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የፓርቲዎች መብዛት የምርጫን ዴሞክራሲያዊነት 

ይወስናልን? 

                                                       

ዘአማን በላይ  bzaman@yahoo.com 

 

 የአካባቢና የአዲስ አበባ መስተዳድር የማሟያ ምርጫ ሚያዚያ 6 ቀን 2005  ሰላማዊ፣ 

ፍትሐዊና ዴሞክራሲያዊ በሆነ ሁኔታ መጠናቀቁ አይዘነጋም። ሚያዚያ 13 ቀን 2005 ዓ.ም ደግሞ 

በመላ ሀገሪቱ የወረዳና የቀበሌ ምርጫዎች ይካሄዳሉ፡፡ ይሁንና በራሳቸው ጊዜ በምርጫዎቹ 

አንሳተፍም በማለት ከሂደቱ ራሳቸውን ያገለሉ እንደ መድረክ ዓይነት አንዳንድ የተቃዋሚ 

ፓርቲዎች በአሁኑ ወቅት ለምርጫዎቹ የተለያዩ “የዳቦ ስሞች” ከማውጣት ባለፈ፤ የተደበላለቀ 

የአቤቱታና የለቅሶ ዜማ እያስደመጡን ነው። “አብዛኛው የፖለቲካ ፓርቲ ያልተሳተፈበት ምርጫ 

የዴሞክራሲ መገለጫ ሳይሆን ቀልድ ነው፣ እኛ አሯሯጭ አይደለንም…ወዘተ” የሚሉት ማማረሮችና 

ከዴሞክራሲ እሳቤዎች ያፈነገጡ አባባሎች ከዜማዎቻቸው ቅንጭብጫቢዎች ውስጥ ጥቂቶቹ 

ናቸው።     

እርግጥ የተቃዋሚዎች አቤቱታና ዜማዊ ጩኸት መደመጥ የጀመረው ከቅድመ- ማሟያ  

ምርጫ ጀምሮ ነው— ኧረ ድሮም ቢሆን የነበረ ነው። ታዲያ ይህ አመላቸው እንደ ሱስ 

ሳይሆንባቸው አልቀረም መሰል፤ ዛሬም ሰበብ አስባብ እየለቃቀሙ የውድቀታቸው ተጠያቂ 

መንግስት መሆኑን እየነገሩን ነው፡፡ በዘንድሮው የአካባቢና የአዲስ አበባ ምክር ቤቶች ማሟያ 

ምርጫ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፖርቲዎች ተሳትፎ እምብዛም መሆኑ የአደባባይ ምስጢር ነው። ሁሉም 

ሰው ያውቀዋልና፡፡ ግና እዚህ ላይ “የፓርቲዎች መብዛት የምርጫን ዴሞክራሲያዊነት 

ይወስናልን?” የሚል ጥያቄ ማንሳት ተገቢ ይመስለኛል። እንደ እውነቱ ከሆነ በምርጫ የተቃዋሚ 

ፖለቲካ ፖርቲዎች መብዛትና አለመብዛት የዴሞክራሲያዊ ስርዓት እጦትና መለኪያ ተደርጎ 

ሊወሰድ አይገባም። ለምን ቢሉ፤ የምርጫ ዴሞክራሲያዊነት የሚወሰነው በመራጮች ብዛት፣ 

በካርዳቸው ተወካዮቻቸውን እንደሚሾሙና እንደሚሽሩ ማመናቸው እንዲሁም በተግባር መንቀሳቀስ 

በመቻላቸው ስለሆነ ነው፡፡ 

 ታዲያ ይህን የነገሬን አንኳር ጉዳይ ዝቅ ብዬ ኋላ ላይ በአስረጅ አስደግፌ ለውድ 

አንባቢዎቼ የማብራራው ቢሆንም፤ በቅድሚያ ግን መድረክን ጨምሮ የአንዳንድ ተቃዋሚ 
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ፓርቲዎችን ዕውነተኛ ፍላጎትን ማውሳት ለተነሳሁበት ነጥብ ማንፀሪያ እንዲሁም  ጠቃሚ ነው። 

ሁላችንም እንደምንገነዘበው የተቃዋሚ ፖርቲዎችን ዋነኛ ትኩረት መንግስት ለመመስረት 

በሚያበቃቸውን ሀገራዊ ምርጫ ላይ እንጂ በአካባቢና አዲስ አበባ መስተዳድር የማሟያ ምርጫ 

ለመሳተፍ ዝግጁ አይደሉም። ተቃዋሚዎቹ ያኔም ሆነ አሁን የቀበሌ፣ የወረዳና የከተማ 

እንደራሴነት ስለማይመጥናቸው ይሁን ስለማይመጥኑት ለምን እንደሆነ ባይገባኝም፤ ለአካባቢና 

ለአዲስ አበባ ማሟያ ምርጫ ትኩረት ሰጥተውት አያውቁም፡፡  

 አንዳንድ ወገኖች እንደሚሉት ግን ተቃዋሚዎቹ ከአካባቢና ማሟያ ምርጫን በማናናቅ 

ለሀገራዊ ምርጫ ትኩረት የሚሰጡት በሁለት ምክንያቶች ነው። አንደኛው በተጣባቸው የኪራይ 

ሰብሳቢነት ተውሳክ ሳቢያ ሀገራዊ ምርጫ ብዙ ጥቅም ያስገኛል ብለው ማሰባቸው ሲሆን፤ 

የአካባቢና የማሟያ ምርጫ ግን ያለ ምንም ጥቅም ሊባል በሚችል መልኩ ታች ወርዶ ህዝቡን 

ማገልገል ብቻ ስለሆነ በእነርሱ ዕይታ ውስጥ ዓይነ-ግቡ ሊሆን አለመቻሉ ነው። ሁለተኛው ደግሞ 

ምናልባትም እነዚህ ወገኖች በአካባቢና በማሟያው ምርጫ ቢያሸንፉ ታች ወርደው ከህብረተሰቡ 

ጋር ከሰሩ ወጥ የሆነ ፖሊሲና የጠራ መስመር ብሎም ብቃት ስለሌላቸው ህዝቡ ማንነታችንን 

ያውቅብናል ከሚል ስጋት በመነጨ ውድድሩን አለመፈለጋቸው ነው ። እርግጥም እነዚህ 

ምክንያቶች ሚዛን የሚደፉ ናቸው—የተቃውሞው ጎራ ትክክለኛ መገለጫ በመሆናቸው። 

 የሀገራችን ተቃዋሚ ፖርቲዎችን ምርጫ ነክ ትርጓሜና ቆሞ ቀርና ቅንጭብጫቢ የፖለቲካ 

ፍልስፍናን አንዳንድ ጊዜ ሳውጠነጥነው አንድ የሀገሬን ብሂል እንዳስታውስ ያደርገኛል— “ዓይን 

አፍንጫን አያይም” የሚለውን፡፡  እርግጥም ይትብሃሉ የተቃዋሚ ፖርቲዎቻችንን ስብዕናም 

የሚገልፅ ይመስለኛል፡፡ እነርሱም እንደ ዓይናችን የቅርቡን ለማየት የታደሉ አይደሉምና፡፡ 

አጠገባቸው ያለውን ትልቅ ጉዳይ ማየት የተሳናቸው የፖለቲካ ዓይነ ስውራን ናቸው፡፡ አይናቸው 

ስር የተሰደረውን የማሟያ ምርጫ ረግጠው የሚመለከቱት ማዶ ማዶውን ነው— ሀገራዊ ምርጫን፣ 

ስልጣንንና ቤተ-መንግስትን። 

 እናም እነዚህ ወገኖች ይባጃሉ፣ በዓይን አዋጅ ፖለቲከኝነት ይዋጃሉ፣ የሚታያቸው ለአራት 

ኪሎ የሚያበቃቸው ሃገራዊ ምርጫ ብቻ ነው፡፡ ህልማቸው፣ ግባቸውና ራዕያቸው በትረ ስልጣንን 

በባሌም ይሁን በቦሌ መያዝ ነው—አራዶቹ እንደሚሉት። እናም ለእነሱ የአካባቢና የማሟያ ምርጫ 

ማለት “የዴሞክራሲ መገለጫ ያልሆነ፣ አጃቢነት…ምንትስ” ነው፡፡ በመሆኑም በዘንድሮው የአካባቢና 

የአዲስ አበባ መስተዳድር የማሟያ ምርጫ አብዛኛዎቹ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፖርቲዎች እንደዘበት 

ተላልፈዋል ማለት ይቻላል— ህዝብን በቅንነት ከማገልገል ስልጣን፣ ከምርጫና የስልጣን ባለቤት 

ከሆነው መራጩ ህዝብ ጋር፡፡  
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ታዲያ ይህን እንደዘበት ለተላለፉት ምርጫ ምክንያት ናቸው በማለት የሚዘበዝቡት ተራ 

ጨዋታ እንኳንስ ህዝቡን ራሳቸውንም የሚያሳምን አይደለም፡፡ “የእናቴ ቀሚስ አደናቀፈኝ” ብለው 

ከጨዋታ ውጪ ካደረጓቸው ሰበብ አስባቦች መካከል አንዱን  ብቻ ልጥቀስ— ገዥው ፖርቲ 

የተቃዋሚ አመራሮችን እንደሚያጣላ ተናግረዋል፡፡ እኔ የምለው ገዢው ፖርቲ የተቃዋሚ  

ፖርቲዎችን የሚያጣላቸው እነርሱ ማንም እየመጣ ተቧቀሱ ባላቸው ቁጥር “ሪንግ ውስጥ” የሚገቡ 

ቂላቂሎች ናቸው እንዴ?... ነገሩን ሳስበው የብስለት ደረጃቸው ዝቅ ይልብኛል፡፡ለነገሩ ኢህአዴግ 

እነርሱን የማጣላት “ክህሎት” ካለው በዚህም ተበልጠዋል ማለት ነው፡፡ እኔ እንደ ተራ ዜጋ እንኳን 

እንደምረዳው ከሆነ ኢህአዴግን የማሸነፊያ ዘዴያቸው ሊሆን የሚገባው አለመጣላትና አንድነት 

እንጂ፤ ፊሽካ በነፋላቸው ቁጥር /ምናልባት እንደዚያ ካደረገ ማለቴ ነው/ የሚናረቱ ከሆነ፤ እነዚህ 

ወገኖች ለህዝቡ አንዳችም አጀንዳ ሳኖራቸው እንዲሁ የተሰባሰቡ የእንቧይ ካብ መሆናቸውን 

እየነገሩት መሆኑን አለማወቃቸው ነው፡፡ ብቻ ያም ሆነ ይህ እንደዚህ ዓይነቱን የማንነት መለኪያ 

ጉዳይን ጉዳይ በአደባባይ ይዞ መቅረብ አሳፋሪ ነው— የሚያስገምት ጭምር! 

 የሆኖ ሆኖ ግን ብምርጫው አንዳንድ የፖለቲካ ፖርቲዎች ቀድመው በፎርፌ ሲሰናበቱ 

በምርጫው ዋዜማም የማታ ማታ በቃኝ ያሉ አልታጡም፡፡ ይሁንና ማልደው ከምርጫው ራሳቸውን 

ያገለሉም ይሁኑ አዝማሚያውን አይተው የኋላ ኋላ ድንገት እብስ ያሉት አንድ ሚያመሳስላቸው 

ሃቅ አለ፡፡ እርሱም በምርጫ ሰሞንና በድህረ-ምርጫ ወቅት የሚያስደምጡን ሽንፈትን አምኖ 

ያለመቀበል “ችሎታ” ነው፡፡ ይኸውም የሽንፈታቸው፣ የውድቀታቸውና ድምፅ የመነፈጋቸው ዋነኛ 

ምክንያት ከገዢው ፖርቲ የተሻለና ዜጐችን የሚያማልል የፖለቲካ “ማኒፌስቶ” ማቅረብ 

ባለመቻላቸው መሆኑን ልቦናቸው ቢያምነውም፤ መንግስትን ተጠያቂ ለማድረግ መሯሯጣቸው 

ነው፡፡ በአንድ በኩል ምርጫ ቦርድ ለገዢው ፖርቲ እንደሚያደላ ሲያስወሩ፤ በሌላ በኩል ደግሞ 

የፖለቲካ ምህዳሩ መጥበቡን በጠቃቀሰ ለሽንፈታቸው ምክንያት ይጠራራሉ፤ ሰበብ አስባብ 

ይደረድራሉ። 

 እርግጥ ፍፁም የሆነ ምቹ ሁኔታ ላይኖር ይችላል፡፡ ተግዳሮቶች ሙሉ ለሙሉ የሉም 

አይባልም። እናም ምርጫ በሰው የሚከናወን እንደመሆኑ መጠንና አስፈፃሚው አካልም ቢሆን 

የሰዎች እንጅ የመልዓክት ስብስብ ባለመሆኑ የደፈናው ተቃውሞ ከሚያራግበው አሉባልታ ጋር 

ባይገናኝም ጥቃቅን ችግሮች አይታጡም፡፡ ፍፁም ዴሞክራሲያዊ ስርዓትና ፍፁም መልካም 

አስተዳደር የትምና መቼም ቢሆን ሊኖር አይችልምና፡፡ 

ይሁን እንጂ የዚህ ጽሁፍ አቅራቢም አጥብቆ እንደሚያምነው የተቀዋሚ ፖለቲካ ፖርቲዎች 

ውድቀት፣ በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት አለማግኘት ምክንያቱ ሲጤን ተጠያቂ ሆነው የሚገኙት 

ራሳቸው ፖርቲዎች እንጂ መንግስት አለመሆኑን ነው፡፡ ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት በምርጫ 
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ላልተሳተፈው የተቃውሞው ጎራ ሁሉም ነገር አልጋ በአልጋ ነው ባይባልም፤ አሉባልታዎቹ ግን 

እንኳንስ ለምርጫ ቀርቶ ለተራ ሙግትም የሚበቁ አለመሀናቸውን ማጤን ያሻል ባይ 

ነኝ፡፡…አስረጅ እጠቅሳለሁ፡፡ የተቃዋሚ ፖርቲዎች የፖለቲካ ቁርጠኝነት መሣሣት የአዲስ አበባና 

አከባቢ መስተዳድር የማሟያ ምርጫዎች ለመሳተፍ ዝግጁ ካለመሆን ይጀምራል። አብኛዎቹ 

የተቃዋሚ ፖለቲካ ፖርቲዎች ለቀበሌ ፣ለወረዳና ለከተማ አስተዳደር ምክር ቤቶች ንቀት 

ሳይኖራቸው የሚቀር አይመስለኝም፡፡ ጉጉታቸው ቤተ-መንግስት እንጂ ህዝብ ማገልገል ቢሆን 

ኖሮማ “ከትንሽዋ” የቀበሌ እንደራሴነት ጀምረው ህዝብ ዝቅ ብለው ለማገልገል በተግባር ቆርጠው 

በተነሱ ነበር፡፡ 

እንደዚያ ማድረግ ግን ተስኗቸዋል። በሆደ ሰፊነት ችግሮችን ተቋቁመው የሚሆነውን 

በትዕግስት በመጠበቅ ፈንታ ውጤቱን ቀድመው ተንብየው መንገድ ላይ ተንጠባጥበው ባልቀሩ 

ነበር። እኔ አስከሚገባኝ ድረስ ውድድርን ማጠናቀቅም ከማሸነፍ አይተናነስም—በፎርፌ ከመሰናበት 

ይልቅ። ምናልባት ፎርፌን የመረጡት ለህዝብ የሚቀርብ አጀንዳ እንደሌላቸው ስለሚያውቁ 

ውርደትን ፈርተው እንጂ ጉዳዩ ከመንግስት ጋር እንደማይገናኝ ቢያንስ ህሊናቸው ያውቀዋል ፡፡ 

እርግጥ ለውድቀታቸው መንግስትን ተጠያቂ የሚያደርጉት ከምርጫው ማልደው 

የተቀነጠሱት ብቻ አይደሉም፡፡ “ያለውን የሰጠ ንፉግ አይባልም” በማለትም ያለ አንዳች አጀንዳ 

ባዶ እጃቸውን  ሀገር ለመምራት ለምርጫ የቀረቡትም ተጣማሪ ፖለቲከኞችም ጭምር ናቸው፡፡ 

እንዲያው አያድርግብንና ሀገርን የመምራት እድሉ ቢገጥማቸው የትኩረት አቅጣጫቸው ምን ምን 

እንደሆኑ እንዲዘረዝሩ ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች የሚሰጡት ምላሽ እንኳንስ መራጩን ዜጋ 

ራሳቸውንም ስለማሳመኑ እጠራጠራለሁ፡፡ በአንፃራዊነት ቅንጭብጫቢ ሃሳቦችን ከዚም ከዚያም 

ቃርመውና በየጊዜው የሚያወጧቸውን መግለጫዎች በመጠረዝ “ማኒፌስቶ” ነው እያሉ 

ለመንቀሳቀስ የሚውተረተሩትም ቢሆኑ፤ አንድም የገዢውን ፖርቲ አጀንዳ ቀባብተው ለማጭበርበር 

አሊያም ከኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር የሚራመድ አማራጭ ማቅረብ ባለመቻላቸው ትዝብት 

ላይ የወደቁ ናቸው፡፡ 

የተቃዋሚ ፖለቲካ ፖርቲዎች ለአካባቢና ማሟያ ምርጫ የሚሰጡት ግምት ዙሪያ መለስ 

ትርጉም አለው— የህዝብ አገልጋይ ለመሆን ዝግጁ አለመሆናቸውን መስካሪ ነውና፡፡ ምንያቱም 

መልካም አስተዳደርን አሰፍናለሁ ብሎ የምረጡኝ ቅስቀሣ ለሚያካሂድ ፖለቲከኛ፤ ከህዝቡ ጋር 

ለመገናኘት ከአካባቢና አዲስ አበባ መስተዳድር ምክር ቤቶች ምርጫ የቀደመ ዕድል የሌለው 

በመሆኑ ነው፡፡ 

ታዲያ እዚህ ላይ ለግንዛቤ ይረዳ ዘንድ ስለማሟያ ምርጫ ምንነት ጥቂት ልበል፡፡ 

የአካባቢና የአዲስ አበባ አስተዳደር የማሟያ ምርጫ የቀበሌ የወረዳና የከተማ መስተዳድር ምክር 
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ቤት እንደራሴም ለስልጣን የሚበቁበት የምርጫ ስርዓት ነው፡፡ በዚህ ምርጫ አሸናፊ የሚሆኑ 

የፖለቲካ ተወዳዳሪዎች የክልል አሊያም የተወካዮች ምክር ቤት አባል አይሆኑም፡፡ በሌላ አባባል 

ምርጫው መንግስት ለመመስረት የሚያስችል አይደለም፡፡ ምርጫው መንግስት ለመመስረት 

አያበቃም ሲባል ግን፤ ፋይዳው ቀላል ነው ማለት አይደለም። እንዲያውም የገዘፈ ነው። የዚህ 

ዓይነቱ ምርጫ ተወዳዳሪዎች የሚቀመጡት በቀበሌ፣ በወረዳና በከተማ አስተዳደር ምክር ቤቶች 

የስልጣን እርከን ውስጥ በመሆኑ፤ ከመራጩ ህዝብ ጋር በቀጥታ የመገናኘት ዕድል አላቸው፡፡ 

ይህም ፖርቲዎች ኘሮግራሞቻቸውን በሚገባ ለማስተዋወቅና የህዝቡንም የልብ ትርታ ለማዳመጥ 

ጠቃሚው ስፍራ ነው፡፡ 

ሁላችንም እንደምንረዳው፤ ነባራዊው ዓለምም፣ መንግስትም፣ ምናልባትም እውነታቸውን 

ከሆነ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፖርቲዎችም እንደሚሰብኩት ዴሞክራሲ የህልውናችን ቁልፍ ነው፡፡ 

ልዩነታችንን የሚያሳምረውና የሚያደምቀው የዴሞክራሲያችን መገለጫ የሆነው ምርጫ ነው፡፡ 

በቋንቋ፣ በባህል፣ በብሔርና በኃይማኖት የተዥጐረጐረውን መልካችንን ይበልጥ የሚያፈካልን 

ምርጫ ነው፡፡ ካለ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ የትም ልንደርስ አንችልም፡፡ 

ዳሩ ግን ሃቁ ይህ ቢሆንም፤ እንዳለመታደል ሆኖ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፖርቲዎችን ለምርጫ 

ያላቸው ግንዛቤ አናሳ እየሆነ መጥቷል፡፡ እናም በምርጫ ተወዳድረው ስልጣን መቀዳጀት ዙሪያ 

ጥምጥም መስሎ ስለሚታያቸው አቋራጩን መንገድ ይመርጣሉ— ኪራይ ሰብሳቢነትን። እናም 

የቀበሌ ፣ የወረዳ ፣ የከተማ አስተዳደር ምክር ቤቶች እንደራሴ ብሎ ነገር አይመቻቸውም፡፡ 

የጠዋት ማታ ቅዥታቸው እንደ ዋዛ ቤተ-መንግስት ዘው ብሎ መግባት ነው— ሳያንኳኩ፡፡ ግን 

አይቻልም፡፡ ዛሬ ጊዜው አወነባብዶ በትረ ስልጣን የሚጨበጥበት አይደለምና እንዲህ ዓይነቱ 

አካሄድ በህግ የተወገዘ ነው፡፡ 

ውድ አንባቢዎቼ ሆይ! በምርጫው ስላልተሳተፉት ተቃዋሚዎች ይህን ያህል ካልኩ ዘንዳ 

እስቲ አሁን ደግሞ በይደር ወዳቆየሁት ወደ ዋናው የነገሬ ማጠንጠኛ ልውሰዳችሁ—“የፓርቲዎች 

መብዛት የምርጫን ዴሞክራሲያዊነት ይወስናልን?” ስለሚለው ጉዳይ። ማንም እንደሚረዳው 

የተቃዋሚ ፓርቲዎች ፀረ-መንግስት አቋምና ክስ ፍሬ አልባ ነው፡፡ አየመረረንም ቢሆንም መናገር 

ያለብን ጉዳይ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታችንን ይበልጥ የሚያጐለብቱና እሴት የሚጨምሩ 

የፖለቲካ ተፎካካሪዎች የሌሉን መሆናቸው ነው፡፡ እንዲያውም በተቃራኒው ወደ  ኋላ 

እንዳይመልሱን ያሰጋል፡፡ ይህንንም ህዝቡ በሚገባ ተገንዝቧል። ማንነታቸውን በማወቁም አንቅሮ 

ተፈቷቸዋል። አብዛኛዎቹ የተቃዋሚ ፖለቲካዎች ከዜሮ ድምር ፖለቲካ የተላቀቁ 

አለመሆናቸውንም አውቋል፡፡ በስልጣን ሽኩቻና በስልጣን ጥማት የታጀሉ መሆናቸውንም እንዲሁ። 

ለትውልድ የሚመጥንና ኢትዮጵያዊ የሆነ የፖለቲካ ኘሮግራም ቀርፀው ቀልቡን በመሳብ ፈንታ ፣ 
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በወጉ የማያውቁትንና ቅንጭብጫቢ የባህር ማዶ ፖለቲካዊ አስተሳሰቦችን እንደሚያራግቡም 

ጠንቅቆ ተረድቷቸዋል፤በአያሌው ታዝቧቸዋል። 

ሆደ ሰፊነት፣ የፖለቲካ ብስለትና ትዕግስት በውስጣቸው አልተፈጠሩም አሊያም መከረኛው 

የስልጣን አባዜ አቅልጦባቸዋል፡፡ እኔን ከምንም በላይ የሚገርመኝ ግን ለይስሙላ ያህል ቢሆንም 

እንኳን አሊያም እንደለመዱት የገዥውን ፓርቲ አጀንዳ ተንጠላጥለው የልማት አጀንዳችን ብለው 

የሚያቀርቡትን ነገር በቅጡ ማስተዋወቅ የሚችል ፖለቲከኛ ማጣታቸው ነው፡፡ እናም ይህ ጉዳይ 

ዋጋ ሊያስከፍላቸው ግድ ሆኗል፡፡ 

እርግጥ ኪሣራቸው የሁላችንም ነው፡፡ ለዴሞክራሲው ምንም እሴት የማይጨምሩ 

ፖለቲከኞች ባለቤት መሆናችን ጉዳት የለውም አይባልም፡፡ ተፎካካሪ ሆነው ባለመገኘታቸው 

አንድም ደጋፊዎች ካሏቸው እነርሱን አሣዝነዋል፤ ሁለቱም ተጨማሪ እርምጃዎችን ፈቀቅ ማለት 

አቅም የነበረው ዴሞክራሲያችን እንዲቆዝም ምክንያት ሆነዋል—የጠንካሪ ተቃዋሚ ፖለቲካ 

ፖርቲዎች መፈጠር የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ባህል ግንባታውን ያፋጥናልና።  

ያም ሆነ ይህ ግን የአንዲት ሀገር ዴሞክራሲያዊነት የሚለካው በተቃዋሚ የፖለቲካ 

ፖርቲዎች ብዛት እንዳልሆነ የሚያራክር ጉዳይ አይደለም። ምንም እንኳን በርካታ ተፎካካሪ 

ፖርቲዎች መኖራቸው በመርህ ደረጃ ባይጠላም፤ በተቃራኒውም የቁጥራቸው ማነስ በራሱ 

ዴሞክራሲያዊነትን አይቀንሰውም። ይልቁንስ የአንድ ሀገር ዴሞክራሲያዊነት የሚመዝነው ዜጐች 

እንደራሴዎቻቸውን ለመምረጥ ባላቸው ተነሳሽነት እና ስልጣን የህዝብ መሆኑን አምነው 

በተጨባጭም በተግባር በምርጫው ስርዓት ሲሳተፋ ነው፡፡ ህዝቦች መሪዎቻቸውን መሾም መሻር 

መቻላቸውን ተረድተውና በካርዳቸው የማይበጃቸውን ማስወገድ፣ የፈቀዱትንና ለሀገር ይጠቅማል 

ያሉትን ማንገስ መቻላቸው ነው— የዴሞክራሲያዊ ስርዓት መለኪያው። 

ጥራትና አመለካከት እንጅ የፖለቲካ ፖርቲዎች ጋጋታ የዴሞክራሲያዊነት ብሎም የምርጫ 

መመዘኛ ቢሆንማ ኖሮ ፣ በዓለማችን የዴሞክራሲ ስርዓት ተምሣሌት ተደርጋ የምትወድሰው  ልዕለ 

ኃያሏ አሜሪካ የሁለት ተቀናቃኝ ፖርቲዎች ባለቤት ብቻ ባልሆነች ነበር፡፡ “ከብዛት ጥራት” 

የሚባለው ማህበረሰባዊ ስሌት ይህን ዕውነታ ሣይደግፍ የሚቀር አይመስለኝም፡፡  

እኛ ደግሞ የቁጥር ሃብታሞች ነን፡፡ የፖለቲካ ፖርቲዎች በብዛት አሉን፡፡ የረባ ቁም ነገር 

የሚከውነው እንደ አህያ ጡት ከአንድ አልዘል ብሎ ተቸገርን እንጅ። ሁላችንም እንደምንረዳው 

የፖለቲካ ምህዳሩ ጠቧል የሚሉ አሉባልታዎች መሠረት ቢስ ናቸው፡፡ እንደሚታወቀው የፖለቲካ 

ምህዳሩ ጠቧል ወይም ሰፍቷል የሚባለው ዜጎች ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ላሰቡት ዓላማ 

መደራጀት ሲችሉ ነው። ከዚህ አኳያ ህገ-መንግስቱን መሰረት ባደረገ መልኩ በርካታ የፖለቲካ 
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ፓርቲዎች ተደራጅተዋል። ተደራጅተውም ላሻቸው ዓላማ እየተንቀሳቀሱ ናቸው። ለዚህ ደግሞ 

በምርጫው አንሳተፍም በማለት ያሉት መድረክ መራሹ ፓርቲዎች ህያው ምስክር ናቸው— ምንም 

እንኳን ለዜጐች ጠብ የሚልና የዴሞክራሲ ባህላችንን ከፍ የሚያደርጉ ባይሆኑም አሊያም ለአቅም 

ሀገር መሪነት ብቁ ባይሆኑም።  

እናም ማንም ኢትዮጵያ ዜጋ እንደሚገነዘበው የተቃዋሚ ፖለቲካ ፖርቲዎችን ድህረ-

ምርጫና የምርጫ ሰሞን አቤቱታ ትርጉሙ አንድ ነው፡፡ ሽንፈት፡፡ ህዝቡ ነገረ- ስራቸውን 

ተመልክቶም “የሚያጠግብ እንጀራ ከምጣዱ ያስታውቃል” በሚል ይትብሃሉ መስሎ አንቅሮ 

ተፍቷቸዋል፡፡ እናም ችግራቸው ለማመን አቅም ማጣት ነው፡፡ የዙሪያ መለስ ክሳቸው 

እንድምታም መሸነፋቸው፣ ከህዝብ ጋር የሚያቀራርብ ምግባርም ፣ ተነሳሽነም፣ ዝግጁነትም ሆነ 

ኘሮግራም እንደሌላቸው ለማመን ከመቸገር የሚመጣ አቅመ ቢስነት ነው፡፡ 

ግና ምንም ተባለ ምን ዕውነታን የግድ መዋጥ ያስፈልጋል። ተፎካካሪ ፖርቲዎችን ገዢው 

ፖርቲ በረጅም ርቀት እየመራቸው ነው። ይህን መካድ አይቻልም፡፡ ምርጫን እንደ ኳስ 

ብንወስደው እንኳን መራጮች ተመልካቶች እኛው ነን። እናም ብርቱውን ከደካማው ለመገምገም 

የምንችል ይመስለኛል፡፡ በእኔ እምነት ብርቱው የሰላምን፣ የልማትንና የዴሞክራሲን መለያ ለብሶ 

በአጥጋቢ ሁኔታ በመጫወት ላይ የሚገኘው ፓርቲ ነው። ብሶትን አንግቦ በፎርፌ የተሰናበተው 

አካል አይደለም—ዴሞክራሲያዊ ምርጫን በመሸሹ ሳቢያ ለዚህች ሀገርና ለህዝቧ የጨመረው እሴት 

የለምና።  

በመሆኑም በየትኛውም መስፈርት ቢመዘን ገዥው ፖርቲ የሀገራችን ብቸኛው መድህን 

ይመስለኛል፡፡ እርግጥ ጥቃቅን የማስፈፀም አቅም ተግዳሮቶች እንዳሉበት የሚካድ አይደለም፡፡ 

እነዚህ ችግሮችም ግን በሂደት እየተቀረፉ በመምጣት ላይ ናቸው። እናም የተመራጭ ፖርቲነትን 

ክብርና ሞገስ አያሳጡትም፡፡ ለዚህም ነው ህዝቡ ሚያዝያ 6 ቀን 2005 ዓ.ም በተደረገው የመሟያ 

ምርጫ ‘አንተ ትሻለናለህ’ በሚል በነቂስ ወጥቶ የመረጠው።  

በአንፃሩ ደግሞ ለተቃዋሚ ፖርቲዎች ውድቀትና ህዝባዊ ድጋፍ ማጣት ሶስት መሠረታዊ 

ነጥቦችን ማውሣት ይቻላል፡፡ የመጀመሪያው ከፍ ሲል እንደተጠቆመው አማላይ የፖለቲካ 

ኘሮግራም ማዘጋጀት አለመቻላቸው ነው፡፡ ተቃዋሚዎችን የተሳናቸው ያን ማድረግ ነው፡፡ 

የፖለቲካ ኘሮግራም አላቸው የሚባሉትም ቢሆኑ ከባህር ማዶ ፖለቲካል ኢኮኖሚ አስተሳሰብ 

የተቀነጨበ እንጂ የኢትዮጵያን አውድ የማይመጥን በመሆኑ ከህዝቡ ጋር ሊያግባባቸው 

አልቻለም፡፡ 
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ማንኛውም ተፎካካሪ ፖርቲ ጠንካራና ተመራጭ ሆኖ እንዲገኝ ከፈለገ ህዝቡን 

በፖሊሲዎቹና ስትራቴጂዎቹ ማርኮ መገኘት አለበት። ሁሉንም ለማግኘት ሁሉንም የማጣት የዜሮ 

ድምር ፖለቲካዊ እሳቤም መላቀቅም ይጠበቅባቸዋል፡፡ ሥልጣንን እንደ መና ከሠማይ ከማማተር 

ወጥተው በስራና በስራ ብቻ መሪነትን ለመቀዳጀት መጣር ይኖርባቸዋል፡፡ ከህዝቡ ጋር 

ተቀራርበውና የስርፀት ስራ በመስራት የህዝብን የፖለቲካ ንቃተ ህሊና ካላዳበሩና ባለራዕይ 

መሆናቸውን በተግባር የሚያመለክት አቅጣጫ መተለም ካልቻሉ የሚመኙት ሀገርን የመምራት 

ፍላጎት ሊሳካ አይችልም፡፡ 

ይህ ብቻ አይደለም። ተቃዋሚዎች በስልጣን ሽኩቻ እንዲሁም የብስለት እጦት ሳቢያ ዋጋ 

ሲከፍሉ ይስተዋላል፡፡ እናም በአስተሳሰብ ሆነ በተግባርም ከተራው ዜጋ በልጠውና ልቀው መገኘት 

ይኖርባቸዋል፡፡ ዛሬ ህዝቡ በተሻለ የንቃተ-ህሊና ደረጃ ላይ የሚገኝ ነው። እናም ’ትዝብት ላይ 

የሚጥሉ ምግባሮችን ሲከውኑ እየተመለከትን እንደምን እናንግሳቸው?’ እያለ ነው። የጥላቻ ፖለቲካ፣ 

ጨለምተኝነት፣ የነቀፌታ ዶሴ ይዞ መዞር የትም እንደማያደርስ እየተናገረ ነው፡፡ ምንም እንኳን 

የሃሣብ ፍጭት ተገቢ መሆኑን ቢያምንም፤ መወደስ ያለበትን ማወደስ፣ ማሞገስና ማበረታታት 

እንዲሁም መነቀፍ ያለበትን ጉዳይ በትክክለኛ ማስረጃ አስደግፎ በማቅረብ ትምህርት ሰጪ 

ማድረግ እንደሚገባ ይረዳል። የደፈና ጥላቻ ፖለቲካ የትም እንደማያደርስ ከዴሞክራሲያዊ ህይወቱ 

ተሞክሮ እየተማረ መጥቷልና። 

ያም ሆነ ይህ ቀደም ሲል በዝርዝር ቢጠቀስም፤ ጠቅለል ባለ መልኩ ‘ተቃዋሚ ፓርቲዎች 

ምን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል?’ የሚል ጥያቄ ማንሳት አስፈላጊ ይመስለኛል። አዎ! ከላይ 

የተገለፁት የቤት ስራዎች ያሉባቸው የተቃዋሚ ፖርቲዎች በሌለና በማይመስል ነገር ሰበብ አስባብ 

እየፈጠሩና ችግሮችን እየጠፈጠፋ በመስራት ጣትን በሌሎች ላይ ከመቀሰር የሚገኝ ነገር 

አለመኖሩን መረዳት ይኖርባቸዋል። ከዚህ ይልቅ በቅድሚያ ራሳቸውን በማብቃት ህዝቡንም ይሁን 

የሀገራችንን ዴሞክራሲያዊ የምርጫ ሂደት ማክበር ይጠበቅባቸዋል፡፡  

ዛሬ አሰማምሮ በመዋሸት ህዝባዊ ድጋፍ የሚገኝበት ዘመን ባለመሆኑ ማንነታቸውን 

በቀጣዩቹ ምርጫዎች በስራቸው ማሳየት ይኖርባቸዋል ባይ ነኝ። አንድን ዴሞክራሲያዊ ምርጫ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ማነስና መብዛት ስለማይለኩት፣ የእነርሱ መሳተፍ በጎ ነገር ቢሆንም 

አለመሳተፋቸው ግን የምርጫን ዴሞክራሲያዊነት የማያመላክት በመሆኑ ከዚህ ዓይነቱ የተሳሳተ 

እሳቤ መውጣት አለባቸው። የምህዳር መጥበብና መስፋት ከመደራጀት ህገ-መንግስታዊ መብት ጋር 

እንጂ ከምርጫ ተግዳሮቶች አኳያ የሚታይ አለመሆኑን መገንዘብም በጄ ነው። እናም የሀገራችን 

ተቃዋሚዎች እነዚህን አንኳር ችግሮቻቸውን በአስተማማኝ ሁኔታ ቀርፈው ለቀጣዩ ምርጫ ሂደት 
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ከተዘጋጁ ለሀገራችን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ባህል ግንባታ ዕመርታ የበኩላቸውን ድርሻ ሊወጡ 

ይችላሉ ባይ ነኝ። ቸር እንሰንብት። 


