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(ይህ ጽሑፍ በቅጽ 1፣ ቁጥር 01፣ ጥቅምት 22 ቀን 2007 ለመጀመሪያ ጊዜ በወጣው፣ ቢንያም ከበደ በሚያዘጋጀውና እኔም ጭምር በዓምደኛነት 
በምሳተፍበት “ኅብረ-ብዕር” መጽሔት ላይ ታትሟል፡፡ መጽሔቱን የማያገኙ፣ በተለይም በውጭ ሀገር ያሉ ዜጎች ሁሉ ቢያነቡት ‘ይጠቅማል፤ 
ለመወያያም መነሻ ሊሆን ይችላል’ በሚል መንፈስ በዚህ ድረ-ገጽ በኩል እንዲታተም ተልኳል፡፡) 

መንደርደሪያ 

በዓለም ላይ የዴሞክራሲ ስርዓት የመሰረቱ ሀገሮች ሕዝቦች የፖለቲካ መሪዎችንና የመንግሥት 
ባለስልጣናትን በኃላፊነት ቦታ ላይ ለማስቀመጥ (ለመሾም) ሙሉ በሙሉ የተቀበሉትና በተግባር 
የሚያውሉት አሰራር ቢኖር ምርጫ ነው፡፡ ይሁን እንጂ፤ በምርጫና በዴሞክራሲ መካከል 
ምንጊዜም የማይነጠል ግንኙነት አለ ብሎ ማሰብ ተገቢ አይሆንም፡፡ ምክንያቱም፤ ተዘውታሪ 
ምርጫ (Periodic Election) በሚካሄድባው ሀገሮች የምርጫ ስርዓት ስላለ ዴሞክራሲያዊ 
ስርዓት እውን ሆኗል ለማለት አይቻልምና ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ፤ በሚያስተዳድሩት ሀገርና 
ሕዝብ ላይ አምባገነን፣ ዘረኛና ጨካኝ የአገዛዝ ስርዓት እንዳሰፈኑ ዓለም የሚያውቃቸው 
የፖለቲካ መሪዎችና ፓርቲዎች ጭምር ፀረ-ዴሞክራሲ ተግባራቸውንና የጎደፈ ስማቸውን 
ለመደበቅ ይረዳናል በሚል መንፈስ ጊዜ ጠብቀው የተጭበረበሩ ምርጫዎችን ሲያካሂዱ የሚታዩ 
እድሜ ጠገብ አምባገነኖች በዓለም ላይ ለዘመናት ሲታዩ ኖረዋል::  

የአንዳንድ ሀገር ንጉሶች የሕዝብ ድጋፍ እንዳላቸው ለማሳየት ምርጫ ያካሂዳሉ፡፡ በአንዳንድ 
ሀገሮች የአንድ ፓርቲ ስርዓት የመሰረቱ መንግሥታትም እንዲሁ ምርጫ ያካሂዳሉ፡፡ በእነዚህ 
ሀገራት መራጩ ሕዝብ አንድ ብቸኛ ንጉስ አሊያም አንድ ብቸኛ ፓርቲ እንዲመርጥ 
በሚገደድበት ሁኔታ የሚከናወን ምርጫ ዋነኛ ዓላማው በነፃና ፍትሐዊ ምርጫ የተደገፈ 
የመንግሥት ስርዓት የተቋቋመ መሆኑን ከማመላከት ያለፈ አይሆንም፡፡  

እዚህ ላይ ለመሆኑ ምርጫ ምንድነው? ምርጫና ዴሞክራሲ ግንኙነት አላቸው? የሚሉትን 
ጥያቄዎች ማንሳት ለጋራ ግንዛቤ ጠቃሚ ይመስለኛል፡፡ ምርጫን በሚመለከት የሚሰጠው 
ትርጉም (Definition) በቁጥር በርካታ በመሆኑ አንድ ወጥ ብያኔ ማስቀመጥ አስቸጋሪ ነው፡፡ 
እናም፣ ብዙዎች ይስማሙበታል ተብሎ የሚታሰበውን መውሰድ አስፈላጊ ይሆናል፡፡ በዚህም 
መሰረት፤ ምርጫ ማለት “ለተወሰነ ሥራና ኃላፊነት ለውድድር ከቀረቡ ግለሰቦች ወይም 
ፓርቲዎች መካከል እንደ አስፈላጊነቱ አንድ ወይም ከዚያ በላይ የሚሆኑትን አስቀድሞ 
በተዘጋጀ የመምረጫ ሕግና ሥርዓት መሰረት በመምረጥ ውሳኔ ማሳለፍ ነው” በአጭሩ “ምርጫ 
ሕዝብ መሪዎቹን መርጦ የሚሾምበት ውሳኔ ነው” ብሎ ማስቀመጥም ይቻላል፡፡ ከዚህ ትርጓሜ 
አኳያ ምርጫ አንዱ የሕዝቦች ልዕልናና የዴሞክራሲ መገለጫ መሆኑን መገንዘብ ይቻላል 
እንጂ፤ በአንድ ሀገር ምርጫ ስለተደረገ የዴሞክራሲ ስርዓት እውን ሆኗል ማለት አስቸጋሪ 
ነው፡፡ 

በተለያዩ ሀገሮች የሚካሄዱ ምርጫዎች ሀገሮቹ እንደሚከተሉት የዴሞክራሲ ስርዓት ልዩነት 
ይኖራቸዋል፡፡ እንደ አሜሪካ ባሉ ፕሬዝዳንታዊ የዴሞክራሲ ሥርዓትን በሚከተሉ ሀገሮች 
የሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር በሕዝቡ ቀጥተኛ ተሳትፎ (Direct Democracy) የሚመረጥበት አግባብ 
ያለ ሲሆን፤ ኢትዮጵያን ጨምሮ ፓርላሜንታሪ የዴሞክራሲ ስርዓትን በሚከተሉ በርካታ 
ሀገሮች ደግሞ በውክልና ዴሞክራሲ (Representative Democracy) የአሰራር መርህ መሰረት 
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የሀገሪቱ ርዕሰ-ብሔር እና ርዕሰ መንግሥት በሕዝብ በተመረጡ ወኪሎች አማካይነት 
ይመረጣሉ፡፡ የጥንት አቴናውያን ዴሞክራሲ ቀጥተኛ ዴሞክራሲ (Direct Democracy) 
አፈጻጸምን የተከተለ ሲሆን፤ የውክልና ዴሞክራሲ ግን ከሦስት መቶ ዓመታት ወዲህ 
በአውሮፓ ሀገራት ሥራ ላይ የዋለ ስርዓት ነው፡፡   

ሶቅራጥስና አሪስጣጣሊስን የመሳሰሉ የግሪክ ፈላስፋዎች በነበሩበት የጥንት ዘመን ምርጫ 
በፈላስፋዎች (philosopher king) እና በከበርቴዎች (Oligarchy) ብቻ የሚከናወን ተግባር 
ተደርጎ ይታመን ስለነበር ከእነዚህ ወገኖች መካከል ጥቂቶች ተመርጠው የመንግሥት ስልጣንን 
እንዲይዙ ይደረግ እንደነበር በዕድሜ የገረጀፉ የታሪክ ድርሳናት ያመለክታሉ፡፡ ምርጫ 
በጥንታዊ ግሪክ እና የሮማውያን ዘመን፤ ከዚያም በኋላ በመካከለኛው ክፍለ ዘመን ንጉሠ 
ነገሥቶችንና ጳጳሳትን ጭምር ለመምረጥ ሥራ ላይ ይውል እንደነበርም ድርሳናቱ ጨምረው 
ያስረዳሉ፡፡ በመሐከለኛው ክፍለ ዘመን በሕንድ የታሚል ናዱ ግዛት በዘንባባ ዛፎች ስር 
በቅጠሎች ላይ ስም እየተጻፈ ምርጫ ይካሄድ እንደነበር በእነዚሁ የታሪክ ሰነዶች ላይ የሰፈረ 
ሲሆን፤ በዚሁ ወቅት በቀደምት የዓረብ ሀገራትም ካሊፋቶችን የመምረጥ ተግባር ይከናወን 
እንደነበር ይታወቃል፡፡  

ተመራጮችን ለመንግሥት የአስተዳደር ስልጣን የሚያበቃው ዘመናዊው የምርጫ ስርዓት 
በአሜሪካና በአውሮፓ ሀገራት በተግባር ላይ መዋል የጀመረው ግን ከ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን 
ጀምሮ ሲሆን፤ የአንድ ሀገር መላው ሕዝብ የምርጫ ተሳትፎ (universal suffrage) ከዚህ ጊዜ 
ጀምሮ ተግባራዊ እንደሆነም ይነገራል፡፡ በዚህ ወቅት በምርጫ የሚሳተፉት ወንዶች 
(ከወንዶችም የመሬት ባላባቶችና ከበርቴዎች) ብቻ እንደነበሩ ይነገራል፡፡ እ.ኤ.አ ከ1920ዎቹ 
ጀምሮ ግን በምዕራብ አውሮፓና በሰሜን አሜሪካ ሀገሮች ሴቶች ጭምር በምርጫ እንዲሳተፉ 
የተደረገበት አሰራር እውን ሆኗል፡፡  

በተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች የነበረውን የምርጫ ሁኔታ ለጊዜው እንለፈውና በሀገራችን የነበረውን 
ታሪካዊ የምርጫ ሁኔታ በአጭሩ ለማየት እንሞክር፡፡ ኢትዮጵያ የሦስት ሺህ ዘመን የሀገርነት 
ታሪክ ያላት መሆኑ ይነገራል፡፡ ይሁን እንጂ፣ በዚህ የረጅም ዘመን የሀገርነት ታሪኳ ውስጥ 
እንደ ግሪክና ሮማውያን፤ አለፍ ሲልም እንደ ሕንድና ዓረቦች ስለ ዴሞክራሲም ሆነ ስለ 
ምርጫ ያላት ተሞክሮና ልምድ በጽሑፍም ይሁን በቃል የቀረበ ማስረጃ አላጋጠመኝም፡፡ 
ይልቁንም ረጅሙ ታሪካችን የሚያወሳው የሥልጣን ሽግግሩ ሁሉ በጠመንጃ አፈሙዝ ይፈጸም 
እንደነበር ነው፡፡ ከዴሞክራሲያዊና ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር አኳያ እንደ ጥሩ ምሣሌ ሊታይ 
የሚችለው በኦሮሞ ማህበረሰብ ዘንድ የእድሜ እርከንን መሰረት አድረጎ የሚፈጸመው የገዳ 
ሥርዓት ብቻ ይመስለኛል፡፡  

የሩቁን ዘመን ትተን ከአፄ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግሥት ጀምሮ ያለውን የሥልጣን ሽግግር 
ብንመለከት እንኳ የስልጣን ሽግግሩ ሰላማዊም ዴሞክራሲያዊም እንዳልነበር መገንዘብ ይቻላል፡፡ 
የዴሞክራሲውን ነገር ለጊዜው እንተወውና የምርጫን ጉዳይ ብቻ ለይተን ስናይ በሀገራችን 
ለመጀመሪያ ጊዜ ምርጫ ተካሄደ ሊባል የሚችለው በአፄ ኃ/ስላሴ ዘመነ መንግስት ነው፡፡ በዚህ 
ጊዜ አምስት ሀገራዊ ምርጫዎች መካሄዳቸውንም ሰነዶች ያመለክታሉ፡፡ በደርግ የአስተዳደር 
ዘመን ደግሞ አንድ ሪፈረንደም እና አንድ ሀገራዊ ምርጫ ተካሂዷል፡፡ የመጀመሪያው በ1979 
ዓ.ም የሀገሪቱን ሕገ-መንግስት ለማጽደቅ የተደረገ ውሳኔ ሕዝብ (ሪፈረንደም) ሲሆን፤ 
ሁለተኛው ደግሞ አዲሱን ሕገ-መንግሥት መሰረት በማድረግ በሰኔ ወር 1979 ዓ.ም 
የተካሄደው 835 መቀመጫ ያለው የብሔራዊ ሸንጎ አባላት ምርጫ ነበር፡፡  



ከደርግ ውድቀት በኋላ የተካሄደው አገራዊ ምርጫ የሕገ-መንግሥት አርቃቂ ጉባዔ አባላት 
ምርጫ ሲሆን፤ ይህም በግንቦት ወር 1986 ዓ.ም የተካሄደ ነበር፡፡ ውጤቱም፡- ኢህአዴግ 484 
መቀመጫ (88.5%) ያሸነፈ ሲሆን፣ ቀሪዎቹ 63 መቀመጫዎች (11.5%) በተቃዋሚዎችና 
በግል ተወዳዳሪዎች የተያዙ ነበሩ፡፡  

የኢፌዴሪ ሕገ-መንግስት በጉባዔው አባላት ተረቅቆ ከጸደቀ በኋላ፣ በአዲሱ ሕገ-መንግስት 
መሰረት ለመጀመሪያ ጊዜ የተካሄደው ሀገራዊ ምርጫ በግንቦት ወር 1987 ዓ.ም ሲሆን፤ 
ውጤቱም ኢህአዴግ 483 መቀመጫ (88.3%)፣ የግል ተወዳዳሪዎች 8 መቀመጫ (1.5%)፣ 
አጋር ድርጅቶች እና ሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎች 56 መቀመጫ (10.2%) በማሸነፍ 
የመጀመሪያውን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለመመስረት በቅተዋል፡፡ በዚህ ምርጫ ለመምረጥ 
የተመዘገበው ሕዝብ ብዛት 21,337,379 ሲሆን፣ ድምፅ በመስጠት የመረጠው ደግሞ 
20,068,508 ነበር፡፡ በዚህም መሰረት ከተመዘገበው ሕዝብ ውስጥ 94.1% ያህሉ ድምፅ 
ሰጥቷል ማለት ነው፡፡ 

ሁለተኛው ሀገራዊ ምርጫ የተካሄደው በግንቦት ወር 1992 ዓ.ም ነበር፡፡ በዚህ ወቅት 
ለመምረጥ የተመዘገበው ሕዝብ ብዛት 21,834,806 ሲሆን፤ ድምፅ የሰጠው ደግሞ 
19,607,841 ማለትም 89.8% ነበር፡፡ የዚህ ምርጫ ውጤት ኢህአዴግ 481 መቀመጫ 
(87.93%)፣ አጋር ድርጅቶች 37 መቀመጫ (6.76%)፣ ተቃዋሚ ፓርቲዎች 16 መቀመጫ 
(2.93%) እንዲሁም የግል ተወዳዳሪዎች 13 መቀመጫ (2.38%) አሸንፈው እንደነበር 
መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ በዚህ ምርጫ የግል ተወዳዳሪዎች በርከት ብለው ያሸነፉበት 
እንደነበርም ለመገንዘብ ይቻላል፡፡ 

ግንቦት 7 ቀን 1997 ዓ.ም በተካሄደው አገር አቀፍ ምርጫ በሀገሪቱ ታሪክ ሰፊ የሕዝብ 
ተሳትፎና የላቀ የፓርቲዎች ፉክክር የታየበት እንደነበር የሚታወስ ነው፡፡ በምርጫው ሂደትና 
ውጤት ላይ ገዢው ፓርቲና ተቃዋሚዎች ሊግባቡ ባለመቻላቸው የሕዝብ እልቂትን ያስከተለ 
ሁከት የተቀሰቀሰበት ሁኔታ እንደነበርም የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው፡፡ ከረጅም ውዝግብ በኋላ 
የዚህ ምርጫ ውጤት ኢህአዴግ 327 መቀመጫ (59.78%)፣ ቅንጅት 109 መቀመጫ 
(19.93%)፣ ሕብረት 52 መቀመጫ (9.51%)፣ ኦፍዴን 11 መቀመጫ (2.01%)፣ አጋር 
ድርጅቶች 45 መቀመጫ (8.23%) እንዲሁም የግል ተወዳዳሪ 1 መቀመጫ (0.18%) በማግኘት 
ተጠናቋል፡፡ 

ግንቦት 15 ቀን 2002 ዓ.ም የተካሄደው አራተኛው አገር አቀፍ ምርጫ በሂደቱም ሆነ 
በውጤቱ በ1997 ዓ.ም ከተካሄደው ምርጫ ፍፁም የተለየ መሆኑ ተስተውሏል፡፡ በሂደቱ 
የተወሰኑ የምርጫ ክርክር መድረኮች የተዘጋጁ ቢሆንም እንደ 1997ቱ ምርጫ ክርክሮቹ 
በቀጥታ ስርጭት ሳይሆን፤ በቴሌቪዥን ስቱዲዮ ተቀርጸውና ኤዲት ተደርገው የተላለፉ ነበሩ፡፡ 
ብዙዎቹ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ያዘጋጁዋቸው ሕዝባዊ ስብሰባዎች በአዳራሽ ውስጥ የተከናወኑ 
ነበሩ፡፡ ይህ ምርጫ ኢህአዴግና አጋር ድርጅቶቹ 545 መቀመጫ (99.63%) አንድ የግል እና 
አንድ የተቃዋሚ ፓርቲ በድምሩ 2 መቀመጫዎችን (0.37%) ያሸነፉበት ሆኖ ተጠናቋል፡፡ 

ነፃና ፍትሐዊ ምርጫ 

በአንድ ወቅት “Are American Elections Free and Fair?” በሚል ርእስ የቀረበ ጽሑፍ 
አንብቤ ነበር፡፡ የዚህ ጽሑፍ መግቢያ እንዲህ ይላል፤ “… በአሜሪካ የመምረጥ መብት 
በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው… የምርጫ አፈጻጸሞች ነፃና ፍትሐዊነትም አነጋጋሪ ሆኗል፡፡ 
ለዚህም ዋነኛው ምክንያት የኤሌክትሮኒክስ የመምረጫ መሣሪያዎች ዝግመት፣ የምርጫ 



አስፈጻሚዎች በአግባቡ አለመሰልጠን እና የድምፅ መስጫ መሣሪያዎቹን ሰዎች እንደፈለጉ 
ለማድረግ የሚያስች እድል መኖሩ ነው…” ይላል፡፡  

ጆናታን ቤንደር እና ሌሎች የምርጫ ኤክስፐርቶች “Behavioral Theory of Election” በሚል 
ርእስ ባቀረቡት ጽሑፍ ደግሞ “በርካታ የምርጫ ቃለ-ነቢቦች (ቴዎሪዎች) መራጮችና የፖለቲካ 
ተዋናዮች አስተዋዮችና ምክንያታዊ (rational) ናቸው ብለው ያስተምራሉ፡፡ ይህ አስተውሎትና 
ምክንያታዊነት ደግሞ በምርጫ ውጤቶች የሚረጋገጥ ስለመሆኑም ቲዎሪዎቹ ጨምረው 
ያስረዳሉ፡፡ ይሁን እንጂ፣ የሰውን ልጅ ኢኮኖሚያዊ ባህሪያት የሚያጠኑ የኢኮኖሚ ጠበብት 
ይህንን ምክንያታዊነት ‘አንጻራዊ ነው’ ይላሉ፡፡ የኢኮኖሚ ልዕልና የመራጮችንም ሆነ የፖለቲካ 
ኃይሎችን ውሳኔ በጅጉ ይፈታተናል፡፡ እናም የምርጫ ውጤትን ወደየትኛውም አቅጣጫ 
ሊመራው ይችላል…” በማለት ይተነትናሉ፡፡ 

ከእነዚህ ሁለት ሃሳቦች ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮችን አንጥሮ በማውጣት መገንዘብ የሚቻል 
ይመስለኛል፡፡ አንደኛ፡- ምርጫ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ታዳጊ ሀገሮች ብቻ ሳይሆን (መጠንና 
ደረጃው ቢለያይም) የሰለጠኑት ሀገሮች ችግር መሆኑን፣ ሁለተኛ፡- የኢኮኖሚ የበላይነት 
ያላቸው ኃይሎች የምርጫ ውጤትን ወደሚፈልጉት አቅጣጫ ሊገፉት የሚችሉበት ሁኔታ ያለ 
መሆኑን ነው፡፡ ይህ እውነታ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ በአንድ ሀገር የሚደረግ ምርጫ ነፃና ፍትሀዊ 
ስለመሆኑ ለማረጋገጥ የሚረዱ፣ ስምምነት የተደረሰባቸው ዓለም አቀፍ መስፈርቶች 
(standards) አሉ፡፡  

በመሰረቱ “ነፃና ፍትሓዊ ምርጫ” የሚለው ጽንሰ ሃሳብ ከአፓርታይድ አገዛዝ ውድቀት በኋላ 
(እ.ኤ.አ በ1994 ገደማ) የመጣ መሆኑን አንዳንድ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ የዚህ ጽንሰ ሃሳብ 
አጠቃላይ ትርጓሜ “የምርጫው ውጤት መራጮች በሙሉ ፈቃደኛነት (ያለምንም ተጽእኖ) 
ውሳኔ መስጠታቸውን እና ፍትሓዊ (አድሎ የሌለበት) የድምፅ ቆጠራ መካሄዱን” የሚያመላክት 
ነው፡፡  

ከላይ የተጠቀሰው ጽንሰ ሃሳባዊ ትርጉም እንደተጠበቀ ሆኖ፤ በአንድ ሀገር ነፃና ፍትሃዊ 
ምርጫ ማካሄድ ይቻል ዘንድ በቅድሚያ ሃሳብን በነፃነት የመግለጽ፣ የመደራጀትና የመሰብሰብ 
መብቶችና ነፃነቶች ሕገ-መንግስታዊ እውቅና ሊሰጣቸው እንደሚገባ የምርጫ ኤክስፐርቶች 
ይናገራሉ፡፡ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ድንጋጌ (ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽ) ምርጫን 
በተመለከተ በአንቀጽ 21 ላይ “Elections must be: periodic, genuine, organized 
according to universal suffrage, and held by secret ballot.” ይላል፡፡ ይህም በአጭሩ 
“ምርጫ፡- በየተወሰነ ጊዜ የሚከናወን፣ ተዓማኒነት ያለው፣ መራጩን ሕዝብ መሰረት አድርጎ 
የተደራጀና ምስጢራዊ የድምፅ አሰጣጥን የተከተለ መሆን አለበት” የሚል ትርጉም አለው፡፡  

ከላይ የተጠቀሱትን ሕገ መንግሥታዊ እውቅናና ዓለም አቀፍ ድንጋጌ መሰረት በማድረግ ስለ 
ነፃና ፍትሀዊ ምርጫ የሚከተሉትን መሰረታዊ ነጥቦች ማስቀመጥ ይቻላል፡፡ 

• በነፃና ፍትሃዊ ምርጫ መራጮች ያለ ማንም አስገዳጅ፣ በራሳቸው ፍላጎት ወደ ምርጫ 
ጣቢያ በመሄድ ይመዘገባሉ፣ ይመርጣሉ፡፡  

• በነፃና ፍትሃዊ ምርጫ ተወዳዳሪዎች/ፓርቲዎች በነፃነት ሃሳባቸውን ለመራጩ ሕዝብ 
ይገልጻሉ፣ በስልጣን ላይ ያለውን አካል እንዳይተቹ አይከለከሉም፡፡  

• በነፃና ፍትሃዊ ምርጫ መራጩ ሕዝብ የተለያዩ አማራጭ ፖሊሲዎች በመገናኛ ብዙሃን 
አማካይነት ሊቀርቡለት ይገባል፡፡  



• ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ በገለልተኛ የምርጫ አስፈጻሚ መመራት ይኖርበታል፡፡  

• ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ ለመራጩ ተደራሽ የምርጫ ጣቢያ፣ በቂ የመምረጫ ስፍራ፣ 
አስተማማኝ የድምፅ መስጫ ሣጥን እና ግልጽ የድምፅ ቆጠራ ስርዓት ሊኖረው ይገባል፡፡  

• ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ መራጩን ስጋት ላይ የማይጥል ምስጢራዊ የድምፅ መስጫ 
ስርዓት ሊኖረው ይገባል፡፡ 

• ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ ማጭበርበር ወንጀል መሆኑን በሚደነግግ የምርጫ ሕግ ሊመራ 
ይገባል፡፡  

• ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ አንድን ድምፅ ደግሞ መቁጠርን (Double Counting) እና 
መናፍስታዊ ድምፅ አሰጣጥን (Ghost Voting) የሚከለክል የምርጫ ሕግ ሊኖረው 
ይገባል፡፡  

• ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ ስለድጋሚ ቆጠራና ስለ ድጋሚ ምርጫ ግልጽ የአሰራር ስርዓት 
ቀድሞ ለቀመጥለት ይገባል፡፡  

ከላይ የተጠቀሱት ድንጋጌዎችና የነፃና ፍትሐዊ ምርጫ መስፈርቶች ቢኖሩም፣ ጥሩ ጥሩ 
ሕግጋት ቀድመው ቢወጡም፣ የአሰራር ስርዓት ቢዘጋጅላቸውም፣... ነፃና ፍትሀዊ ምርጫ 
ለማካሄድ ዋስትና የለውም፡፡ በኔ እምነት የነፃና ፍትሀዊ ምርጫ ዋስትና የምርጫው ባለድርሻ 
አካላት ተሳትፎ ነው፡፡ ለመሆኑ የምርጫ ባለድርሻዎች እነማን ናቸው? በቀጣዩ ምርጫ የእነዚህ 
አካላት ሚናና ኃላፊነትስ ምንድነው? የእነዚህን ጥያቄዎች መልስ ከዚህ ቀጥሎ ለማሳየት 
እንሞክራለን፡፡  

የምርጫ ባለድርሻ አካላትና ቀጣይ ተግባራት 

ነፃና ፍትሐዊ ምርጫ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግርን እውን ለማድረግ ዋነኛ መሣሪያ ነው ለማለት 
ይቻላል፡፡ ይህም በመሆኑ በአንድ የምርጫ ሂደት ላይ ሕዝቡ፣ መንግስት፣ ምርጫ አስፈጻሚው 
አካል፣ የፍትሕ አካላት፣ ገዢና ተቃዋሚ ፓርቲዎች እንዲሁም የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት 
የየራሳቸው ሚናና ድርሻ አላቸው፡፡  

የአንድ ምርጫ ሂደትም ሆነ ውጤት ጤናማ የሚሆነው ወይም የማይሆነው እነዚህ አካላት 
የተሰጣቸውን ኃላፊነት የተወጡ ወይም ያልተወጡ እንደሆነ ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡ 
በመሆኑም፣ የእነዚህን አካላት ሚና ባለፉት ምርጫዎች ከነበራቸው ተሳትፎ አኳያ በማጣቀስና 
ቀጣይ ተግባራትን በማመላከት እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡ 

መንግሥት 

ለአንድ ምርጫ ነፃና ፍትሀዊነት የመንግሥት ድርሻ የላቀ ነው፡፡ ሀገርን የመምራትና 
የማስተዳደር ስልጣን የሚይዙ ፓርቲዎች ቢቀያየሩም በሀገሪቱ ያሉ የመንግሥት መዋቅሮች 
ለሕዝብ የሚሰጡትን የዕለት ከእለት አገልግሎት ያለምንም ማስተጓጎል ይቀጥላሉ፡፡ የመንግስት 
መዋቅሮች ለሁሉም ዜጎች የሚሰጡትን አገልግሎት ገዢውን ፓርቲ ጨምሮ ለሁሉም ተፎካካሪ 
ፓርቲዎች ያለ አድሎ ይሰጣሉ ወይም ያለ ልዩነት ይከለክላሉ፡፡ ለምሣሌ፡- የኢትዮጵያ መብራት 
ኃይል ገዢው ፓርቲ በአብዮት አደባባይ ለሚያደርገው ሕዝባዊ ስብሰባ የመብራት አገልግሎት 



እንዳይቋረጥ አድርጎ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ስብሰባ ሲያደርጉ የሚያጠፋ ከሆነ፤ የምርጫው 
ፍትሀዊነት እንዲዛባ ተደርጓል ማለት ነው፡፡  

ባለፉት አራት ሀገራዊ ምርጫዎች የገዢው ፓርቲ አባላት የመንግሥት ስልኮችን፣ 
ተሽከርካሪዎችን፣ ሞተር ሳይክሎችን፣ አዳራሽና የመንግስት የሥራ ሰዓት ጭምር ለምርጫ 
ቅስቀሳ አይጠቀሙም ነበር ብሎ መደምደም የሚቻል አይመስለኝም፡፡ ይህንን እውነታ 
በተመለከተ የውጪ ሀገር የምርጫ ታዛቢዎች ጭምር በሪፖርታቸው ላይ አስፍረው 
ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል፡፡  

እንዲህ ያለው አድሎአዊና ሕገ ወጥ አሰራር ነፃና ፍትሀዊ ምርጫን የሚያዛባ ብቻ ሳይሆን፤ 
ገዢው ፓርቲና አባላቱ እንዲሁም የመንግሥት ተቋማት ኃላፊዎች የሀገርንና የህዝብን ሀብት 
ያለአግባብ በማባከን የሙስና ወንጀል ተጠያቂ የሚያደርጋቸው ወንጀል ነው የሚል እምነት 
አለኝ፡፡ በዚህ ረገድ የሚታየውን ግድፈት ለማስተካከል የሀገርና የህዝብ ሀብት እንዳይባክን 
ተልዕኮ የተሰጠው የፀረ-ሙስና ኮሚሽን ከወዲሁ ዝግጅት በማድረግ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል 
ባይ ነኝ፡፡ 

ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሊነሳ የሚገባው ሌላው ጉዳይ መንግሥት ለልማት ስራ እጠቀምበታለሁ 
በሚል ሰበብ ስራ ላይ ያዋለው የአንድ ለአምስት አደረጃጀት ነው፡፡ ይህ አደረጃጀት ከልማቱ 
ባሻገር ለምርጫ ቅስቀሳ አልዋለም ለማለት አያስደፍርም፡፡ ይህንን ያልኩበት ዋነኛ ምክንያት 
ተቃዋሚ ፓርቲዎች በጉዳዩ ላይ ተደጋጋሚ ሮሮ ስላቀረቡ ሳይሆን፤ ባለፉት ምርጫዎች 
ኢህአዴግ በአንድ ለአምስት እየጠረነፈ ድምፅ እንዲሰጥ ማድረጉን በተጨባጭ ስለተመለከትኩ 
ነው፡፡ ስለሆነም፣ በአጠቃላይ እስከ አርሶ አደሩ ድረስ የሚወርዱ የጤና፣ የግብርና፣ የልማትና 
የመሳሰሉት አደረጃጀቶች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ በመጪው ምርጫ ላይ አሉታዊ 
ጥላቸውን እንዳያጠሉበት በመንግሥት በኩል ከወዲሁ አስፈላጊው ዝግጅት ሊደረግ ይገባል፡፡ 

የፍትሕ አካላት 

የፍትሕ አካላት በሚል ጥቅል ስያሜ የሚጠሩት ፖሊስ፣ ዐቃቤ ሕግ እና ፍርድ ቤቶች በአንድ 
ሀገር የምርጫ ሂደት ከፍ ያለ ሚና አላቸው፡፡ እነዚህ የፍትሕ አካላት ተፎካካሪ ፓርቲዎች 
በምርጫ ሕጉ ከተቀመጠው አግባብ ውጪ በመንቀሳቀስ ጥፋት እንዳያጠፉ በማድረግ፣ 
አጥፍተውም ከተገኙ በህጉ መሰረት የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ የማድረግና የማስደረግ 
ኃላፊነታቸውን በገለልተኛነት መንፈስ የመፈጸም ግዴታ ይጠበቅባቸዋል፡፡  

ይሁን እንጂ፣ እነዚህ አካላት ባለፉት አራት ሀገራዊ ምርጫዎች በነበራቸው ሚና ሙሉ 
ለሙሉ ገለልተኛ ነበሩ ለማለት አያስደፍርም፡፡ ወንጀል የሚሰራ ሰው ምስክር አስቀምጦ 
የሚሰራ ይመስል፤ ፖስተር ተቀደደብኝ፣ አዳራሽ ተከለከልኩ፣ አባል ታሰረብኝ፣ ወዘተ. የሚሉ 
የተቃዋሚ ፓርቲዎችን ሮሮ “ምስክር አምጣ” በሚል ሰበብ አስባብ በቸልታ የሚያልፉ መሆኑ 
ተስተውሏል፡፡ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን በተመለከተ ግን አባሎቻቸው የሰሯቸውን ተገቢ ያልሆኑ 
ተግባራት ብቻ ሳይሆን ዓይናቸውን ጨፍነው የፈጠራ ወንጀሎችን በመፈብረክ ጭምር 
በማሰርና በመክሰስ ያዋክቧቸው እንደነበር ተቃዋሚ ፓርቲዎች በተደጋጋሚ ክስና ወቀሳ 
ሲያቀርቡ ተስተውሏል፡፡  

ይህ ብቻ አደለም! እነዚህ የፍትሕ አካላት የገዢው ፓርቲ አባላትና ዕጩ ተወዳዳሪዎች 
የሚሰሩትን ጥፋት አይተው እንዳላዩ፣ ሰምተው እንዳልሰሙ ሆነው በማለፍ ለገዢው ፓርቲ 
ያላቸውን ወገንተኛነት ያለ ይሉኝታ ያንጸባርቃሉ እየተባሉ ይታማሉ፡፡ ሀሜት ብቻም ሳይሆን 



በዚህ ረገድ የታዩ ተጨባጭ ማስረጃዎችን ማቅረብ ይቻላል፡፡ ለአብነት ያህል የዚህ ጽሑፍ 
አቅራቢ በምርጫ 97 ተወዳዳሪ በነበረበት ሰሜን ወሎ፣ ሐብሩ ወረዳ ያጋጠመውን መጥቀስ 
ይቻላል፡፡  

በዚያ ወቅት ምርጫው ተጠናቆ የዚህ ጽሑፍ አቅራቢ ከየምርጫ ጣቢያው ምርጫ 
አስፈጻሚዎች ለወኪሎቹ የሰጡትን የምርጫ ውጤት የሚያሳይ የመተማመኛ ሰነድ ይዟል፡፡ 
በምርጫው የተሸነፈው የብአዴን/ኢህአዴግ አባላት የሚያደርጉት ቢያጡ “ምርጫው 
ተጭበርብሯል” የሚል ክስ ለማቅረብ ከወረዳው ዐቃቤ ሕግ ጋር ማስረጃ ፍለጋ ላይ ታች 
ይላሉ፡፡ ይህንን ስሰማ ማስረጃዎቼን ይዤ ወደ ዐቃቤ ሕግ ጽ/ቤት በመሄድ ለዐቃቤ ሕግ 
ኃላፊዋ (ሴት ናቸው) አሳየሁና ይህ ሁሉ ማስረጃ በኢህአዴግ ወኪሎች ጭምር በየጣቢያው 
ተፈርሞ ተሰጥቶኝ እያለ ምርጫው ተጭበርብሯል የሚል ክስ ቢያቀርቡ ተጠያቂ 
እንደሚያደርጋቸው አስረዳኋቸው፡፡ እርሳቸውም በሁኔታው እጅግ ተበሳጭተው “ብአዴን እኮ 
ጠመንጃ ይዞ ጫካ መግባቱንም ያውቅበታል” የሚል መልስ ነበር የሰጡኝ፡፡ 

ያቺ ዐቃቤ ሕግ ብአዴን ጠመንጃ ይዞ ጫካ የገባው በሀገሪቱ ሃሳብን በነፃነት የመግለጽና 
የመደራጀት ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብት ባለመከበሩ እንጂ በምርጫ በመሸነፉ እንዳልነበር 
እንኳ የገባቸው አልመሰለኝም፡፡ በአጠቃላይ እንዲህ ያሉ በርካታ ሕፀፆች በፍትሕ አካላቱ 
አስፈጻሚዎች በመጪው ምርጫ እንዳይፈጸሙ የነዚህ አካላት ኃላፊዎች ከወዲሁ ቅድመ 
ዝግጅት ሊያደርጉ ይገባል፡፡ 

ገዢው ፓርቲ 

በምርጫ ወቅት ገዢው ፓርቲና አባላቱ የመሪነት እና የተወዳዳሪነት ሁለት ሚናዎችን 
ይጫወታሉ፡፡ እነዚህ ሚናዎች ስለሚደበላለቁ ብዙ ጊዜ አንዱን ከሌላው የመለየት ችግር ጎልቶ 
ይታያል፡፡ ይህም የሚና መደበላለቅና መንግሥታዊ ስልጣንን ያለአግባብ የመጠቀም አካሄድ 
የምርጫውን ነፃና ፍትሐዊነት በእጅጉ ይፈታተኑታል፡፡ 

የገዢው ፓርቲ አባላትና እጩ ተወዳዳሪዎች መንግስታዊ ኃላፊነታቸውን በመጠቀም 
በሚመሩት መስሪያ ቤት ያለን የመንግሥት ሀብትና ንብረት ያለ አግባብ ለምርጫ ቅስቀሳ 
ያውላሉ፣ ስልጣናቸውን መከታ በማድረግ የተቃዋሚ ፓርቲ አባላትን፣ ደጋፊዎችንና 
እጩዎችን በሰበብ አስባቡ ያስራሉ፣ ይቀጣሉ፣ ከስራ ያፈናቅላሉ፣…፡፡ የተቃዋሚ ፓርቲ 
አባላትን ብቻ ሳይሆን፤ የመንግሥት ሰራተኛ የሆኑ ምርጫ አስፈጻሚዎችን በማስፈራራት 
የምርጫውን ነፃና ፍትሀዊነት ያዛባሉ፡፡  

እንዲህ ያለው ሁኔታ ባለፉት አራት ሀገራዊ ምርጫዎች በተለያየ መጠንና ደረጃ ሲፈጸም 
ታይቷል፡፡ ስለሆነም፣ ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ በመጪው ምርጫ እንዲህ ያለ ዓይን ያወጣ 
ጥፋት እንዳይፈጸም የሚፈልግ ከሆነ ከሚኒስትር ጀምሮ በተዋረድ ያሉ እጩ ተወዳዳሪዎቹንም 
ሆነ በምርጫ ቅስቀሳ የሚሳተፉ ካድሬዎቹን ከያዙት መንግሥታዊ ኃላፊነት በማንሳት 
በምርጫው ላይ ብቻ እንዲሰሩ ማድረግ ይጠበቅበታል፡፡ 

ከተቃዋሚ ፓርቲዎች አንጻር ሲታይ ኢህአዴግ በቂ ገንዘብ፣ ሀብትና ንብረት ያለው “ከበርቴ” 
ነው፡፡ (ኒዮ ሊበራል ነው አላልኩም) ከዚህም በላይ ኢህአዴግ ለዴሞክራሲ ልዕልና ቆሜአለሁ፣ 
ለዴሞክራሲያዊ መርሆዎች ተገዢ ነኝ፣ ቁርጠኛነቱም አለኝ የሚል ከሆነ፣ ከሕግ አግባብ 
ውጪ የሀገርንና የሕዝብን ሀብት ለፓርቲ ጥቅም ከማዋል መቆጠብ ይገባዋል፡፡  



የግብርና ሚኒስቴር፣ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ የትምህርት ሚኒስቴር፣… ወዘተ. ሞተር 
ሳይክሎችና ተሽከርካሪዎች ለምርጫ ዘመቻ መዋላቸውን ለማስቆም ቁርጠኛ ውሳኔ ከኢህአዴግ 
የሚጠበቅ በመሆኑ ገዢው ፓርቲ ከወዲሁ ለአባላቱ መመሪያ ማውረድ ይኖርበታል፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪ ጥፋት ሰርተው የተገኙ አባላቱንና ደጋፊዎቹን ያለ ርህራሄ በመቅጣት የሞራል 
ልዕልና ያለው መሆኑን በተጨባጭ ሊያሳየን ይገባል፡፡  

ተቃዋሚዎች 

ተፎካካሪዎች የሌሉበት ምርጫ “ምርጫ” ሊሰኝ አይችልም፡፡ ስለሆነም፣ አንድን ምርጫ ነፃና 
ፍትሀዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ በማድረግ ረገድ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የማይተካ ሚናና ድርሻ 
አላቸው፡፡ ካለፉት ሀገራዊ ምርጫዎች ስንነሳ በተቃውሞው ጎራ የሚስተዋለው ትልቁ ጉድለት 
ከእጩዎች ብቃት ጋር ተያይዞ የሚነሳው ችግር ነው፡፡ ብዙዎቹ በተቃውሞው ጎራ የተሰለፉት 
አባላትና ደጋፊዎች የኋላ ታሪካቸው ሲታይ “ጭፍን ጥላቻ” ያሰባሰባቸው ኃይሎች መሆናቸው 
ይስተዋላል፡፡ በርግጥ ኢህአዴግ ከሚከተለው ርዕዮተ ዓለም የተለየ አማራጭ የፖለቲካ 
መስመር ይዘው በሰላማዊ መንገድ በመታገል፤ ለሀገሪቱ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ 
የበኩላቸውን አስተዋጽዖ ለማበርከት ዓላማ የሰነቁ ፖለቲከኞች በተቀዋሚው ጎራ የሉም ለማለት 
ሳይሆን፣ ብዙሃኑ አባላትና ደጋፊዎች የተሰባሰቡት በኢህአደዴግ ላይ ባላቸው “ጭፍን ጥላቻ” 
የተነሳ ነው ለማለት መሆኑ እንዲታወቅ እሻለሁ፡፡  

እነዚህ ኃይሎች (ከነጉድለታቸው) ለዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ የማይተካ ሚና እንዳላቸው 
ማስተባበል አይቻልም፡፡ ስለሆነም የተቃዋሚው ጎራ አመራር እጩዎችን በሚያቀርብበት ጊዜ 
የህዝብን አደራ መሸከም የሚችሉትን፣ ኃላፊነት የሚሰማቸውን፣ የተሻለ የትምህርት ዝግጅትና 
በቂ ልምድ ያላቸውን መሆን ይኖርበታል፡፡ በሁሉም ወረዳዎች እጩዎችን አቅርቤአለሁ 
ለማለትና ተሳትፎን ለማስፋት ሲባል የተገኘውን ሰው ሁሉ የኋላ ታሪኩን ሳይፈትሹ እጩ 
አድርጎ ማቅረብ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል፡፡ ስለሆነም እንዲህ ያለው አካሄድ በዘንድሮው 
ምርጫ እንዳይደገም ሊታረም ይገባዋል ባይ ነኝ፡፡  

በዚህ ረገድ የታየውን የብቃት መጓደል በተጨባጭ ለማየት በምርጫ 97 ተቃዋሚዎችን 
ወክለው ተወዳድረው የፓርላማ አባል የነበሩ የምክር ቤት አባላት ያሳዩት የነበረውን የሥነ 
ምግባር ጉድለት መጥቀስ ይቻላል፡፡ ይሁን እንጂ፣ ነገሩ ብዙ ስለሆነ በበኩሌ እንደ ጥላሁን 
ገሠሠ “ሆድ ይፍጀው” ብሎ ማለፍን እመርጣለሁ፡፡ 

ሌላው ከምርጫው በፊት በተቃዋሚ ፓርቲዎች በኩል መታየት የሚገባው ጉዳይ አባሎቻቸውን 
በመልካም ሥነ ምግባር አንጸውና የሞራል ትጥቅ አስታጥቀው በጽናት መታገል ሲገባቸው 
በሰበብ አስባቡ እየተነሱ “ኢህአዴግ አባሎቼን አሰረብኝ፣ አባረረብኝ፣ ከስራ አፈናቀለብኝ፣ 
እጩዎቼን አስኮበለለብኝ፣ አስፈራርቶ ከእጩነት እንዲወጡ አደረገብኝ፣…” ወዘተ. የሚሉትን 
ክስና ወቀሳዎች ከመደርደር ይልቅ የትግል ጽናት ያላቸው፣ በአስቸጋሪና አጣብቂኝ ሁኔታም 
ውስጥ ሆነው መታገል የሚችሉ ጠንካራ አባላትና ደጋፊዎችን ለማፍራት ከወዲሁ ተገቢውን 
ዝግጅት ማድረግ እንጂ “ሠርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሱ” ዓይነት አካሄድን መከተል የሚያዋጣ 
መስሎ አይታየኝም፡፡ 

በተቃዋሚው ጎራ ሌላው ከምርጫ በፊት መታየት የሚገባው ዓቢይ ነገር፤ እናራምደዋለን 
ከሚሉት ርዕዮተ ዓለም አኳያ ነጥሮ የወጣ ግልጽ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ጉዳይ 
አማራጭ ፖሊሲዎችን ይዞ የመቅረብ ጉዳይ ነው፡፡ አንዳንድ ፓርቲዎች በተወሰነ ደረጃ ይህንን 
ለማሟላት ጥረት ሲያደርጉ ቢታይም ብዙዎቹ ከፖለቲካ ፕሮግራም ውጪ አንድ ገጽ የፖሊሲ 



ሰነድ የሌላቸው መሆኑ ባለፉት ምርጫዎች መድረክ ላይ ይዘው ይቀርቡ ከነበረው ሁኔታ 
መረዳት ይቻላል፡፡ በዚያ ወቅት እንደታየው ተቃዋሚዎች ይዘውት ይቀርቡ የነበረው ሃሳብ 
“ብመረጥ ይህንን አደርጋለሁ፣ ያንን እሰራለሁ፣…” የሚል አማራጭ ፖሊሲ ሳይሆን፤ 
የገዢውን ፓርቲ አፈጻጸምና የአስተዳደር ጉድለቶች የሚተች ክስና ወቀሳ እንደነበር የሚታወስ 
ነው፡፡ እንዲህ ያለው አካሄድ ለሕዝብ አማራጭ ማቅረብ ተደርጎ ሊወሰድ አይችልም፡፡ ስለሆነም 
በመጪው ምርጫ ይህ አቀራረብ  መታረም ይገባዋል የሚል እምነት አለኝ፡፡ 

በኔ እምነት ተቃዋሚዎች ምርጫ በመጣ ቁጥር በየወረዳው ተወዳዳሪ አቀረብኩ፣ እናም ጥሩ 
ተፎካካሪ ነኝ ለማለት ኃይልና ጉልበታቸውን ከሚበታትኑ፤ በረጅም ጊዜ የሚፈጸም ስትራቴጂክ 
እቅድ አዘጋጅተው መንቀሳቀስ ይጠበቅባቸዋል፡፡ በዚህ ረገድ አንድ የሕንድ የፓርላማ አባል 
በአንድ ወቅት የነገሩኝን ተሞክሮ እዚህ ላይ መጥቀስ እወዳለሁ፡፡ “የዛሬ ሃያ አምስት ዓመት 
ፓርቲዬ በህንድ ፓርላማ አንድ መቀመጫ ብቻ ነበረው፡፡ በአምስት ተከታታይ ምርጫዎች 
በመሳተፍ የመቀመጫ ቁጥሩን እየጨመርን መጥተን አሁን 80 መቀመጫ አለን…” ነበር 
ያሉኝ፡፡  

በእኛ ሀገር ያሉ ፖለቲከኞች በአንድ ምርጫ ተወዳድረው አብላጫ መቀመጫ አግኝተው 
መንግሥት ካልመሰረቱ በስተቀር ያሸነፉ አይመስላቸውም፡፡ ጥቂት መቀመጫዎችን ይዞ 
ፓርላማ መግባት ለገዢው ፓርቲ አጃቢ መሆን ነው ብለው የሚያስቡ ጥቂት አደሉም፡፡ እናም 
እንዲህ ያለ የረጅም ጊዜ እቅድ ይዘው የመስራት ህልም የላቸውም፡፡ ይህ ዓይነቱ አሰራር ግን 
በህንድ ብቻ ሳይሆን እንደ ደቡብ አፍሪካ ባሉ ታዳጊ ዴሞክራሲን በመገንባት ላይ ባሉ ሀገሮች 
ያሉ ፓርቲዎች የሚጠቀሙበት የፖለቲካ ዘይቤ በመሆኑ የእኛዎቹም የረጅም ጊዜ ስትራቴጂ 
ነድፈው በየምርጫው የፓርላማ መቀመጫዎችን ቁጥር እያሳደጉ በመሄድ በአንድ ወቅት 
አብላጫ መቀመጫ አግኝተው የሚያሸንፉበትን ወይም ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ጥምር 
መንግሥት የሚያቋቁሙበትን ስልት ቢከተሉ የተሻለ መንገድ መስሎ ይታየኛል፡፡ ይህንንም 
ስልት በመጪው ምርጫ የተወሰኑ መቀመጫዎችን ለማሸነፍ አቅደው ለመጀመር ከወዲሁ 
ተገቢውን ቅድመ ዝግጅት ቢያደርጉ መልካም ነው አላለሁ፡፡ 

ተቃዋሚዎች በተደጋጋሚ ሙከራ አድርገው ሊሳካላቸው ያልቻለ ነገር ቢኖር መዋሃድ ወይም 
በጋራ መስራት ነው፡፡ የተቃዋሚዎች የተናጠል ቁመና ሲታይ ደግሞ አሁንም ያው የተመናመነ 
ነው፡፡ እናም ተቀናጅቶ መስራት እጅግ አስፈላጊ ነው፡፡ መቀናጀቱን ግን አልቻሉበትም፡፡ አሁንም 
ነገሩን ታክተው ወይም ተስፋ ቆርጠው ከመተው ይልቅ በዚህም ምርጫ አብሮ የመስራትን 
መንገድ ሊከተሉ ይገባል፡፡  

መገናኛ ብዙሃን 

በምርጫ ሂደት የመገናኛ ብዙሃን ሚና እጅግ ወሳኝ ነው፡፡ በምርጫ ወቅት፤ መገናኛ ብዙሃን 
መራጩን ሕዝብና ፓርቲዎችን የማገናኘት ሚና ያላቸው በመሆኑ ያለ መገናኛ ብዙሃን ነፃና 
ፍትሀዊ ምርጫ የማይታሰብ ነው፡፡ በሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ መገናኛ ብዙሃን የመንግስት፣ 
የግልና የፓርቲ ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን፡፡  

በመንግሥት ባለቤትነት የሚተዳደሩ መገናኛ ብዙሃን ሕዝብን፣ መንግሥትንና ፓርቲዎችን 
የማገልገል ግዴታ ያለባቸው መሆኑ በመቋቋሚያ አዋጃቸው ላይ መገለጹን አስታውሳለሁ፡፡ 
የፓርቲ ልሳኖች ያቋቋማቸውን ፓርቲ የሚያገለግሉ ሲሆን፣ በግል ይዞታ ስር የሚተዳደሩና 
ራሳቸውን “ነፃ ፕሬስ” ብለው የሚጠሩ መገናኛ ብዙሃን ስራቸውን በገለልተኛነት መንፈስ 
እንደሚሰሩ ይጠበቃል፡፡ 



ይሁን እንጂ፣ እነዚህ ተቋማት ባለፉት አራት ሀገራዊ ምርጫዎች የነበራቸውን ሚና ወደኋላ 
መለስ ብለን ብንመለከት እጅግ አስተዛዛቢ ተግባራትን መፈጸማቸውን የሚያሳዩ አብነቶችን 
ነቅሰን ማውጣት የምንችል ይመስለኛል፡፡ እነዚያ አስተዛዛቢ ተግባራት በመጪው ምርጫ 
ደግመው እንዳይከሰቱ ከወዲሁ ጥንቃቄ ለማድረግና ኃላፊነትን በብቃት ለመወጣት ይረዳ ዘንድ 
ጥቂት ምሳሌዎችን ብቻ ላንሳ፡፡ 

ባለፉት ምርጫዎች በመንግሥት ይዞታ ስር ያሉ መገናኛ ብዙሃን በምርጫ ቦርድ የሰዓት 
ድልድል መሰረት ለሁሉም ተወዳዳሪ ፓርቲዎች ተገቢውን አገልግሎት ይሰጡ እንደነበር 
ይታወቃል፡፡ በዚህ ድልድል መሰረት መድረኩን መጠቀም አለመጠቀም የየፓርቲዎቹ ኃላፊነት 
በመሆኑ ተቋማቱን ተወቃሽ ማድረግ የሚቻል አይመስለኝም፡፡  

ይሁን እንጂ፣ የፓርቲዎች የክርክር መድረኮችን በመፍጠር ሂደቱን በቀጥታ ስርጭት ጭምር 
ለሕዝብ የማድረሱ ነገር በተሟላ ሁኔታ ተግባራዊ ሲደረግ አልታየም፡፡ በተለይም ክርክሮቹ 
በስቱዲዮ ከተቀረጹ በኋላ ኤዲት ተደርገው በሚሰራጩ ፕሮግራሞች ላይ ለገዢው ፓርቲ 
ወገንተኛ የሆነ አሰራር ስለመኖሩ ተቃዋሚዎች ተደጋጋሚ ሮሮ ሲያሰሙ ይደመጣሉ፡፡ ከዚህ 
ውጪ በምርጫ ዘመን የመንግሥትን የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴዎች አጉልቶ ለማሳየት ሰፊ 
ሽፋን ይሰጣሉ፡፡ በዚህም አሰራራቸው ለገዢው ፓርቲ ተጨማሪ ቅስቀሳ ያደርጋሉ የሚል 
ስሞታም ይቀርብባቸዋል፡፡ እንዲህ ያሉ አድሎአዊና ወገንተኛ አሰራሮች በመጪው ምርጫ 
እንዳይደገሙ በመንግሥት ይዞታ ስር ያሉ መገናኛ ብዙሃን ከወዲሁ አስፈላጊውን ቅድመ 
ዝግጅትና ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባቸው በመሆኑ የየተቋማቱ ኃላፊዎች ለጉዳዩ ትኩረት 
ቢሰጡት ተገቢ ይመስለኛል፡፡  

በግለሰቦች ባለቤትነት የሚንቀሳቀሱ የመገናኛ ብዙሃን አውታሮች ዋነኛ ዓላማቸው ንግድ መሆኑ 
ይታወቃል፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ከእነዚህ መገናኛ ብዙሃን ውስጥ አንዳንዶቹ ጭፍን ብለው 
ለገዢው ፓርቲ በመወገን፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ጭልጥ ብለው ለተቃዋሚዎች ብቸኛ መድረክ 
ሆነው ማገልገላቸው ባለፉት ምርጫዎች ብቻ ሳይሆን በማንኛውም ጊዜ የተስተዋለ የማይካድ 
ሀቅ ነው፡፡ ከታዩ ክፍተቶች አኳያ ገዢው ፓርቲም ተቃዋሚ ፓርቲዎችም አንዱ ሌላውን 
በወገንተኛነት ይወነጅላሉ፡፡  

በዚህ ረገድ ዋነኛው ክፍተት የሚታየው በሕትመት ሜዲያው አካባቢ ነው፡፡ እነዚህ የሜዲያ 
አካላት ወገንተኛነት ብቻ ሳይሆን በሚያራምዱት ኃላፊነት የጎደለው አሰራር ምክንያት በሀገርና 
በሕዝብ ላይ አደጋ መጋረጡ የተስተዋለበት አጋጣሚ እንደነበርም ወደኋላ መለስ ብሎ 
ማስታወስ የሚቻል ይመስለኛል፡፡ በዚሁ ምክንያት የሀገሪቱ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጅማሮ 
ሁለት ሦስት እርምጃ ወደኋላ እንዲንሸራተት የበኩሉን አስተዋጽዖ ያበረከተ ይመስለኛል፡፡  

በመሆኑም፤ እነዚህ እንከኖች በመጪው የምርጫ ሂደት ላይ እንዳይንጸባረቁ የዘርፉ አካላት 
ከወዲሁ አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፡፡ ጋዜጠኛነትና አርበኛነት፣ ጋዜጠኛነትና 
አክቲቪስትነት ለየቅል መሆናቸውም ሊሰመርበት ይገባል የሚል እምነት አለኝ፡፡ ይህንን ችግር 
ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት ለማበጀት ግን በሌሎች ሀገሮች እንደሚታየው የፕሬስ 
ካውንስል ማቋቋም ወሳኝ ነው፡፡ 

ሕዝብ 

ነፃና ፍትሀዊ ምርጫ የአንድ ሀገር ህዝብ መሪዎቹን የሚመርጥበት ብቻ ሳይሆን፤ በነዚህ 
ወኪሎቹ አማካይነት ቀጣይ የልማትና የዕድገት እድሉን የሚወስንበት አግባብ በመሆኑ ላይ 



ብዙዎች ይስማማሉ፡፡ በመሆኑም ነፃና ፍትሀዊ ምርጫን እውን ለማድረግ የህዝብ ሚና ከዚህ 
እስከዚያ ድረስ ተብሎ ወሰን የሚበጅለት፣ ገደብ የሚደረግለት ሆኖ አይታየኝም፡፡  

ዴሞክራሲያዊ ማህበረሰብ በተገነባበት ሀገር፤ ነፃና ፍትሀዊ ምርጫ እውን የሚሆነው በመላው 
ህዝብ ሁለገብ ተሳትፎ ነው፡፡ ይህም ማለት ሕዝቡ በመራጭነት ብቻ ሳይሆን በእጩ 
ተወዳዳሪነትና በምርጫ ታዛቢነት የነቃ ተሳትፎ በማድረግ በሙሉ ፈቃደኛነት የሰጠው ድምፅና 
የወሰነው ውሳኔ እንዳይገለበጥ ማድረግ ይጠበቅበታል ማለት ነው፡፡  

እቤታችን ተቀምጠን በሬዲዮና በቴሌቪዥን የሚተላለፉ የምርጫ ቅስቀሳዎችንና ክርክሮችን 
በመከታተል ብቻ ነፃና ፍትሀዊ ምርጫን መመኘት ከሰማይ የሚወርድ መና ከመጠበቅ 
የማይተናነስ ከንቱ ቅዠት ይመስለኛል፡፡ ስለሆነም፤ እያንዳንዱ እድሜው ለመምረጥ፣ 
ለመመረጥና ምርጫ ለመታዘብ የደረሰ ዜጋ ሁሉ በኃላፊነት ስሜት ተሳትፎውን ሊያሳይ 
ይገባል፡፡ ከዚህ ሌላ ባለፉት ምርጫዎች እንደታዘብነው ምንም ዓይነት ተሳትፎ ሳያደርጉ 
የሌሎችን ተሳትፎና አስተያየት መነሻ በማድረግ ምርጫው እንዲህ ነበር እንዲያ ነበር የሚል 
መላምታዊ አስተያየት መሰንዘር ተገቢ አይደለም፡፡ እንዲህ ያለ መረጃን ሳይሆን አሉባልታን 
መሰረት ያደረገ አስተያየት በሀገርና በሕዝብ ላይ ሊያስከትል የሚችለውን አሉታዊ ሁኔታ ልብ 
ማለት አስፈላጊ ነው፡፡  

ከዚህ በተጨማሪ ሕዝቡ ዕለታዊ ሁኔታዎችን ሳይሆን ዘላቂ ተግባራትን ግምት ውስጥ 
በማስገባት በስሜት ሳይሆን በስሌት ላይ የተመሰረተ የምርጫ ውሳኔ ማሳለፍ ይጠበቅበታል 
የሚል እምነት አለኝ፡፡ በ1997 እና በ2002 የተካሄዱት ምርጫዎች የተቃውሞ ድምፅ 
ውጤቶች (protest vote) ለመሆናቸው ጥርጥር የለውም፡፡ እንዲህ ያለ ውሳኔ ትክክለኛ ውሳኔ 
ተደርጎ ሊወሰድ አይችልም፡፡ ስለሆነም፤ በመጪው ምርጫ ሕዝቡ (ቢያንስ ቢያንስ የከተማ 
ነዋሪው) የፓርቲዎቹ አስተሳሰብና ፖሊሲዎች ጥርት ባለ ሁኔታ ገብተውት፣ ያላቸውን ልዩነት 
በአግባቡ ተገንዝቦ፣ መብትና ጥቅሙን የሚያስጠብቅለትን ፓርቲ እጩ አውቆ መምረጥ 
ይጠበቅበታል፡፡  

ምርጫ ቦርድ 

በመጨረሻ የምጠቅሰው የምርጫ ባለድርሻ አካል ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ነው፡፡ የምርጫ ቦርድ 
ሚና በሀገሪቱ ነፃና ፍትሀዊ ምርጫ እንዲካሄድ ማድረግ ብቻ ሳይሆን፤ ትክክለኛ (accurate) 
እና ተዓማኒነት ያለው (genuine) የምርጫ ውጤት እውን እንዲሆን የሀገሪቱን የምርጫ ሕጎች 
ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ የምርጫ መስፈርቶችን (international standards) የጠበቀ አሰራርን 
መከተል ይጠበቅበታል፡፡ 

የዚህ ጽሑፍ አቅራቢ እስከሚያውቀው ድረስ የሀገሪቱ የምርጫ ሕግም ይሁን ምርጫ ቦርድ 
በመመሪያና በማንዋል በተደገፈ ሁኔታ የዘረጋው የአሰራር ስርዓት ነፃና ፍትሀዊ ምርጫ 
ለማስፈጸም እንደሚያስችለው የሚያጠራጥር ሆኖ አይታየኝም፡፡ ችግሩ የሕግ፣ የመመሪያና 
የአሰራር ስርዓት አለመኖር አይመስለኝም፡፡ በኔ እይታ የምርጫ ቦርድ ዋነኛው ችግር በተዋረድ 
ያሉ ምርጫ አስፈጻሚዎች ያላቸው የማስፈጸም ብቃት ማነስ ይመስለኛል፡፡ ሌላው የምርጫ 
ቦርድ ችግር በተለይም በምርጫ ጣቢያ ደረጃ ያሉ ምርጫ አስፈጻሚዎች በአካባቢው ካሉ 
መስሪያ ቤቶች የተሰባሰቡ መምህራን፣ የጤና ባለሙያዎች፣ የግብርና ባለሙያዎችና የቀበሌ 
ሰራተኞች ጭምር በመሆናቸው በአካባቢው ያሉ የገዢው ፓርቲ አባላት “እንዲህ ካላደረግክ 
ከስራ ትባረራለህ” የሚል ማስፈራሪያ ስለሚሰነዝሩባቸው በምርጫው ሂደት የተቃዋሚ ፓርቲ 
እጩዎች ለሚያቀርቡት አቤቱታ ተገቢውን ውሳኔ ለመስጠት ድፍረት ያጣሉ፡፡ ብዙ ጊዜ 



ከእንደዚህ ያለው አጣብቂኝ ሁኔታ ለመገላገል ቢሮ ቆልፈው ይጠፋሉ፡፡ ስለሆነም፣ ምርጫ 
ቦርድ ለእነዚህ አባላት ተገቢውን የአቅም ግንባታ ስልጠናና ምርጫውን በሕግ መሰረት 
በማስፈጸማቸው ምንም ዓይነት ከስራ የመፈናቀል ችግር እንደማይገጥማቸው ዋስትና 
የመስጠት ኃላፊነት አለበት፡፡  

በየትም ሀገር እንከን የለሽ ምርጫ ማካሄድ አስቸጋሪ መሆኑን የምርጫ ኤክስፐርቶች 
ይናገራሉ፡፡ ምርጫ ማስፈጸም በተለይም ድምፅ የመስጠት ሂደትና ቆጠራ ቀላል ተግባር 
አደለም፡፡ በመሆኑም ትክክለኛ (accurate) ምርጫ መቶ በመቶ (100%) ማስፈጸም ይቻላል 
ብሎ መደምደም “የሰው ልጅ ሊሳሳት የማይችል ፍጡር ነው” ብሎ ከመደምደም የተለየ 
አይመስለኝም፡፡ እናም የምርጫ ትክክለኛነት በአንጻራዊነት መታየት አለበት የሚል እምነት 
አለኝ፡፡  

ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ አንድን ምርጫ ትክክለኛና ተዓማኒነት ያለው ለማድረግ ቦርዱ አምስት 
ተግባራትን ማከናወን ይጠበቅበታል፡፡ ይኸውም፡- 1ኛ. በተዋረድ ያሉ ምርጫ አስፈጻሚዎች 
ገለልተኛነታቸው የተረጋገጠ እንዲሆኑ ማድረግ፣ 2ኛ. ምርጫው በታዛቢዎች ፊት በግልጽ 
እንዲካሄድ ማድረግ፣ 3ኛ. የተወዳዳሪዎች ወኪሎች በታዛቢነት እንዲገኙ ማድረግ፣ 4ኛ. 
ገለልተኛ ታዛቢዎች እንዲሳተፉ ማድረግ፣ እና 5ኛ. ማንኛውም የምርጫ ሰነድና መዛግብት 
በየደረጃው በአግባቡ እንዲያዙ ማድረግ ናቸው፡፡ እነዚህን ወሳኝ ተግባራት ቦርዱ ከወዲሁ 
ማከናወን ይጠበቅበታል፡፡ 

ማጠቃለያ፤ 

ምርጫ ማለት በመጨረሻዋ እለት ምርጫ ጣቢያ ተገኝቶ ካርድን የምርጫ ኮሮጆ ውስጥ 
ማስገባት አደለም፡፡ ምርጫ ማለት ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የምርጫ መርሐ-ግብር በይፋ 
ከገለጸበት እለት ጀምሮ ድምፅ ተሰጥቶና ተቆጥሮ ውጤቱ በይፋ እስከሚታወቅበት እለት ድረስ 
ያለውን ጊዜ ያጠቃልላል፡፡ ስለሆነም፤ ከላይ በዝርዝር የጠቀስናቸው ባለድርሻ አካላት በዚህ ጊዜ 
ውስጥ ማከናወን የሚገባቸውን ሁሉ በመስራት ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል፡፡   

በኔ እይታ የ1997ቱም ይሁን የ2002ቱ ምርጫዎች “ንፋስ ያመጣው ድምፅ” ውጤቶች 
ናቸው፡፡ “ንፋስ ያመጣው ድምፅ” ማለት ሌላ ሳይሆን ፈረንጆቹ “Protest Vote” የሚሉት  
ሲሆን፤ “የተቃውሞ ድምፅ” ብለን ልንተረጉመው እንችላለን፡፡ “የተቃውሞ ድምፅ” ማለት 
በመንግስት አስተዳደር በሚከሰቱ የመልካም አስተዳደር ችግሮች የተማረሩና በትንሹም 
በትልቁም ነገር የተከፉ፤ አሊያም በተቃዋሚ ፓርቲዎች የእርስበርስ ሽኩቻና ተልካሻ እንቅስቃሴ 
ያልተደሰቱ መራጮች በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት ባዩት ሁኔታ ስሜታቸው ተነሳስቶ የሚሰጡት 
ውሳኔ ነው፡፡  

“የተቃውሞ ድምፅ” በየትም ሀገር በሚደረግ ምርጫ ላይ ይኖራል፡፡ “የተቃውሞ ድምፅ” 
ምክንያታዊ አደለም፡፡ እንደ ችግሩ ስፋትና ጥልቀት፣ በተጨማሪም እንደ ፖለቲከኞቹ ጉዳዩን 
የማጋጋል አቅም ቁጥሩ ከፍ ወይም ዝቅ ሊል ይችላል፡፡ እናም “የተቃውሞ ድምፅ” ለፓርቲዎች 
አስተማማኝ የድጋፍ አሊያም የተቃውሞ ድምፅ ተደርጎ ሊወሰድ አይችልም፡፡ ለአንድ ፓርቲ 
አስተማማኝ የድጋፍ ድምፅ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችለው የፓርቲው ማህበራዊ መሰረት የሆኑት 
የህብረተሰብ ክፍሎች የሚሰጡት ድምፅ ነው፡፡ ስለሆነም፤ ፓርቲዎች በጅምላ ሕዝቡ ድምጹን 
ይሰጠኛል ብለውና “የተቃውሞ ድምፅ” ላይ ተማምነው የምርጫ ተሳትፎ ውስጥ እንዳይገቡ 
መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል፡፡ ይልቁንም የማህበራዊ መሰረታቸውንና የደጋፊያቸውን ልብና ቀልብ 
ለማሸነፍ ጥረት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል የሚል እምነት አለኝ፡፡ 


