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ምርጫን ሳይሆን ረብሻን ተስፋ ያደረጉ ፓርቲዎች 
ሕብረት 

 
ክፍል አንድ 

 
ለሚ ዋቄ 11-13-14 

 
ኢትዮጵያውያን አምስተኛን ዙር ሃገራዊ ምርጫ ልናካሂድ ከስድስት ወር ተኩል በታች 

ግዜ ቀርቶናል። በዚህ ምርጫ የዘጠኙም በሄራዊ ክልላዊ መንግስታትና የፌደራል 

መንግስት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቶች ምርጫዎች ይካሄዳሉ። የፌደራልም ሆነ 

የክልላዊ መንግስታት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቶች፣ በህገ መንግስቱ መሰረት ትልቁ 

የመንግስት ስልጣን አካላት ናቸው። ተጠሪነታቸውም ለመረጣቸው ሕዝብ፣ ለህሊናቸውና 

ለሕገመንግስቱ ብቻ ነው። 

 

የፌደራልና የክልላዊ መንግስታት የህዝብ ተወካዮቸ ምክር ቤት ምርጫ የህዝብ የስልጣን 

ምንጭነትና ባለቤትነት የሚረጋገጥበት፣ መንግስት ስልጣን በሕዝብ ውክልና የሚረከብበት 

ስርአት በመሆኑ የዴሞክራሲ አምድ ነው። ምርጫ እጅግ የላቀ ትልቅ ዋጋ የሚሰጠው 

ለዚህ ነው። እንግዲሀ ከስድስት ወራት በኋላ የምናካሂደው ሃገራዊ ምርጫ በሕዝብ ዘንድ 

ትልቅ ዋጋ የሚሰጠው ብቻ ሳይሆን የምርጫ ዋነኞቹ ባለድርሻ ለሆኑት የፖለቲካ 

ፓርቲዎችም ስልጣን በውክልና የመረከብ እድል የሚሰጣቸው በመሆኑ ትልቅ ዋጋ 

እንዲሰጡት ይጠበቃል። 

 

ምርጫ ቃሉ ራሱ እንደሚያመለክተው የተለያየ አመለካከትና ፕሮግራም ላይ ተመስርተው 

የተደራጁ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለሕዝቡ ፓለቲካዊ መብትና ነፃነት መከበር፣ ኢኮኖሚያዊና 

ማህበራዊ ጥቅምና ፍላጎቱን መጠበቅ “የተሻለ ፖሊሲ አለኘ፣ እኔ እሻላቹሃለሁ” ብለው 

የህዝብን ይሁንታ ለማግኘት የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚፎካከሩበት መድረከ ነው። በግለሰብ 

ደረጃም ስልጣን ለመጋራት መፎካከር ይቻላል፤ የመንግስት ስልጣን ለመረከብ ባያበቃም። 

ታዲያ በዚህ ፉክክር አብላጫ ድምፅ ያገኘ ወይም ያገኙ ፓርቲዎች እስከቀጣዩ ምርጫ 

ሃገርና ህዝብን ለማገለገል/ለማስተዳደር መንግስት ይመሰርታሉ። 
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በፌደራልና በክልላዊ መንግስታት ነፃና ትክክለኛ ምርጫ በገለልተኝነት እንዲያካሂድ 

በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተሰየመው ምርጫ ቦርድ ሰሞኑን የዘንድሮውን አምስተኛ 

ዙር ምርጫ ለማካሄደ የምርጫ መርሃ ግብር አዘጋጅቷል። በዚህ መርሃ ግብር መሰረት 

ምርጫው ግንቦት 16፣ 2007 ዓ/ም ይካሄዳል። ከያዝነው ወር ህዳር 15 ጀምሮ እስከ ሕዳር 

30 የፖለቲካ ፓርቲዎች በብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ጽህፈት ቤት ተገኝተው የመወዳደሪያ 

ምልክታቸውን ይመርጣሉ። 

 

በመቀጠል ከታህሳስ 16 እስከ ጥር 27 ለአርባ ሁለት ቀናት ያህል የፖለቲካ ፓርቲዎች 

እጩዎች ምዝገባ በየምርጫ ክልሉ ይካሄዳል። ከጥር 1 እስከ የካቲተ  12 አሁንም ለአርባ 

ሁለት ቀናት ያህል የመራጮች ምዝገባ ይካሄዳል። የካቲት 7 የእጩዎች የምረጡኝ 

ውድድር በይፋ ተጀምሮ ምርጫው ሶስት ቀናት እስከሚቀረበት ዕለት ማለትም ግንቦት 13 

ደረሰ ይዘልቃል። እንግዲህ የምረጡኝ ውድድሩ ባበቃ በሶስተኛው ቀን ሕዝቡ ፓርቲዎቹ 

ያቀረቡዋቸውን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አማራጭ ፖሊሲዎች ሳይዘነጋው 

ግንቦት 16፣ 2007 ዓ/ም  የበጀኛል ብሎ ላመነበት አካል ድምፁን ይሰጣል። 

 

ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ የምርጫ መርሃ ግብሩን ያፀደቀው በሃገሪቱ በፌደራልና በክልል 

ደረጃ ከሚነቀሳቀሱ ፓርቲዎች ጋር መክሮ ነው። መርሃ ግብሩ ከመፅደቁ በፊት በሃገሪቱ 

የሚነቀሳቀሱ ሰባአምስት ፓርቲዎችን ጠረቶ ረቂቅ ፕሮግራሙን ካሳወቀ በኋላ 

አስተያየታቸውን እንዲያቀርቡ ጠይቆ በቀረበው አስተያየት መሰረት ነው መርሃ ግብሩ 

የፀደቀው። 

 

ይሁን እንጂ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በሃገሪቱ የሚገኙ ፓርቲዎችን በምርጫ መርሃግብር 

ረቂቅ ላይ ለማወያየት በጠራው ስብሰባ ላይ ጥቂተ ፓርቲዎች በምርጫው ላይ ለመሳተፍ 

ፍላጎት እንደሌላቸው አሳይተዋል። ሰማያዊ በተሰኘው ፓርቲ ፊትአውራሪነት በምርጫ ላይ 

የመሳተፍ ፍላጎት እንደሌላቸው የጠቆሙት ፓርቲዎች ለዚህ ያቀረቡት ሰበብ፣ ከምርጫው 

አስቀድሞ “የታሰሩ ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞች ይፈቱ”  የሚል ነው። ፖለቲካኞችና 

ጋዜጠኞች ያሉዋቸው ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ከስ የተመሰረተባቸው መሆኑና በፍርድ 

ቤት ቅጣት ተወስኖባቸው ማረሚያ ቤት መውረዳቸው “የፖለቲካ ምህዳሩን” ያጠበዋል 

ባዮች ናቸው። 
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በሰማያዊ ፓርቲ ፊትአውራሪነት በምርጫው ላይ የመሳተፍ ፍላጎት እንደሌላቸው የገለፁ 

ፓርቲዎች ዘጠኝ መሆናቸው ተነግሮናል። አነዚህም፤ ሰማያዊ፣ የመላ ኢትዮጵያ አንድነት 

ድርጅት (መኢአድ)፣ የመላው አማራ ሕዝብ ድርጅት (መአሕድ)፤ የመላው ኢትዮጵያ 

ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ (መኢዴፓ)፣ የሶዶ ጎርደና ሕዝብ ዴሞካራሲያዊ ድርጅት፣ 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ፣ የኦሞ ሕዝቦች ዴሞክራሲያዊ ሕብረት እንዲሁም 

የከምባታ ሕዝብ ኮንግረስ ናቸው።  

 

ከእነዚህ  ውጭ ያሉት ስልሳ ስድስት ገደማ ሃገር አቀፍና ክልል አቀፍ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች እስካሁን ባለው ሁኔታ  በምርጫ መርሃ ግብሩ መሰረት ምርጫ ላይ ለመሳተፈ 

ተሰማምተዋል። ሰማያዊ ፓርቲ መራሾቹ ዘጠኝ ፓርቲዎች ግን ከምርጫ የተለየ የፖለቲካ 

አካሄድ አጀንዳ አዘጋጀተዋል። በሰማያዊ ፓርቲ የሚመሩት ፓርቲዎች የትብብር 

ስምምነት ተፈራርመናል በለዋል። ይሁን እንጂ የመሰረቱት ሕብረት እስካሁን ባለው 

ሁኔታ ተቀባይነት የለውም። በጋራ የሚወስኑት ውሳኔና የሚይዙት አቋም ህጋዊ ሰወነት 

በሌለው አካል እንደተወሰነና እንደተያዘ ስለሚቆጠረ ተቀባይነት አይኖረውም። ይህ 

ሕብረት እንደ ሕጋዊ አካል ሰላማዊ ሰልፍ፣ ሕዝባዊ ስብሰባ . . . መጥራትም አይችሉም። 

እነዚህ ሁነቶች ማከናወን ተጠያቂነትም ስላለበት በህግ ሊጠየቅ በማይችል አካል ሊዘጋጁና 

ሊካሂዱ አይችሉም።  

 

ፓርቲዎቹ ለወደፊት የህግ እውቅና ያለው ቅንጅት፣ ግንባር፣ . . . መመሰረት አይችሉም 

እያልኩ ግን አይደለም፤ እሰካሁን ተሰማምተንበታል ያሉት ህብረት ህጋዊ ሰውነት የሌለው 

መሆኑን እያስታወስኩ ነው። እንግዲህ ፓርቲዎቹ እስካሁን ባለው ሁኔታ ህጋዊ ሰውነት 

ባይኖራቸውም “ዘጠኙ ፓርቲዎች” እየተባሉ ያሳለፉት ውሳኔ መጠቀስ ጀምሯል።ያም ሆነ 

ይህ እነዚህ ፓርቲዎች በምርጫ መርሃግብሩ ረቂቅ ላይ እንደማይወያዩ ባሳወቁ ማግስት 

የትብብር ምስረታ አካሂደናል ብለዋል። በጋራ ለመስራት የትብብር ስምምነት 

መፈረማቸውንም አውጀዋል። 

 

ባለፈው ሳምንት ሰማያዊ ፓርቲ መራሾቹ ፓርቲዎች ተሰብስበው  “የተቃዋሚ የፖለቲካ 

ጎራ የጋራ ትግል ውጤታማነት ላይ የተደረገ ግምገማና ዳሰሳ” የሚል ባለ 13 ገፅ የጋራ 
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ሰነድ ማዘጋጀታቸውን አስታውቀዋል። በዚህ ሰነድ ላይ “የሃገሪቱ የተቃውሞ ጎራ እስካሁን 

ባለው ሂደት በጋራ መስራት እንዳይችል አድረጎታል” ያሉትን ምክንያት አስፍረዋል። 

እነዚህም “የተቃውሞ ጎራ ፓርቲዎች በጥምረት ለሚያደረጉት ጥረት የጠራ የጋራ ሃሳብ 

እጦት ችግር፣ የጋራ ዓላማን ግልፅ አለማድረግ፣ የጋራ ተግባራትን አለመመጠን . . .” 

የሚሉ ናቸው። 

 

እርግጥ ነው ሃገሪቱ  የመድብለ ፓርቲ ስርአት በተከተለችባቸው ያለፉ ሃያሶስት ዓመታት 

እንደታዘብነው ከኢህአዴግ በስተቀር ግልፅ ዓላማ ኖሯቸው፣ በዓላማ አንድነት ላይ 

የተመሰረተ የፓርቲዎች ጥምረት ወይም ግንባር ተመስረቶ አላየንም። በተለያየ አጋጣሚ 

በተለይ ምርጫ ደረሰ ሲባል የተመሰረቱ ጥምረቶች በዓላማ ተመሳሳይነት ላይ 

ያልተመሰረቱ፤ ከዚህ ይልቅ ገዢው ፓርቲ ላይ ባለ ጭፍን ጥላቻ ላይ የተመሰረቱ 

በመሆናቸው ግልፅ የጋራ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፖሊሲ ነድፈው 

ከመንቀሳቀስ ይልቅ በተቀናጁ ማግስት  የሃሳበ ለዩነታቸውን አቻችለው መጓዝ አቅቷቸው 

በሹክቻ መጠመድ መለያቸው ሲሆን አስተውለናል። መጠላለፍ፣ መወነጃጀል፣ አንዳንዴም 

እንደወሮበላ እስከመደባደብ  የዘለቁ ሹክቻዎች በተቃዋሚዎች ጥምረቶቸ ዘንድ የተለመደ 

ሆኖ ቆየቷል። 

 

ምርጫ 97 ላይ በወቅቱ ‘አለሁ፣ አለሁ’ ብሎ የነበረው ቅንጅት፣ ራሱ ከየት እንደመጣ 

በማያውቀው ንፋስ አመጣሽ ድጋፍ እነደፊኛ ተነርቶ ግዙፍ መስሎ በታየበት ማግስት 

የነበረውን ሁኔታ ለዚህ ማሳያነት መጥቀስ ይቻላል። ከምርጫ 97 በኋላ ቅንጅት የሚባለው 

ስብስብ በአመራሮቹ ውስጥ በተፈጠረ እርስ በርስ መጠላለፍና መወነጃጀል ጥምረቱን 

ማስቀጠለ አልቻለም። ይህ ገና ምርጫው በተጠናቀቀ ማግስት የታየ ሁኔታ ነበር። 

 

ከምርጫ 97 በኋላም በሁለት ግለሰቦችና በስድስት ፓርቲዎች የተመሰረተው የኢትዮጵያ 

ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት መድረከ (መድረክ) አይነ ግብ ነን የሚለው ተጣማሪው 

አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ከውስጡ ወጥቶ ገዙፍ ይመስል የነበረውን ገፅታውን 

አጥቷል። ብርሃን የተባለ የፖለቲካ ፓርቲና አንድነት መስርተውት የነበረው ጥምረትም 

በማግስቱ ነበር በውዝግብ የተጠመደው።   
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ከሁለት ዓመታት በፊት የአዲሰ አበባና የድሬደዋ አስተዳደር እንዲሁም የአካባቢ ምርጫ 

በተካሄደበት ወቅት “ሰላሳ ሶሰቱ ፓርቲዎች” የተሰኘ ስብስብ የአንድ ሰሞን ወሬ ማሞቂያ 

ሆኖ በዛው ቀርቷል። የፓርቲዎች ጥምረቶችና ትብብሮች ያልተሳኩት፣ ለጥምረት መሰረቱ 

ግልፅ ዓላማ መያዝና የዓላማ አንድነት ሆኖ ሳለ ይህን ምንም ዋጋ ሳይሰጡ ግዚያዊ 

ስሜቶች ላይ ተመስርተው መሰባሰባቸው ነው። ያሰባሰባቸው ስሜት ሲቀዘቅዝ አብሮ 

የሚያኖራቸው ውል ስለሚጠፋ ወደውዝግብና ጭቅጭቅ መወነጃጀል ውስጥ ይዘፈቃሉ፤ 

እነደ በጋ ጉም በነው ይጠፋሉ፣ በአጠቃላይ  የጥምረታቸው ጉዳይ የአንድ ሰሞን ወሬ ሆኖ 

ይቀራል፤ ይረሳል። 

 

እናም ሰማያዊ ፓርቲ መራሾቹ ዘጠኘ ፓርቲዎች የሀገራችንን ተቃዋሚዎችን ትብብርና 

ጥምረት አስመልክተው አሰፈሩት የተባለው “የጠራ የጋራ ሃሳበ ችግር፣ የጋራ ዓላማን ግልፅ 

አለማድረግ . . .” የሚሉ ችግሮች እውነት ናቸው። ይህን የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ 

ያውቀዋል።  ይህን ያሉት ዘጠኙ ፓርቲዎች ሲሰባሰቡ ለዓላማ ተመሳሳይነት ምንም 

አለመጨነቃቸው ብዙዎችን አስገርሟል። መሰባሰብ በራሱ መደረሻ ይመስል እንደመንጋ 

ነው የተሰባሰቡት። 

 

ሰማያዊ ፓርቲ ካሰባሰባቸው ዘጠኝ ፓርቲዎቸ መሃከል፤ የመላው አማራ ሕዝብ ድርጅት፣ 

የሶዶ ጎርደና ሕዝብ ዴሞካራሲያዊ ድርጅት፣ የኦሞ ሕዝቦች ዴሞክራሲያዊ ሕብረት 

እንዲሁም የከምባታ ሕዝብ ኮንግረስ  በብሄር ላይ የተመሰረቱ ሲሆኑ የተቀሩት  ሰማያዊ፣ 

የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መኢአድ)፣ የመላው ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ 

(መኢዴፓ) እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ ደግሞ በፌደራል ደረጃ 

ለመንቀሳቀስ የተደራጁ ሕብረ ብሄራዊ ነን ባዮች ናቸው። እነዚህን ፓርቲዎች ስንመለከት 

በብሄር ላይ በተመሰረቱት መሃከል፣ በብሄር ላይ በተመሰረቱትና በህብረ ብሄሮቹም መሃከል 

የዓላማ መመሳሰለ የለም። 

 

ለምሳሌ የመላው አማራ ሕዝብ ድርጅት የተሰኘው ፓርቲ ለዓማራ ሕዝብ መብትና ነፃነት፤ 

ጥቅምና ፈላጎት መከበር የቆመ ሳይሆን በዋናነት በብሄር ላይ የተመሰረተው ፌደራሊዝም 

ፈርሶ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር 

የማይችሉበት ሁኔታ እንዲፈጠር ማድረግ ነው። ምናልባት በይፋ ያልተፃፈ ቢሆንም በዚህ 
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ሁኔታ ውስጥ ፓርቲው “እወክለዋለሁ” የሚለው የአማራ ህዝብ ቋነቋና ባህል በሌሎች ላይ 

የበላይነት የሚያገኝበት ዕድል ይገኛል የሚል ተስፋ ያለው በአማራ ህዝብ ስም የሚነግድ 

የቀድሞዎቹ አሃዳዊ ስርአት ውርዴ መሆኑንም የሚየመለክቱ ሁኔታዎች አሉ።  

 

የኦሞ ህዝቦቸ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት፣ የሶዶ ጎርደና ሕዝብ ዴሞካራሲያዊ ድርጅትና  

የከንባታ ሕዝብ ኮንግሬስ ደግሞ  ወደ ሕዝብ የመዝለቀ አቅም የሌላቸው ደካማዎች 

በመሆናቸው እንወክለዋለን በሚሏቸው ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች እንኳን ለመታወቅ 

አልበቁም። እንደ መስቀል ወፍ ወቅት ጠብቀው የምርጫ ሰሞን ብቅ ይሉና ምርጫ 

ሲያበቃ ያልተፈጠሩ ያህል ይጠፋሉ። ይህም ቢሆን ግን ለሚወከሏቸው በሄሮች፣ 

ብሄረሰቦቸና ህዝቦች መብትና ነፃነት፤ ጥቅምና ፍላጎት መከበርና መጠበቅ የመቆም ፍላጎት 

ሊኖራቸው እንደሚችል መገመት ይቻላል።  

 

የእነዚህ ፓርቲዎች መሰረታዊ ችግር የአመራር በቃት እጦት ነው። ከዚህ የአመራር ችግር 

ጋር ተያይዞ ግልፅ የሆነ ፕሮግራም ማዘጋጀት፣ አባላት መመልመል፣ በገንዘብ አቅም 

መጠናከር አልቻሉም። ይህ ተሰሚነትና ተቀባይነት አሳጥቷቸዋል፤ ከህዝብ በመራቃቸው። 

በነገራችን ላይ ብሄር ላይ የተመሰረተው የመላው አማራ ህዝብ ድርጅት በአቋምና 

በአመለካከት ደረጃ በብሄር ላይ ከተመሰረቱ ድርጅቶቸ ይልቅ በአንድ ብሄር የበላይነት ላይ 

የተመሰረተ አሃዳዊ ስርአት የመመስረት ዓላማ ካላቸው “ሕብረብሄራዊ” ነኝ ከሚሉተ 

እነደሰማያዊ ካሉ ፓርቲዎች ጋር ተመሳሳይ ነው። 

 

በሌላ በኩለ መላው የአማራ ሕዝብን ድርጅትን ትተን በብሄር ላይ የተደራጁት የኦሞ 

ሕዝቦች ዴሞክራሲያዊ ሕብረት፣ የከምባታ ሕዝብ ኮንግረስ . . . ከተጣማሪዎቻቸው  

ሰማያዊ ፓርቲ፣  የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መኢአድ)፣ የመላው ኢትዮጵያ 

ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ (መኢዴፓ) እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ ጋር ምንም 

የጋራ  ዓላማ የላቸውም። ሰማያዊና መኢአድ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ - በቋነቋቸው እየሰሩ፣ ባህላቸውን እያጎለበቱ፣ ታሪካቸውን 

እየተንከባከቡ በእኩልነት ላይ የተመሰረተ የህዝቦች አንድነት የመሰረቱበትን ፌደራላዊ 

ስርአት “ሃገር ከፋፋይ” በመሆኑ “መጥፋት አለበት” ባዮች ናቸው። የኦሞ ህዝቦችና 

ከንባታዎች የዚህ አይነት ዓላማ የላቸውም። እናም የዘጠኙ ፓርቲዎቸ ስብስብ ምንም 
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የጋራ ነገር የሌላቸው ብቻ ሳይሆኑ እርስ በርስ የሚጣረስ ዓላማ ያላቸው ፓርቲዎች 

የታጎሮበት መልክ ዓልቦ ስብስብ ነው። 

 

እርግጥ በምርጫ ማግስት በዓላማ ላይ ያልተመሰረተ የሆይ ሆይ ጥምረት መመስረት 

የተለመደ ነው። በተለይ በምርጫ የህዝብ ድምፅ ማግኘት እንደማይችሉ የሚያውቁና 

ከሕዝብ ድምፅ ይልቅ ምርጫን አስታከው ውዥንብር በመንዛት በሁከትና ግርግር ስልጣን  

የመመንተፍ እድል ይፈጠራል ብለው የሚያስቡ ፓርቲዎች ከዓላማ ውጭ ተግበስብሰው 

የሚጣመሩበት ሁኔታ የተለመደ ነው። የዚህ አየነት ጥምረት የቀለም አብዮት የተሰኘው 

ሕገወጥ የመንግስት ለውጥ እንቅስቃሴ አንዱ ስልት መሆኑም ይታወቃል። ከዚሀ ቀደም 

የቀለም አበዮት የተካሄደባቸው የምስራቅ አውሮፓ ሃገራት ተሞክሮ ይህን ያረጋግጣል። 

በምርጫ 97 ወቅት ቅንጅት የተሰኘው የፓርቲዎች ግብስብስ የሞከረውና በከተማ ሁከትነት 

የከሸፈው የቀለም አቢዮተም ለዚሀ አስረጂነት ሊጠቀሰ ይችላል። 

 

የቀለም አበዮት በተለያዩ ሃገራት ተሞከሮ የከሸፈና የተጋለጠ የህገወጥ የመንግስት ለውጥ 

ስልት ነው። ህዝብ በአግባቡ ስለተረዳው ካሁን በኋላ ምናልባት እነደዩክሬን ያልታሰበ 

አደገኛ ሁኔታ ከማስከተለ ያለፈ ሊሳካ የማይችል የገበያ አክራሪ ኒዮሊበራል ፖለቲካል 

ኢኮኖሚ አራማጆች የሚከተሉት ግዜው ያለፈበት ስልት ነው። በተለየ በኢትዮጵያ 

ከምርጫ 97  የተወሰደ ተሞከሮ ሰላለ ፓርቲዎች ለቀለም አብዮት ዓላማ ተግበስብሰው 

የሁከት ጥሪ ቢያስተላልፉ፣ ይህን ተቀበሎ ሊወጣ የሚችል ዜጋ አይኖርም። በመሆኑም 

ሊሳካ የማይችል የደካሞች ምኞት ነው። አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ በምርጫ 97 ወቅት 

ከነበረው ፍፁም የተለየ በመሆኑ በቀላሉ የሁከት መናጆ መመልመል አይቻልም። 

 

ያም ሆነ ይህ ሰማያዊ ፓርቲ መራሾቹ ፓርቲዎች ከወዲሁ “ምርጫ ለምኔ” ብለው  የተለየ 

የትግል አማራጭ እንከተላለን ብለው እንዘጥ እንዘጥ ማለቱን ተያይዘውታል። በሃገሪቱ 

ህጋዊ ሆነው የሚንቀሳቀሱ ስልሳ ስድስት ያህል በፌደራልና በክልል ደረጃ የሚንቀሳቀሱ 

ፓርቲዎች በምርጫ መርሃ ግብሩ መሰረት ከቀናት በኋላ ህዳር 15 የሚጀመረው የእጩዎች 

ምዝገባ ላይ ለመሳተፍ ሲዘጋጁ፣ ሰማያዊ ፓርቲና መናጆዎቹ ከምርጫ የተለየ “የህዳር ወር 

እንቅስቃሴ መርሃ ግብር” ማዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። ይህ ሁኔታ ፓርቲዎቹ ራሳቸውን 

በአካልም በመንፈስመ ከምርጫው እያራቁ መሆኑን ያሳያል። 
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ይህ የሰማያዊ መራሾቹን “የፓርቲዎች ትብብር የህዳር ወር የተግባር እንቅስቃሴ መርሃ 

ግብር”ን ፓርቲዎቹ ክምርጫ ውጭ ለመሆን አስገደደን ብለው ካቀረቡት ሰበብ ጋር 

አጣምረን እንመልከተው። አነሰማያዊ ፓርቲ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ “በምርጫ መርሃግብር 

ረቂቅ ላይ እንወያይ” ብሎ ጥሪ ባደረገበት ወቅት፣ “የተቃዋሚ አመራሮች፣ ጋዜጠኞች፣ 

ጣማርያን . . . በታሰሩበትና  የፖለቲካ ምህዳሩ በጠበበት ሁኔታ ‘የታሳሪዎቹ’ ጉዳይ 

መፍትሄ ካላገኘ በምርጫ ላይ አንሳተፍም።” የሚል ሰበብ አቅረበዋል። 

 

የዚህ በምርጫ ላይ ላለመሳተፍ የቀረበ ‘ጥያቄ’  ተብዬ  ሰበብ ላይ ያለው ችግር 

የሚጀምረው ጥያቄውን ካቀረቡለት አካል ነው። ጥያቄውን ያቀረቡት ለምርጫ ቦርድ ነው። 

ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በኢፌዴሪ ሕገመንግስት አንቀፅ 102 መሰረት የተመሰረተ ተቋም 

ነው። በዚህ የህገመንግስቱ አንቀፅ “የምርጫ ቦርድ” በሚል ርዕስ ስር፤ 

 በፌደራልና በክልል የምርጫ ክልልሎች ነፃና ትክክለኛ ምርጫ በገለልተኝነት 

እንዲካሄድ ከማንኛውም ተፅእኖ ነፃ የሆነ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ይቋቋማል። 

 የቦርዱ አባላት በጠቅላይ ምኒስትሩ አቅራቢነት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

የሾማሉ። 

ተበሎ ተደንግጓል። 

 

እንግዲህ የብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በገለልተኝነት ነፃና ትክክለኛ ምርጫ ለማካሄድ፣ አባላቱ 

ህገመንግስቱ በሚያዘው መሰረት ታጭተውና ተሹመው የተመሰረተ ተቋም ነው። የዚህ 

ምርጫዎችን በበላይነት የሚመራ ቦርድ አባላት የማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባላት 

ያልነበሩና ያልሆኑ፣ በስነምግባራቸው የተመሰገኑ፣ በምርጫ ላይ የሚሳተፉ ሁሉንም 

ፓርቲዎች ከወገነተኝነት ውጭ በመመለከት በገለልተኝነት ስራቸውን የሚያከናውኑ፣ 

ህገመንግስቱን የተቀበሉ ናቸው። አሁን በስራ ላይ ያለው በፕሮፌሰር መርጋ በቃና 

የሚመራው ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ አባላት የተለያዩ ተቃዋሚዎች በርካታ መቀመጫዎችን 

በተጋሩበት በቀደሞው የህዝብ ተወካዮቸ ምክር ቤት የተሾሙ ናቸው። የቦረዱ አባላት 

እጩ ሆነው ሲቀርቡ በምክር ቤቱ መቀመጫ ያላቸው ፓርቲዎች በእያንዳንዱ አባል ላይ 

ቅሬታውን እንዲያቀርብ ግዜ ተሰጥቶት ምንም ቅሬታ ያልቀረበባቸው መሆናቸው 
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ይታወሳል። አንድም በምክር ቤቱ መቀመጫ የነበረው ተቃዋሚ በቦረዱ አባላት 

ገለልተኝነተ፣ ስነምግባርና ብቃት ላይ የተቃውሞ ሃሳብ እንዳላቀረበ እናስታውሳለን። 

 

የብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ስልጣንና ሃላፊነት ከላይ እንደተጠቀሰው በፌደራልና በክልሎች  

ከማንኛውም ተፅእኖ ነፃ የሆነ ትክክለኛ ምርጫ እነዲካሄድ ማደረግ ነው። ብሄራዊ ምርጫ 

ቦርድ በፍርድ ቤት ቅጣት የተወሰነባቸውንና በወንጀል ተጠርጥረው የተከሰሱ ሰዎችን 

ጉዳይ የመመርመር ስልጣንና ሃላፊነት የለውም። እናም “ምርጫው ላይ እንድንሳተፍ 

የተፈረደባቸውና በቁጥጥር ስር ውለው የተከሰሱ ሰዎች ይፈቱ” የሚለው እነሰማያዊ ፓርቲ 

ያነሱት ጥያቄ ለምርጫ ቦርድ መቅረቡ ፍፁም ተገቢ ያልሆነ ነው። 

 

ይህ ማለት ግን ጥያቄያቸው ለሌላ አካል ቢቀርብ ተገቢነት አለው የሚለውን 

አያመለክትም። ሰማያዊ ፓርቲ በመናጆነት ያሰለፋቸው ፓርቲዎች ከመኢአድ በሰተቀር  

ከዚህ ቀደም ብዙም ባይታወቁም፣ በተለይ ሰማያዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ በሽብርተኝነት 

ወንጀል ተጠርጥረው ክስ የተመሰረተባቸው እንዲሁም ጥፋተኝነታቸው በይፋ የፍርድ 

ሂደት ተረጋግጦ ቅጣት የተወሰነባቸውን ሰዎች በሙሉ አንዳችም ተጨባጭጥ ማስረጃ 

ሳያቀርብ “ይፈቱ፣ ምንትስ ቅብጥርስ” በማለት የተቃውሞ ሰልፍ በመውጣት፣ መግለጫ 

በመስጠት ወዘተ ይታወቃል። 

 

በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ወዳለው እውነታ እንመለስ። መንግስት በህዝብ ውክልና ስልጣን 

የተሰጠው አካል ነው። ህዝብ በውክልና ስልጣን ሲሰጠው ህገመንግስቱንና ህገመንግስታዊ 

ስርአቱ ፀንቶ እንዲኖር፣ የስልጣን ባለቤትና ምንጭ ህዝብ ብቻ መሆኑን ከሚያረጋግጥና 

በህበገመንግስቱ ላይ ከተደነገገው ስርአት ውጭ በማንኛውም ቡድን እንዳይቀማ የመጠበቅ 

ሃላፊነት አለበት። መንግስት ይህን ማድረግ ካልቻለ ባለቤትነቱ የህዝቡ የሆነውና 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በእኩለነት አብረው ለመኖረ ቃል የተግባቡበት፣ 

የሃገሪቱ የሉዓላዊ ስልጣን ባለቤትነታቸውን ያረጋገጡበት ሕገመንግስትና በዚህ 

ህገመንግስት ላይ የተገነባው የመንግስት ስርአት ከህዝብ የተለየ ፍላጎት ባላቸው ወገኖች 

በወረራ፣ በአመፅ፣ በሽብርተኝነት . . .ስልጣን መመነተፍ የሚችሉበት ሁኔታ ይፈጠራል። 
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ኢትዮጵያ ላይ እንደሃገር አፍራሽ ተልዕኮ ያለው፣ በብሄር ፣ ብሄረሰቦቿ ፖለቲካዊ መብትና 

ነፃነት፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፍላጎተና ጥቅም ጋር የሚፃረር ቡድናዊ ፍላጎት ላይ 

የተመሰረተ ዓላማ ያላቸው በርካታ የውጭና የሃገር ውስጥ ቡድኖች አመቺ ግዜ በመጠባበቅ 

ላይ እንደሚገኙ የኢትዮጵያ ህዝበ ጠንቅቆ ይረዳል። መንግስት ህገመንግስቱንና 

ህገመንግስታዊ ስርአቱን መጠበቅ የማይችልበት ሁኔታ ቢፈጠር እነዚህ ቡድኖች በወረራ፣ 

በሁከትና ግርግር፣ በሽብር ጥቃት ስልጣን ለመመነተፈ እንደሚተጉም እንዲሁ ግልፅ ነው።  

 

ይህ ሁኔታ፣ “የእኔ እበልጥ እኔ፣ እኔ እጠቀም እኔ” አስከፊ የእርስ በርስ ግጭት መንስኤ 

የመሆን እድልም አለው። በዚህ ሁኔታ እድገት፣ ልማት፣ የህዝብን ህይወት ወደተሻለደረጃ 

ማሽጋገር . . . የመሳሰሉት ጉዳዮች የማይታሰቡ ናቸው። ድህነት፣ ረሃብና ጦርነት የህዝቡ 

እጣ ፈንታ ይሆናሉ። ሎዚህ ነው መንግስት ህገመንግስቱንና ህገመንግስታዊ ስርአቱን 

መጠበቅ የሚኖረበት። 

 

ይቀጥላል 

 


