
  ምርጫ ሲዯርስ የሚወሇደ ፓርቲዎች !  
   
                            

 ታዯገ ከካዛንችስ   (tadmeng@yahoo.com )       

                                        

   የፉውዲሌ ሥርዓት አገዛዝን በመቃወም በተማሪዎች በተቀጣጠሇ 

አብዮትና በተሇያዩ የህብረተሰብ ክፍልች በተከፇሇ መስዋዕትነት ዯርግ 

ወዯ ስሌጣን ሉመጣ እንዯቻሇ ታሪክ ይዘክራሌ፡፡  

   

   ዯርግ በትረ ስሌጣኑን ከተቆጣጠረ በኋሊ የስሌጣን ተቀናቃኞቼ 

ያሊቸውን  በጅምሊ ጨፇጨፊቸው @ የተቀሩትንም በእስር እንዱማቅቁና 

ከአገር እንዱሰዯደ አዯረገ።በዚህን ጊዜ የዯርግን የግፍ አገዛዝ 

በመቃዎም ብሶት የወሇዲቸው የህዘብ ሌጆች አንባገነኑን የዯርግ 

መንግስት በትጥቅ ትግሌ ሇመፊሇም በርሃ ወረደ።  

   

   በአፄዎቹም ሆነ በዯርግ ስርዓት ህዝቡ በነፍጠኞች ፍሊጏትና ጫና 

ስር ወዴቆ በእነርሱ መሌካም ፇቃዴ ነበር የሚኖረው። በስርዓቶች 

ይህን  መቃወም ሇስቃይና ሇሞት ከመዲረግ በቀር የሚፇይዯው አንዲች 

ነገር አሌነበረም፡፡ ህዝቡም ይህ ይስተካከሌ የሚሌ አቋሙን ሇመግሇፅ 

ከሞከረም እጣፇንታው ሞት፣ እስርና፣ ስዯት ብቻ ነበረ፡፡  

   

   ታዴያ በእነዚህ ኋሊቀር ስርዓቶች ህዝቡ በመረጠው የመተዲዯር 

መብት የሇውም፣  አምባገነኖች ስሌጣንን በሞኖፖሌ ተቆጣጥረው ህዝቡን 

በግፍ እያስተዲዯሩት ኖረዋሌ። የሚቃወማቸውንም እንዯጠሊት 

በመቁጠር በግፍ ይቀጡ እንዯነበር የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው፡፡  

   

   በመሆኑም ኢትዮጵያዊያን ዘር፣ ሀይማኖትና ፆታ ሳይሇያቸው 

ነፃነታቸውን ሇማረጋገጥ ትውሌዴ ሉያኮራ የሚችሌ የአብሮነት ታሪክ  

ሠርተው አሌፇዋሌ፡፡ይህ ታሪክ ግን የበርካቶችን የህይወትና የአካሌ 

http://us.mc1110.mail.yahoo.com/mc/compose?to=tadmeng@yahoo.com


መስዋዕትነት የጠየቀ ነበር። ዛሬ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች በመረጡት 

የመተዲዯር ፣ በቋንቋቸው የመማርና የመዲኘት ፣ ባህሊቸውን የማሳዯግ 

መብታቸው ተከብሮሊቸዋሌ።  

   

    የወታዯራዊው ዯርግ ኢሰፓ መንግስት ሲዎዴቅና የኢትየጵያ ህዝቦች 

አብዮታዊ ዳሞክራሲያዊ ግንባር /ኢህአዳግ/ የስሌጣን መንበሩን 

ሲጨብጥ ሇሽግግር መንግስት ምስረታ የተሇያዩ አቋም ያሊቸውን 

ፓርቲዎች እንዱሳተፈ አዯረገ፡፡ ገና ከጅምሩ ኢህአዳግ ህዝባዊ ፓርቲ 

መሆኑን ያስመሰከረው በሽግግር መንግስት ምስረታ ሁለንም 

ተቃዋሚዎች መጋበዝ መቻለ አንዴ ማሳያ ነበር።  

   

   የአገራችን የተቃዋሚ ፓርቲዎች ታሪክ እጅግ አስገራሚ 

ነው።የተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚመሰረቱት የህዝብንና የአገርን ጥቅም 

ሇማስጠበቅ ሳይሆን የግሇሰቦችን ጥቅማ ጥቅም ሇማስከበር ነው።በዚህም 

ምክንያት አብዛኞቹ ፓርቲዎች ህዝባዊ መሰረት የሊቸውም።  

   

   በኢትዮጵያ የተቃዋሚ ፓርቲዎች የመዯራጀትና አፍታም ሳይቆዩ 

የመበታተን አባዜ እስከ አሁን የዘሇቀ ነው። በ1997ዓ/ም ምርጫ ወቅት 

የተፇጠሩት የፓርቲዎች ጥምረት ሇህዝቡ መነቃቃትንና አዱስ የፖሇቲካ 

መንፇስን የፇጠረ ነበረ፡፡ ይሁን እንጂ የተፇጠረው ጥምረት በጋራ 

ጥቅም ሊይ የተመሰረተ ባሇመሆኑ የወራት ዕዴሜ እንኳን ሳያስቆጥሩ 

መበታተን እጣ ፇንታቸው ሆነ።  

   

   በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያው የተባሇውን አዱስ የፖሇቲካ ባህሌ 

ይዘው ወዯ ምርጫ የመጡት «ቅንጅት»በሚሌ ስያሜ  ወዯ ምርጫ 

ቢገቡም ከምርጫ በኋሊ ብዙ ርቀት መራመዴ አሌቻለም፡፡ ሇኢትዮጵያ 

ህዝብ ዘሊቂ ጥቅም ሰንቀው ሇትግሌ ባሇመነሳታቸው መሰነጣጠቅና 

መፇረካከስ አይቀሬ ሆነ ፡፡  

   



   ሇህዝብና ሇአገር ጥቅም ሲለ የተቀናጁ ባሇመሆናቸው ህዝብ በዴምፁ 

የሰጣቸውን የምክር ቤት መቀመጫ  የህዝብ ውክሌና  መሆኑን 

ተገንዝበው የጠራ ፖሉሲና ስትራቴጂ ቀርፅው ወዯ ተግባር መግባት 

በቻለ ነበር፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ እነዚህ ተቃዋሚዎች መጀመሪያውኑ 

ቅንጅትን ሲመሰርቱ እርስ በእርስ የሚጋጭ ፍሊጏት ስሇነበራቸው 

ሉጣጣሙ አሌቻለም፡፡  

      

    በ1997ዓ/ም በተዯረገው ምርጫ የተገኘውን ውጤት በፀጋ ተቀብል 

ወዯተግባር ከመግባት ይሌቅ በአሊሸነፈበት ቦታም መንግስትን 

ይሌቀቅሌን በማሇት በፇጠሩት ሁከትና አመጽ የበርካታ ንጹሃን ዜጎች 

ህይወት አሌፏሌ፡፡ ንብረት ወዴሟሌ፡፡ በርካቶች ሇአካሌ ጉዲት 

ተዲርገዋሌ፡፡ ይህም የራሱ የሆነ የብስሇት ችግር ነበረው፡፡ ከዚህ ጏን 

ሇጏንም ፓርቲዎች በውስጥ ችግር በመታመሳቸው እንኳን ህዝብን 

ሉመሩ እርስ በእርሳቸው እንኳ መዯማመጥ አሌቻለም።  

   

   በአዯባባይ እርስ በእርሳቸው ሲባለ& ሇሌጣን ሲሻኮቱ  & ሰባዊነት 

በጎዯሇው መሌኩ ሲዘሊሇፈ ታይተዋሌ።ውዴዴር ካሇ ማሸነፍና መሸነፍ 

ያሇና የሚኖር ነው። የኛዎቹ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የተወዲዯሩበትን 

የምርጫ ጣቢያ ብቻ ሳይሆን ያሌተወዲዯሩበትንም ጭምር አሸንፇናሌ 

በማሇት ህዝብን ሇሁከትና ብጥብጥ አነሳሱት& ስሌጣንን በአቋራጭ 

ሇማግኘት ካሊቸው ህሌም የተነሳ አገርንና ህዝብን በሚጎዲ የስርዓት 

አሌበኝነት ተግባር ሊይ በይፊ ተሰማሩ።  

   

  ይህን አመፅ የማቀጣጠሌና የመምራት ዴርጊት ወንጀሌ በመሆኑ 

በቁጥጥር ስር ውሇው በነፃው ፍርዴ ቤት ክስ ተመስርቶባቸው በይፊ 

የፍርዴ ሂዯት ጥፊተኝነታቸው ተረጋግጦ ቅጣት ተዎስኖባቸዋሌ።  

   

  ነገር ግን ከዚህ በኋሊ የቅንጅት አመራሮች ከስህተታችን ታርመናሌ 

&የኢትየጵያን ህዝብ በዴሇናሌ በማሇት ሇመንግሥትና ሇህዝብ ባቀረቡት 



የይቅርታ ጥያቄ መሠረት በቅዴመ ሁኔታ ሊይ በተመሠረተ ይቅርታ 

ተዯርጎሊቸው ከእስር ተፇቱ ።የተወሰኑት በይፊ ይቅርታውን በአዯባባይ 

አንፇሌግም አንጠይቅም በማሇታቸው ወዯ ማረሚያ ቤት 

ተመሌሰዋሌ።ላልች ዯግሞ የገቡትን ቃሌ አጥፇው ወዯ ቀዴሞው 

አፍራሽ ዴርጊታቸው ተመሌሰዋሌ። ይህ ብዙዎችን አስገርሟሌ።  

   

         የባሇፇውን በዚሀ አብቅተን በአሁኑ ጊዜ እርስ በእርስ ስሇሚናከሱ 

ፓርቲዎች ምንነት በመጠኑ እንመሌከት፣ ከቅንጅት መፍረስ በኋሊ 

የቅንጅት ወራሽ ነኝ ብል የተመሰረተው አንዴነት ሇዱሞክራሲና ሇፍትህ 

ፓርቲ  በተመሳሳይ የመበታተን አዯጋ ተጋርጦበታሌ፡፡ የአዯጋው 

መንስኤ ምን ሉሆን እንዯሚችሌ መገመት አያዲግትም፡፡  

    

    ስሇመበታተናቸው ሁላም የሚያቀረቧቸው ምክንያቶች « ግሌፅነት 

የሇም የፓርቲው መተዲዯሪያ ዯንብ አይከበርም፣ የጥቂት ግሇሰቦች 

አምባገነናዊነት ነግሷሌ ወዘተ…» የሚለ ተመሣሣይነት ያሊቸው ጉዲዮች 

ናቸው፡፡ ነገር ግን አንዲቸውም ቢሆን «እገላ የሚባሇው ቡዴን ነው 

እንዱህ ያዯረገው፣ እኔ  አይዯሇሁም» በሚሌ ከመወነጃጀሌ ባሇፇ «የችግሩ 

ምንጭ ይሄ ነው ወይም እኔ በዚህ መሌኩ ስህተት ሠርቻሇሁና በዚህ 

መሌኩ ይስተካከሌ» ብል ያመነም ይሁን ሇችግሩ መንስኤ ራሱን 

ተወቃሽ የሚያዯርግ ተቃዋሚ ፖሇቲከኛ ማየት አሌቻሌንም።  

   

   እነርሱ እራሳቸው የሚያወጡትን የፓርቲ የመተዲዯሪያ ዯንብ 

፣የዳሞክራሲ መርህና ላልች ሇዱስፕሉን ተገዢ የሚያዯርጉ ህጎችን 

እነርሱ እራሳቸው ያሊከበሯቸውን ማን እንዱያከብርሊቸው ይሆን 

የሚፇሌጉት?  ሌብ ያሇው ሌብ ይበሌ!  

   

   ላሊው የሚሰተዋሌ ሃቅ ዯግሞ አንዲንዴ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ቀዯም 

ባለት ጊዜያት በራሳቸው የውስጥ ችግር ምክንያት ተጠሊሌፇው ከወሬ 

ባሇፇ አንዲችም ቁም ነገር መስራት ቸግሯቸው ሲፇረካከሱ ታይተዋሌ። 



ሇዚሀ ችገራቸው ዯግሞ ዋና ተጠያቂ ኢህአዳግን የማዴረግ አባዜ 

የተጠናወታቸው መሆኑን ነው፡፡ #የእናቴ መቀነት---; እንዯሚባሇው።  

   

   እውነቱን ሇመናገር ግን ሇመበታተናቸው ዋናው ምክንያት ገዥው 

ፓርቲ ሳይሆን የራሳቸው የውስጥ ችግር መሆኑን ነው፡፡ በኢትዮጵያ 

ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚዯራጁት አገርንና ህዝብን ከመጥቀም አንፃር 

ሳይሆን የተወሰኑ ግሇሰቦችን ጥቅምና ዝናን ሇማስጠበቅ ታስቦ ነው። 

በዚህም ምክንያት የተነሱሇትን ዓሊማ በመርሳት ከዴርጅታቸው ጉዲይ 

ይሌቅ የግሌ ጥቅማቸውን ማስቀዯማቸው &ርካሽ ተወዲጅነትንና 

ታዋቂነትን ሇማግኘት የሚያዯርጉት መሯሯጥ የቆሙሇትን አሊማ 

እንዱረሱት ያዯርጋቸዋሌ፡፡  

   

   አሁን ባሇው ሁኔታም መረዲት የሚቻሇውም ይህንን ነው፡፡ የፓርቲው 

ህገ ዯንብ አሌተከበረም &የፓርቲው ገንዘብ ከስርዓት ውጪ ባክኗሌ ፣ 

እነዚህ አባሊት ከፓርቲው መታገዴ አሇባቸው ወዘተ በማሇት 

ንትርካቸውን ቀጥሇዋሌ፡፡ ይህ ሁለ ሉሆን የቻሇው ከሊይ ሇመጥቀስ 

እንዯሞከርኩት የራሳቸው የአመሇካከት ችግር እንዯሆነ መገንዘብ  

አያዲግትም፡፡   

   

   መቼ ይሆን የግሇሰቦች ችግር የፖሇቲካ ጉዲይ ከመሆን ወጥቶ ወዯ 

ዋናው  አንገብጋቢ የአገር ጉዲዮች የሚዞረው? የተቃዋሚ ፓርቲ 

አመራሮች ከአለባሌታና ከእንካ ሰሊንቲያ ተሊቀው በአማራጭ ፖሉስና 

ስትራቴጂዎች ሊይ የሚያተኩሩት? እውነቱን ሇመናገር በአሁኑ ጊዜ  እኮ 

የተቃዋሚ ፓርቲዎች በዋና ዋና አገራዊ ጉዲዮች ሊይ ምን አይነት 

አቋም እንዯያዙ ሇህዝቡ ግሌፅ አይዯሇም፡፡ ዛሬ አንዴ ነገር ሹክ 

ይለናሌ ፣ውል ሳያዴር ላሊ ይተርኩሌናሌ #ሊም አሇኝ በሰማይ---

;።እባካችው ግራ ገብቷችው ግራ አታጋቡን።  

   



   ግሇኝነትን ማዕከሌ ካዯረገ አስተሳሰብ ተሊቆና ሇጋራ ጥቅም ራስን 

አስገዝቶ የሚታገሌ ተቃዋሚ የሚፇጠርበት ጊዜ ናፍቆናሌ። እስከ አሁን 

በኢትዮጵያ እየታየ ያሇው የፖሇቲካ ባህሌ መሠረታዊ ሌዩነቶች 

እያለባቸውና በአይዱዮልጅም የማይገናኙ ፓርቲዎች በአንዴ ጥሊ ስር 

መሰባሰብና ትንሽ ሳይቆዩ መበታተን ነው፡፡ ይህ ዯግሞ ሇአገርም 

ሇህዝብም የሚበጅ ስራ እንዲይሰሩ ያዯረጋቸዋሌ።   

   

   በመሆኑም የአገራችን የተቃዋሚ ፓርቲዎች ተነጋግሮ ከመተማመን 

ይሌቅ ሌዩነትንና መጠፊፊትን፣ ከዴርጅት ጥቅም ይሌቅ የግሌ 

ጥቅምንና ዝናን ማግበስበስን መምረጣቸው ሇመበታተናቸው ዋናው 

ምክንያት ነው ብሌ አሌተሣሣትኩም፡፡  

   

   ይህም ሉሆን የቻሇው አስበውበትና ጠንካራ መርህ ይዘው መነሳት 

ባሇመቻሊቸውና በአብዛኛው ፓርቲዎች የሚወሇደት ምርጫ ሲዯርስ 

በመሆኑ ችግሩን የከፊ ሉያዯርገው እንዯቻሇ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ሇችግር 

መፍትሔ ይሆን ዘንዴም ተቃዋሚ ፓርቲዎች ቀዯም ብሇው ቢወሇደ 

ጥሩ ነው እሊሇሁ፡፡ ቸር እንሰንብት፡፡       

 


