ እንደነበርም የሚዘነጋ አይመስለኝም።   

ከዚያም ጉዳዩን ከጐንደር ወደባህርዳር ወሰዱትና አንድ የክልሉ መንግስት ባለሥልጣን የአማራን ህዝብ ሰደበ…….” የሚል ነገር ታክሎበት የከተማዋን ነዋሪዎች ለማስቆጣት 

ተሞከረ። ሌላው ቀርቶ ከቤኒሻንጉል ጉምዝ ብሔራዊ ክልል የተፈናቀሉ ወገኖች ስለመኖራቸው የተወራ ሰሞን፤ የሰማያዊ ፓርቲ መሪዎች ጉዳዩን ለማጋጋልና ወደ አላስፈላጊ 

አቅጣጫ እንዲያመራ ለማድረግ ይሯሯጡ እንደነበር በዚህ አጋጣሚ ማስታወስ ተገቢ ይመስለናል። ይህ ማለት ደግሞ ፓርቲው ባለፈው ታሪካችን የተሰሩ ስህተቶች ድምር 

ውጤት እንደሆኑ የሚታመንባቸውንና በጥንቃቄ መያዝ ያለባቸውን የጋራ ችግሮቻችንን ጭምር፣ ለአመፅ ተግባር ሊጠቀምባቸው ከመሞከር እንደማይቦዝን ነው 

የሚያመለክተው።  

ከዚህ ውጭ ግን ሰማያዊ ፓርቲ በሰላማዊ ትግል ኢህአዴግ አሸንፎ ስልጣን ለመያዝ የሚችልበት አንድም አሳማኝ ምክንያት እንደሌለ፣ የቅርብም የሩቅም ታዛቢ አሳምሮ 

የሚያውቀው ጉዳይ ነው።  ለመሆኑም ይህ ፓርቲ ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ “ከኔስ ወዲያ ለአሳር ነው ” በሚል አይነት አጉል ድንፋታው የሚሸልልብን ማን አይዞህ ብሎት 

ይሆን……? መቼስ በዛሬዋ ኢትዮጵያ ነባራዊ እውነታ ውስጥ በትረ ስልጣን መጨበጥ የሚቻለው በህዝቦች ይሁንታ እንጂ በፓርቲዎች ባዶ ድንፋታ እንዳልሆነ እነ ኢንጅነት 

ይልቃል ጌትነት አያውቁም ማለት ያስቸግራል።  

ወጣም ወረደ የዚህ ፅሁፍ ዋነኛ ትኩረት የሆነው ሰማያዊ ፓርቲ የጥቂት ነውጥ ናፋቂ ፖለቲከኞች መፈንጫ እንጂ የህዝብ መሰብሰቢያ አይደለም። ከዚህ አኳያ እውነቱን 

መነጋገር ካለብን ደግሞ፤ ቡድኑ የሚገኝበት አጠቃላይ አቋም በየትኛውም መመዘኛ ቢታይ ሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ለማስተባበር የሚያስችል ምንም አይነት የሕግ 

ተቀባይነትም ሆነ የሞራል ብቃት አይኖረውም ባይ ነኝ። በተረፈ ግን ለሕግ የበላይነት አለመገዛትን “የቆራጥ ታጋይነት” መገለጫ አድርገው የሚቆጥሩት የዚሁ የሰማያዊ ፓርቲ 

መሪዎችና አባላት የሚያሳዩትን ማን አለብኝነት ህብረተሰቡ እንዲያውቀው በማድረግ ረገድ ተግተን መስራት እንደሚጠበቅብን ይሰማኛል። አለበለዚያማ የህዝብ ድጋፍ ያላቸው 

መስለው ለመታየት ሲሉ አጉል ድንፋታቸውን ይገፉበታል። ለማንኛውም እኔ አስተያየቴን እዚህ ላይ ማብቃቴ ነው።  

ይልቁን አባሎቻቸውን በነውጥና በአመጽ አንጸዋቸዋል። ሕጋዊነትን ሳይሆን ሕገወጥነትን አስተምረዋቸዋል። አገራዊ ፍቅርን ሳይሆን ክህደትን እንዲወዱ አድርገዋል። የህዝብ 

የፖለቲካ ስልጣን ባለቤትነትን አልተቀበሉም። ለመደራጀት ያስቻላቸውን ሕገመንግስት ሕገወጥ በመሆነ መንገድ ለመናድ ያልማሉ።  አምነውም ይሁን በየዋህነት 

የሚከተሏቸውን ወጣቶች አእምሮ በአመጽና በጭፍን ጥላቻ የተሞላ አእምሮ እንዲኖራቸው አድርገዋል። በዚህ መልክ በበርካቶች የህይወት መስዋእትነት የተገኘ  ዴሞክራሲ 
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ለመቀልበስ ያልተቆጠበ ጥረት አድርገዋል።  በዚህ ሂደትም በአገራችን ያለው ዴሞክራሲ በተገቢው መንገድ እንዳይጠናከር አሉታዊ ጫና አላሳደሩም ማለት የሚያስችል 

አይደለም። እነዚህ የነቀዙ ዘሮች የነቀዙ ፍሬዎችን ከመስጠት የዘለለ የሚያፈራው ነገር የለም።  

ሌሎች ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችን የማሳነስና መሪዎችን ማጣጣል በተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶና አመራሮች ዘንደ ጎልቶ የሚታይ ነው። እነዚህ ፖለቲከኞች ያልተገነዘቡት 

ነገር ቢኖር ከግርግርና ከብጥብጥ ይልቅ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ትክክለኛ የፖለቲካ አማራጭ ፕሮግራም በማቅረብ መታገል ምን ያህል ጠቃሚ መሆኑን ነው። በአንደ በኩል 

የፖለቲካ ፓርቲዎች መብዛት ለመድብለ ፓርቲ ስርዓቱ መጎልበት የራሱ አወንታዊ አስተዋጽኦ ቢኖረውም በአገሪቱ ጠንካራ የሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዳይወጡም አሉታዊ 

ጫና እንዳለው ማወቅ የግድ ይላል። በአገሪቱ ከጭፍን ፖለቲካ የተላቀቁ ታማኝ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ሊወጡ ካልቻሉ በአገራችን ያለው የዴሞክራሲ ሂደት በየጊዜው 

አዳዲስ ፈተናዎች እየገጠሙት የታሰበውን ያህል እንዳይጠነክር ሊያደርገው ይችላል። ከ90 በላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያላት ብቸኛዋ አገር ኢትዮጵያ ነች። እነዚህ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች ግልጽ የሆነ ልዩነት ሊኖራቸው ይገባል። ሕዝቡም ልዩነታቸውን በግልጽ ሊያውቅ የግድ ይላል። እንደዚህ ካልሆነ ግን በስም ብቻ የተለያዩ በርካታ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች ይዞ መጓዙ ለዴሞክራሲ ስርዓቱ መጠናከር የሚኖረው ፋይዳ ክብደት አይኖረውም።  

ትክክለኛና ታማኝ የተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች ኖረው አንዱ ፓርቲ ከሌላው ጋር ያለው የፕሮግራም ልዩነት ግልጽና ለማንም የማያማታ ሊሆን ይገባል። በአገሪቱ ያሉ ተቃዋሚ 

የፖለቲካ ድርጅቶች ወደዚህ አስተሳሰብ ሊመጡ ይገባል። ያኮረፈና ቅሬታ የተሰማውን ሰው እያሰባሰቡ መጓዝ ሳይሆን ያወጡትን የፖለቲካ ፕሮግራም ባግባቡ ተረድተውና 

አምነውበት የመንቀሳቀሱ ሰዎችን ማፍራት ይጠበቅባቸው።  ጠንካራ የፖለቲካ ድርጅቶች ከተፈጠሩና የሚመሩትም በምክንያትና ሕዝብን በሚጠቅም የአገርን ጥቅም አሳልፎ 

በማይሰጥ መንገድ ከሆነ በአገራችን እየተጠናከረ የመጣው ሰላም፣ ልማትና ዴሞክራሲ የበለጠ ይጠናከራል፤ አገራችን በዓለም ካሉ ዴሞክራሲ የሰፈነባቸው አገራት አንዷ 

ትሆናለች። ፓርቲዎች አቅማቸውን አስተባብረው የአገሪቱን ህዳሴ ያረጋግጣሉ የህዝባቸውን ድህነት ያስወግዳሉ።  

ለአብነት ያህል በእያንዳንዱ ክልል የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ይንቀሳቀሳሉ። በኦሮሚያ፣ በአማራና በደቡብ ክልሎች የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚወክሉት የክልሉን 

ህዝብ ነው። በኦሮሚያ የሚንቀሳቀሱት የሚወክሉት የኦሮሞ ህዝብን ሲሆን በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱትም የሚወክሉት አማራውን ነው። የህዝቡ ጥያቄ ግልጽና ግልጽ ነው። 

ይህንን ጥያቄ መመለስ የሚያስችል የፖለቲካ ፓርቲ መኖሩም  የግድ ነው። ሆኖም  ግን በግለሰቦች ፍላጎት ብቻ የተመሰረቱ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ምንም ዓይነት ግልጽ 

የሆነ የፕሮግራም ልዩነት ሳይኖራቸው መከሰታቸው ህዝብን ከማደናገር ያለፍ ፋይዳ አይኖራቸውም።  

የቆሙለት ዓላማ የህዝቡን መሰረታዊ ጥያቄ ለመመለስ ከሆነ ለምን በአንድ የፖለቲካ ፓርቲ አይንቀሳቀሱም። ዳሩ ግን የፖለቲካ ፓርቲዎቹን እየፈለፈላቸው ያለው በአገሪቱ 

ያለው ዴመከራሲያዊ ሕገመንግስት ዋናው ሆኖ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ  አመራሮች በፖለቲካ ፓርቲ ስም ገንዘብ ለማሰባሰብና አግባብነት በሌለው መንገድ ለመበልጸግ የሚደረግ 

ረት እንዳለ ከኢትዮጵያ ህዝብ የተደበቀ አይደለም። አንድንደ ዓለም አቀፍ ተቋማትናና የተለያዩ አገራት ኤምባሲዎች ለፖለቲካ ድርጅቶች የሚሰጡትን ድጋፍ በመቀራመት 
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ለግል ብልጽግና ለማዋል በማሰብ የተለየ አጀንዳ ሳይኖር የተለየ አስተሳሰብና የጠራ ልዩነት ሳይኖር ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት ተብለው እየተፈለፈሉ ይገኛሉ። ይህ አንድ የገቢ 

ምንጭ ዘርፍ አድርጎ መውሰድና ያለአግባብ መበልጸግ መፈለግ  እንዳለም ሕብረተሰቡ እየተገነዘቡት መጥተዋል።  

ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓረቲዎች የተለያዩ ተገቢነት የሌላቸው ጥያቄዎች ያቀርባሉ። ለምሳሌ ያህል ለመጥቀስ በአገሪቱ ሕግና ደንብ መስራት ወንጀል መስራታቸው ተረጋግጦና 

ተፈርዶባቸው   በማረሚያ ቤት የሚገኙ ግለሰቦች እንዲፈቱ የሚል ሃሳብ ሲያራምዱ እነዚሁ የግል ሚዲያዎችም በተመሳሳይ መልኩ እየቀረበ ያለው ሃሳብ ተገቢነት የሌለው 

መሆኑን እያወቁ ያለ ምንም ወንጀል እንደታሰሩ በማስመሰል የማራገብ ተግባር ተያይዘውታል።  

በዚህ ተግባራቸው የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችን ለመደገፍ በሚያደርጉት ጥረት በሕዝቡ መካከል አለአስፈላጊና የተዛባ መልእክት ይቀርጻሉ። ሃላፊነት የጎደለው ዘገባ 

በማቅረብ እውነታነት የማዛባት ተግባር ይፈጽማሉ። ሙያዊ ሃላፊነትንና ስነምግባርንና ሕጋዊ አሰራርን  ወደ ጎን በመተው እንደ ሂዩማን ራይትስ ዎች የመሳሰሉ በሰብአዊ መብት 

ሰበብ የአገሪቱን ልማት ለማደናቀፍ እየሰሩ ያሉ ተቋማት የሚያወጧቸውን ዘገባዎች በማጋነን ሌላ ገጽታ ያስይዙታለ። የሌለ ገጽታ፤ አገርንና ህዝብን የሚጎዳ ገጽታ።በሕዝብ 

መካከል ግጭትና ደም መፋሰስ የሚያስከትሉ ነገሮችን ይዘግባሉ። የአገሪቱን ኢኮኖሚ ሊጎዱ የሚችሉ ዘገባዎችን ያለምንም ሃገራዊ ስሜት ያሰራጫሉ። የህዝብ ስሜት የሚጎዱ፣ 

የአገርን ጥቅም አሳልፈው የሚሰጡ የክህደት ዘገባዎችን በሰፊው ያሰራጫሉ።  

የእስልምና ሃይማኖት ጽንፈኞች የወሃቢያን በላይነት ለማስፈንና ሌሎች ሃይማኖቶችንና አማኞችን ለመደፍጠጥ ባደረጉት ጥረትም በኢትዮጵያ አክራሪነትን ለመከላከልና 

የሁሉም ዜጎች ነጻነትን ለማስከበር መንግስት  የሚደረገውን ጥረት በተጣመም ሕብረተሰቡን ለማሳሳት ያልተቆጠበ ጥረት አድርገዋል። ይህ ሁኔታ በተቃዋሚ የፖለቲካ 

ድርጅቶች በሰፊው የተከናወነ ሲሆን ይህንን እያጎሉና የመንግስትን ተግባራት በሙሉ እያጣመሙ በማቅረብ ረገድ ረጅም መንገድ ተጉዘዋል። በዚህ ምክንያት በእስልምና 

ሃይማኖት ተከታዮች መካከል ቀላል የማይባል ግጭት ተፈጥሯል። የበርካታ ዜጎች ህይወትም አልፏል።  

 


