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ኢትዮጵያ ሰማንያ ሚሊዮን ሕዝብ ያላት ታላቅ ሀገር ነች፡፡ የቀደምት ስልጣኔ ባለቤትም 

ጭምር፡፡ የብዙ ኃይማኖቶችና እምነቶች ባለቤትም ናት፡፡ ሰባ አምስት ብሔሮችን፣ ብሔረሰቦችን 

እና ሕዝቦችን በጉያዋ ውስጥ እንዳቀፈችም በያዝነው ዓመት ሕዳር 29 ቀን በተከበረው የብሔር 

ብሔረሰቦች ቀን ላይ መገለፁ ይታወሳል፡፡ 

ባለፉት ስርዓቶች በሀገሪቱ ሰላም፣ ልማትና ዴሞክራሲ ባለመገንባቱ ምክንያት ሕዝቦች በገዛ 

ሀገራችው በኢ-ዴሞክራሲያዊ መንገድ እየተረገጡ ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶቻቸው ተገፎ 

የስቃይ ቀንበርን ሲሸከሙ ኖረዋል፡፡ ከጭቆና የአገዛዝ ስርዓቶች ሳይላቀቁ  በመቅረታቸው 

ሳቢያም፤ ስለ ሰላም፣ ስለ ልማት እና ስለ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ባህል ግንባታ እንዳይሰሙ፣ 

እንዳያዩና እንዳይናገሩ ተደርገው ለሰቆቃ ተዳርገዋል፡፡ 

ታዲያ ለዚህ ችግር ምላሽ ለመስጠት ከየብሔሩ የተወጣጡ ውድ የሕዝብ ልጆች 

ህይወታቸውን፣ አካላቸውንና ንብረታቸውን ቤዛ አድርገዋል። በዚህም የብሔሮችን፣ ብሔረሰቦችንና 

ሕዝቦችን እኩልነት፣ የኃይማኖትና የእምነት ነፃነት እንዲሁም የመሰብሰብ፣ የመደራጀትና ሃሳብን 

በነፃነት የመግለፅ መብታቸውን ብሎም ሌሎች ወሳኝ የሆኑ የቡድንና የግል መብቶች እንዲረጋገጡ 

ማድረግ ችለዋል። 

እናም ሕዝቦቿ መብታቸውን ለዘመናት ተረግጠው የኖሩባት፣ የዴሞክራሲ ጭላንጭል 

ያልታየበት ፣ ልማትና ዕድገት ሊረጋገጥ ያልታሰበባት ሀገር፤ ዛሬ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ 

ዘርግታ ይህን የሰላም፣ የልማትና የለውጥ ጉዞ ማየቷ ማንኛውንም ዜጋ እንደሚያስደስተው ጥርጥር 

የለውም፡፡ 

እንደሚታወቀው የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ዋነኛ መገለጫው ምርጫ ነው፡፡ የምርጫ 

ጠቀሜታም ሕዝቦች ሊመሯቸውና ሊያስተዳድራቸው የሚችሉ፣ በተጨባጭ በምረጡኝ የምርጫ 

ዘመቻ ወቅት ፖርቲዎች ያከናወኑትን ወይም የሚያከናውኑትን  ተግባር በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት 

የእገሌ ፖርቲ በቀጣይ ለውጥ ያመጣልናል ብለው ያመኑበት፣ በዴሞክራሲያዊ መንገድ ያላንዳች 

ተጽዕኖ ካርዳቸውን በመስጠት ተመራጩን ፓርቲ ለስልጣን ማብቃት ነው፡፡ ይህም በህገ-መንግስቱ 



በግልፅ እንደተደነገገውም ስልጣን በሕዝብ ድምፅ  እንጂ በሌላ መንገድ የሚገኝ እንዳልሆነ 

ያስረዳናል፡፡ 

የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እንዲጎለብት ባለፋት ጊዜያት የተከናወኑ አራት ሀገራዊና 

ክልላዊ ብሎም የአካባቢና የአዲስ አበባ የምክር ቤቶች የሟሟያ ምርጫዎች የላቀ ሚና 

ተጫውተዋል፡፡ በእነዚህ የምርጫ ሂደቶች የሕዝቡ ተሳትፎና ዴሞክራሲውን ወደፊት ለማራመድ 

የነበረው ሚና ከፍተኛ እንደነበር አንዘነጋውም፡፡ የሀገሪቱን የፖለቲካ ምህዳር በማስፋት በኩልም 

የተካሄዱት ምርጫዎች የላቀ ሚና ነበራቸው፡፡ 

የፖለቲካ ፖርቲዎችም ቢሆኑ በቁጥር ይሁን በአስተሳሰብ ደረጃ የዴሞክራሲን ምንነት 

በውል ተረድተው በምርጫ በመሳተፍ ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደቱ የነበራቸው ድርሻ 

በቀላሉ የሚታይ አይደለም፡፡ ግና እዚህ ላይ ሳይጠቀስ የማይታለፈው ዋነኛ ጉዳይ፤ የሀገራችን 

የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ገና ሁለት አስርቶችን ብቻ መዝለል የቻለ ለጋ በመሆኑ፣ የተቋማዊ 

ፖርቲዎች የዴሞክራሲያዊ ባህል ግንባታ ሂደቱ ስር እንዲሰድና የተፈለገውን ርቀት ያህል 

እንዲጓዝ ገንቢ ሚና ተጫውተዋል ብሎ መደምደም ግን አይቻልም፡፡ 

እናም በዛሬው ጽሑፌ፤ በመጪው ሚያዚያ ወር ላይ የሚከናወነውን የአካባቢና የአዲስ 

አበባ ምክር ቤቶች የሟሟያ ምርጫን ምርኩዝ በማድረግ፤ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ለማሳደግ 

ከተቋማዊ ፖርቲዎች የሚጠበቁ ጉዳዮች ምን እንደሆኑና እነዚህ ተግባራት ለሀገራችን 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታችን ባህል መጠናከር ያላቸውን ትርጉም ለመቃኘት እሞክራለሁ፡፡ 

በቅድሚያ ግን ለግንዛቤ ይረዳ ዘንድ የአካባቢና የአዲስ አበባ ምክር ቤቶች የማሟያ ምርጫ ምን 

ማለት ነው?፣ ምርጫው ከሀገራዊ ምርጫ በምን ይለያል? እና በምርጫው የሚሳተፋ ፖርቲዎች 

አሊያም በግል የሚወዳደሩ አካላት በምርጫው ሲያሸንፉ ምን ዓይነት ተጨባጭ ስራ ይጠብቃቸዋል 

የሚሉትን ነጥቦች ማንሳት አስፈላጊ በመሆኑ ወደዚያው ላቅና ፡፡ 

የአካባቢና የአዲስ አበባ ምክር ቤቶች የሟሟያ ምርጫ ሀገራዊ ምርጫ ከተከናወነ ከሶስት 

አመታት በኋላ የሚከናወን ነው፡፡ በዚህ ምርጫ በየአካባቢው የሚገኙ የወረዳ፣ የቀበሌና የከተማ 

መስተዳደሮች የስራ የጊዜያቸውን አጠናቅቀው ስለሚያበቁ በምትካቸው ፖርቲዎቻቸውን ወክለው 

አሊያም በግል ተወዳድረው ለምርጫ የሚቀርቡበት ነው፡፡ 

ይህ ምርጫ ከስሙ እንደምንገነዘበው በየአካባቢው የሚገኙ የወረዳ ፣ የቀበሌ እና የከተማ 

አስተዳደሮች ብሎም የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባላት ላለፋት አምስት ዓመታት ሕዝቡ 

እንዲያስተዳድሯቸው የሰጣቸው የኮንትራት ድምጽ በማለቁ ሳቢያ በቀጣዩ የሟሟያ ምርጫ 

የሚተኩ ናቸው፡፡ 



የአካባቢና የአዲስ አበባ ምክር ቤቶች የሟሟያ ምርጫ ከሀገራዊው ምርጫ ጋር ምንም 

ግንኙነት የለውም፡፡ በሀገራዊ ምርጫ የሚመረጡ አካላት ለሕዝብ ተወካዮች አሊያም ለክልል 

ምክር ቤት የሚያገለግሉ ሲሆን፤ በዚሁ ምርጫ ተወዳድረው አሸናፊ የሚሆኑት በወረዳ ፣ በቀበሌ 

እና በከተሞች አስተዳደር በሚገኙ ምክር ቤቶች የሚቀመጡና የሚመሩ ይሆናሉ፡፡ 

በዚህ ምርጫ ፖርቲያቸውን ወክለው ወይም በግል አሸናፊ ሆነው ወደ ማስተዳደር ስራው 

የሚመጡ ወገኖች፤ ፊት ለፊት ከሕዝብ ጋር እየተገናኙ ህዝቡ የሰጣቸውን ድምፅ አክብረው 

በልማቱ ሰፊ እንቅስቃሴ በማድረግ ተጠቃሚነቱን ለማረጋገጥ የሚተጉ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ 

የሕዝቡን የመልካም አስተዳደራዊ ችግሮች ለማስወገድም ከየአካባቢው ሕዝብ ጋር እየተነጋገሩና 

እየተወያዩ የተነሱበትን አጀንዳ ማስፈፀም አለባቸው፡፡ 

የሕዝቡን የእለት ተዕለት ችግሮች እስከ ታች ድረስ ወርደው ማየትና መፍትሄ መስጠትም 

ይጠበቅባቸዋል፡፡ ተመራጮቹ መንደር ድረስ በመዝለቅ መንግስት የቀየሰላቸው ፖሊሲዎች እና 

ስትራቴጂ እንዴት ባሉበት አካባቢ እየተሰራ እንደሆነ፣ ስራዎቹ ምን እንደሚቀራቸው፣ በምን ደረጃ 

ላይ እንደሚገኙ እና የጎደላቸው ነገር ምን እንደሆነ እንዲሁም እነዚህን ስራዎች ከሌላው አካባቢ 

ጋር በማነፃፀር ያመጡትን ውጤት ማየትና ወደ ኋላ የቀረበት ሁኔታ ካለም ማጤን ይኖርባቸዋል፡፡  

ከዚህ በተጨማሪም መንግስት እያደረጋቸው ላሉት የልማት ርብርቦች የሕዝቡ ተሳትፎ ምን 

ይመስላል?፣ ህዝቡ ከስራው ያገኘውን ተጠቃሚነት እንዴት ይመዝነዋል?  መንግሥት የተጓዘባቸው 

ስራዎች አርኪ ናቸው ወይ?፣ መልካም ውጤቶቹ እንዴትና በምን መልኩ ሊቀጥሉ ይችላሉ? እና 

እንቅፋቶች እንዴት ይወገዳሉ? የሚሉ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን በነጠረ ፖሊሲ እየታገዙ 

ማስቀመጥ አለባቸው።  

ታዲያ ተመራጮቹ ለእነዚህ ወሳኝ ጥያቄዎች በቂ ምላሽ ስለሚሰጡ የአካባቢና የአዲስ አበባ 

ምክር ቤቶችን የመሟያ ጠንካራና ፈታኝ ያደርገዋል። በመሆኑም መራጩ ሕዝብ በትኩረት 

ያሻውን መምረጥ ይገባዋል፡፡ ተቃዋሚ ፖርቲዎች ደግሞ በምርጫው አሸናፊ ሊያደርጋቸው 

የሚያስችላቸውን ስልት ዘርግተው የዴሞከራሲ ባህላችን በማጎልበቱ በኩል የራሳቸውን ሚና 

መጫወት ይገባቸዋል፡፡ 

በእስካሁኑ ሂደት እንደታየው በአካባቢና በአዲስ አበባ ምክር ቤቶች የሟሟያ ምርጫዎች 

ላይ የተቃዋሚ ኃይሎች ተሳትፎ እምብዛም አይደለም፡፡ ይህ ምርጫ በሀገራችን ለበርካታ ጊዜ 

የተከናወነ ቢሆንም፣ ተቋማዊዎች ትኩረት የሚያደርጉት በአብዛኛው በሀገራዊ ምርጫ ላይ ነው፡፡ 

ይሁንና ተቃዋሚዎች በዚሁ የሟሟያ ምርጫም ሆነ በሀገራዊ ምርጫ የነቃ ተሳትፎ ቢያደርጉ 

ዴሞክራሲያዊ ባህልን ከማጠናከር አኳያ ገንቢ ሚና ሊጫወቱ እንደሚችሉ መገንዘብ ያለባቸው 



ይመስለኛል፡፡ ስለሆነም በዚህ ምርጫ መሳተፋቸው ህገ-መንግስቱ የሰጣቸውን መብት መጠቀም 

ከመቻላቸውም በላይ የመደብለ ፖርቲ ስርዓቱ ወደፊት እንዲገስግስ በጎ ሚና ያበረክታሉ፡፡ 

እንደሚታወቀው ዴሞክራሲ በኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ መሆኑን መንግስት በጥብቅ 

ያምናል፡፡ ሀገራችን በብሔር፣ በሃይማኖት፣ ባባህልና በቋንቋ የተለያዩ ሕዝቦች አብረው የሚኖሩባት 

ናት፡፡ እነዚህን ልዩነቶች በትክክልና በብቃት ማስተናገድ ከቻልን ደግሞ ልዩነታችን እውነትም 

የጥንካሬያችን ምንጭ ሆኖ መቀጠሉ አይቀሬ ነው፡፡ ይህን ስንከውንም ለዘመናት አንገታችን 

ደፍተን እንድንኖር ያደረገንን አዋራጁን ድህነትን የምናስወግድበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም፡፡ 

ማንም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንደሚያውቀው ባለፋት ዓመታት የዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

ግንባታ ስርዓትን በሂደት እየገነባን መጥተን፣ ድህነትን ለማሸነፍ ባደረግነው ርብርብ አንፀባራቂ 

ሊባል የሚችል ውጤት አግኝተናል፡፡ ሆኖም ልዩነታችን አንድነታችን ሆኖ ካልቀጠለ፤ 

በመነቋቆርና በመነካከስ ከቀጠልን እንደዚህ ቀደሙ ለዘመናት ወደ መጣንበት የድህነት አረንቋላ 

መዘፈቃችን አይቀርም፡፡ እናም ዴሞክራሲ በኢትዮጵያ ወሳኝ የህልውና ጉዳይ የሚሆነው ለዚሁ 

ነው፡፡  

ታዲያ በዘንድሮው የሟሟያ ምርጫው ላይ ተሳታፊ ለመሆን መራጩ ሕዝብ ከተጠበቀው 

በላይ ድምፅ ሊሰጥበት የሚችልበትን ካርድ በያለበት የምርጫ ጣቢያ ወስዷል፡፡ በመረጃ 

እንደተረጋገጠው በ2ዐዐ0 ዓ.ም በተከናወነው ተመሳሳይ ምርጫ ለመካፈል የተመዘገበውና ካርዱን 

የወሰደው የመራጭ ቁጥር ሃያ ሰባት ሚሊዮን ነበር፡፡ ይህ በወቅቱ ተይዞ ከነበረው ዕቅድ ዘጠና 

ከመቶ ነበር፡፡ ከዚህ አኳያ ሲታይ የዘንድሮ የሕዝብ ተሳትፎ ከተቀመጠው ግብ በላይ ሆኖ፣ 3ዐ 

ሚሊዮን ሕዝብ የምርጫ ካርድ ወስዷል፡፡ ይህም ከተቀመጠው ዕቅድ አኳያ በሀገር አቀፍ ደረጃ 

መቶ አራት ነጥብ አምስት በመቶ በመሆን ከተያዘው ዕእቅዱ ብልጫ አሳይቷል፡፡ በአዲስ አበባ 

ደግሞ ከተቀመጠው ዕቅድ ዘጠና ስምንት በመቶ ተሳክቷል፡፡ ይህ የሚያሳየው የመራጩ ሕዝብ 

ተሳትፎ በሀገሪቱ በሚከናወኑ የምርጫ ሂደቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን ነው፡፡ 

ታዲያ እዚህ ላይ ‘ሕዝቡ የሀገራችን ሕገ-መንግስት በሚፈቅደው መሰረት ወቅታቸውን 

ጠብቀው በሚከናወኑ ሀገራዊም ሆነ የሟሟያ ምርጫዎች ላይ የመሳተፍ ባህሉ ለምን እየጨመረ 

መጣ?’ የሚል ጥያቄን ስናነሳ፤ በምርጫ የሚመረጠው መንግስት በሀገሪቱ የተጀመረው የሰላም፣ 

የልማትና የለውጥ ጉዞን የማስቀጠል ኃላፊነቱን በሚገባ ሊወጣ ይችላል የሚል እምነት ስላለው 

መሆኑን ለመገንዘብ አይከብድም፡፡ 

ከዚህ ባሻገርም፤ በዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እምነት ሌላኛው  የመራጩ ሕዝብ  የምርጫ 

ተሳታፊነት ከፍ ማለት ምክንያት፣ የሀገሪቱ የምርጫ ስነ-ምህዳር እየሰፋ በመምጣቱ የሚቀርቡለትን 



አማራጮች አገናዝቦና አስተውሎ ለእኔ የእገሌ ፖርቲ አሊያም ግለሰብ መምረጤ በቀጣይ የተሻለ 

ለውጥ ያመጣልኛል የሚል ግንዛቤ በመያዙ ነው፡፡ 

ምርጫ ቦርድ በሀገሪቱ በየደረጃው በሚከናወኑ ምርጫዎች ስኬታማ ሆነው እንዲጠናቀቁ 

ሊፈጠሩ የሚችሉ ጥቃቅን ጉድለቶችን ከወዲሁ ማስተካከል የሚገባው ይመስኛል፡፡ በምርጫ 

የሚሳተፋት ገዥው ፓርቲም ይሁን ተቃዋሚ ፖርቲዎች ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ 

ድርሻቸውን መወጣት ይገባቸዋል፡፡ 

በጥቅሉ በምርጫ የሚሳተፋ ሁሉም ፖርቲዎች ሕዝቡ በምርጫው ተሳታፊ እንዲሆን 

ቅስቀሳቸውን በሰላማዊ መንገድ ማካሄድ ይኖርባቸዋል፡፡ የሀገሪቱን  የምርጫ ስነ-ምግባር ደንብ 

ባከበረ መልኩም፤ በቅስቀሳቸው ወቅት የሀገራችንን ዴሞክራሲያዊ ባህል በሚያጠናክር ሁኔታ 

እንቅስቃሴ ማድረግ ይገባል፡፡ 

በሟሟያ ምርጫው ላይ ሁሉም የፖለቲካ ፖርቲዎች የላቀ ተሳትፎ በማስፈን ብርቱ 

ተፎካካሪ ሆነው ወንበር የሚያገኙበትን ሁኔታ ማመቻቸት አለባቸው፡፡ ምርጫ ሰላማዊ መድረክን 

ለመፍጠር የምንጠቀምበት የዴሞክራሲ መገለጫ አድርገው በመያዝም፤ በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ 

ተንቀሳቅሰው ሕዝብን ማሳመን ይጠበቅባቸዋል፡፡ በዚህም የሀገራችንን የመደብለ ስርዓት ፖርቲ 

በማጠናከር የዴሞክራሲየዊ ስርዓታችን ሌሎች ሀገራት የደረሱበትን ደረጃ ላይ የማብቃት ሃላፊነት 

እንዳለባቸው መዘንጋት የለባቸውም፡፡ 

የሟሟያ ምርጫው ገዢውን ፖርቲ ጨምሮ የተቃዋሚ ፖርቲዎች ሙሉ ተሳትፎ በማድረግ 

አጭር ጊዜ ያስቆጠረን የዴሞክራሲያዊ ስርዓታችን ማጐልበት ይገባቸዋል፡፡ ሁሉም ፖርቲዎች 

በሀገራችን የሚያደርጉት የፖለቲካ ተሳትፎ ከኢኮኖሚያዊና ማሕበራዊ እንቅስቃሴ ላይ የተሻለ 

ለውጥ ሊያመጣ እንደሚችል አምነውና ተገንዝበው መረባረብ የግድ ይላቸዋል፡፡ 

ውድ የዚህ ጽሁፍ አንባቢዎች እንደምትገነዘቡት የሀገራችን የህዳሴ ጉዞ ሊረጋገጥ 

የሚችለው በመጎልበት ላይ የሚገኘው የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ባህል ግንባታችን ያለ አንዳች 

እንቅፋት ሳይሸራረፍ ሲቀጥል ነው፡፡ እናም ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታችን መጠናከርና ማበብ 

ጤናማ እና ገንቢ ሚና የሚጫወቱ የፖለቲካ ፖርቲዎች መኖር አለባቸው፡፡ መንግስት በሀገሪቱ 

ዴሞክራሲን የሚያጠናክሩ ፖርቲዎች መኖር እንዳለባቸው ያምናል፡፡ ተደጋግሞ እንደሚነገረውም 

የመንግስት ፍላጐት የሀገራችን የመድብለ ፖርቲ ስርዓት ዳብሮ እና ጐልብቶ ማየት የዘወትር 

ፍላጐቱ መሆኑ ነው፡፡ 

ያም ሆነ ይህ ግን እዚህ ላይ መዘንጋት የሌለብን አብይ ቁም ነገር አለ። ይኸውም መራጩ 

ሕዝብ በምርጫው የሚወዳደሩ ፖርቲዎችን የሚለካቸው ለህዝቡ ይዘዋቸው በሚቀርቡት 



ፖሊሲዎቻቸውና ስትራቴጂዎቻቸው አማካኝነት መሆኑን ነው፡፡ ስለሆነም ህዝቡ ‘የእገሌን ፖርቲ 

ብመርጥ እኔን ምን ተጠቃሚ ያደርገኛል? በሀገር ደረጃ ሊያመጣ የሚችለው ውጤትና ለውጥ ምን 

ሊሆን ይችላል?’ በሚሉ መስፈርቶች እያንዳንዱን ፓርቲ ይዞት ከተነሳው ዓላማ አኳያ መገምገሙ 

የማይቀር መሆኑን ማጤን ያስፈልጋል።  

ከዚህ በመነሳትም ተቃዋሚ ፖርቲዎች ‘በምርጫው የምንወዳደረው ለምንድ ነው?’ ለሚለው 

ጥያቄ በቂ ምላሽ ይዘው መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡ ማንኛውም ተወዳዳሪ ፖርቲ በምርጫ 

የሚወዳደረው ምርጫውን ሰላማዊ በሆነ መንገድ አከናውኖ ለማሸነፍ በሆኑ የማይታበይ ሃቅ ነው። 

እናም በምርጫው ተወዳድሬ አሸናፊ በመሆን ለሀገሬ የተሻለ ለውጥ አመጣለሁ ብሎ በማቀድ 

አለበት፡፡ የሕዝቡን ተጠቃሚነትስ እንዴት አረጋግጣለሁ ብሎም ራሱን መጠየቅ ይኖርበታል ፡፡  

ሁላችንም እንደምንገነዘበው የሀገራችን የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ባህል ግንባታ ጤናማነቱ 

ተጠብቆ ሊጓዝ የሚችለው ጤናማ እና ገንቢ ሚና የሚጫወቱ የፖለቲካ ፖርቲዎች ተሳትፎ 

እየጐለበተ ሲመጣ ነው፡፡ በመሆኑም በተለይም ተቃዋሚ ፓርቲዎች ራሳቸውን በማብቃትና 

ከጅምላዊ አካሄድ በመታቀብ ለዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ ማበብ ሁራዊ ግዴታ ያለባቸው ይመስለኛል።  

ፖርቲዎቹ በቅድሚያ ከዜሮ ድምር የፖለቲካ እሳቤ በመላቀቅ ‘በሕዝቡ ዘንድ ተቀባይነት 

ማግኘት የምንችለው እንዴት ነው?፣ ከዚህ በፊት በተደረጉ ምርጫዎች ሕዝቡ ድምፁን ያልሰጠን 

ለምንድነው? በቀጣይስ ማስተካከል ያለብን ጉድለት ምንድን ነው?’ የሚሉ ጥያቄዎችን በማንሳት 

በቂ ምላሽ የሚሰጡ አሰራሮችን መዘርጋት ይኖርባቸዋል፡፡ 

ይህን ለመከወን ደግሞ ሕዝቡ የሚፈልገው ሰላማዊ፣ ፍትሃዊና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ 

መሆኑን መረዳት አለባቸው፡፡ የሽኩቻ ፖለቲካ ምንም ዓይነት ፋይዳ እንደማያመጣ ተገንዝበውም፤ 

ለነውጥ፣ ለብጥብጥና ለሁከት ተንቀሳቀሱ የሚል አሮጌ መርሃቸውን አሽቀንጥረው ሊጥሉ ይገባል፡፡ 

ከዚህ ይልቅ ፖርቲዎቹ በምርጫው ወቅት ሀገራችን ተጨባጭ ሀኔታ ጋር አብረው የማይሄዱ 

ቅንጭብጫቢ የኒዮ-ሊበራል ሃሳቦችን ይዘው ከሚሮጡ፣ ጠንካራ ተፎካካሪ የሚያደርጓቸውን ሀገራዊ 

ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን ቀምረው መንቀሳቀስ ይኖርባቸዋል።    

ፖርቲዎቹ በሀገራችን የሚከናወኑ ምርጫዎች ዴሞክራሲን ለማጎልበት ዋነኛ መሳሪያ 

መሆኑን ተረድተው በምርጫው ተሳትፎአቸውን በማረጋገጥ ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ 

ይገባል፡፡  

እርግጥ ሁሉም ፓርቲዎች በሚደረጉ ምርጫዎች ብርቱ ተፎካካሪ ሆነው ለአሸናፊነት 

እንደሚወዳደሩ ግልፅ ነው፡፡ ታዲያ ይህ እውነት በየትኛውም ዴሞክራሲያዊ ምርጫዎች ላይ 



ፓርቲዎች ይዘውት የሚነሱት ዓላማ ይወስነዋል፡፡ በእኛ ሀገር በሚደረጉ ምርጫዎችም ይህንን 

የአሸናፊነት መንፈስ ሰንቀው መንቀሳቀስ ይኖርባቸዋል ባይ ነኝ፡፡ 

ሆኖም ተቃዋሚ ፓርቲዎች በሀገራዊና ክልላዊም ይሁን በሟሟያ ምርጫዎች ላይ ብርቱ 

ተፎካካሪ ሆነው ሲቀርቡ አይስተዋልም፡፡ ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ ፓርቲዎቹ በምርጫ ወቅት 

ጠንካራ ተፎካካሪ ሊያደርጋቸው የሚያስችላቸውን ሶስት አበይት ነጥቦች በመዘንጋታቸው 

ይመስለኛል፡፡  

የመጀመሪያው ተቃዋሚዎቹ የራሳቸው የሆነ የተጠና ፖሊሲና ስትራቴጂ ይዘው ያለመገ‚ት 

ችግር ሲሆን፤ ሁለተኛው ከተለመደው የዜሮ ድምር የፖለቲካ ስሌት አለመላቀቃቸው ነው፡፡ 

ሶስተኛው ደግሞ ይዘውት የሚነሱት አጀንዳ ከገዥው ፓርቲ የተሻለ ሆኖ አለመገኘቱ ነው፡፡ 

በዚህ ፅሁፍ አቅራቢ እምነት እነዚህ ሦስት ነጥቦች ፓርቲዎቹ በምርጫ ወቅት ምርጥ 

ተፎካካሪ እንዳይሆኑ እንቅፋት እየሆኑባቸው ስለሆኑ እንዲያርሟቸውና ለዴሞክራሲያዊ ስርኛት 

ግንባታው የቡላቸውን እንዲወጡ፤ ጉዳዩቹን በዝርዝር መመልከት ያስፈልጋል፡፡ እናም ሁኔታውን 

እንዲህ መመልከት ይቻላል። 

ማንኛውም ተቃዋሚ ፓርቲ ጠንካራ ተፎካካሪ ሆነው ለመቅረብ በቀዳሚነት የተጠና 

ፖሊሲና ስትራቴጂ ሊኖረው ይገባል፡፡ ታዲያ ይህን ሃቅ ከዚህ ቀደም በሀገራችን ከተከናወኑ 

የምርጫ ዓይነቶች አኳያ የተመለከትነው እንደሆነ፤ አንዳንድ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ጭራሽኑ 

ፖሊሲና ስትራቴጂ ሳይኖራቸው በምርጫው ሲወዳደሩ እንደነበር ማስታወስ ይቻላል፡፡ እነዚህ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ‘መራጩ ህዝብ ከእኛ ምን አይቶና ሰምቶ ካርዱን ሊሰጠን ይችላል?’ የሚል 

አቅጣጫ ሳያስቀምጡ ምርጫ በመጣ ቁጥር ያለ አንዳች ፖሊሲና ስትራቴጂ እንዲያው ለታይታ 

በሚመስል መልኩ ዘለው ውድድር ውስጥ በመግባት መሳተፍን ይመርጣሉ፡፡  

ይህ ደግሞ ሀገርን ለመምራት እወዳደራለሁ ከሚል ፓርቲ የማይጠበቅ ብቻ ሳይሆን፣ 

በየትኛውም መስፈርት ተቀባይነት የለውም፡፡ ለምን ቢባል፤ ማንኛውም ሀገር ተጨባጭነት በሌለው 

ፖሊሲና ስትራቴጂ እንዲያው በደፈና ፖለቲካ ሊመራ ስለማይችል ነው። የተጠና ፖሊሲና 

ስትራቴጂ የሌለው የፖለቲካ ፓርቲም መራጩ ህዝብ በምርጫ ወቅት ምንም ዓይነት ትኩረት 

ካልሰጠው ሊገረም የሚገባ አይመስለኝም። ምክንያቱም ህዝቡ እያንዳንዱን ፓርቲ የሚለካው ለሀገር 

ከሚያበረክተው አስተዋፅኦ አንፃር ስለሆነ ነው።  

ታዲያ እዚህ ላይ አንድ ዕውነታን ማንሳት ጠቃሚ ነው። ይኸውም የተጠና ፖሊሲና 

ስትራቴጂ ሲባል ፓርቲዎች የሀገራችንንና የህዝባችንን ተጨባጭ ሁኔታ አገናዝበው የሚያወጡት 

እንጂ፤ በፍፁም ከእኛ ሀገር ጋር የማይሄዱና ከኒዮ-ሊበራል ሃይሎች ተቀነጫጭበው የቀዱት 



ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ሊሆኑ የማይገባ መሆኑ ነው፡፡ ይሁንና ተቃዋሚ ፓርቲዎች በምርጫ 

ዘመቻ ወቅት ከሚያከናውኑት ተግባር አኳያ ስንመለከተው፤ እነዚህ ወገኖች ‘የራሴ ናቸው’ 

የሚሏቸውን ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን ከማቅረብ ይልቅ በውጭ አክራሪ ሃይሎች ርዕዩተ-ዓለም 

ላይ እየተንጠላጠሉ ህዝቡ የማያውቀውንና ከራሱ ነባራዊ ሁኔታ ጋር አብረው የማይሄዱ 

ትንታኔዎችን ሲያስደምጡን ተመልክተናቸዋል፡፡ ይህ ደግሞ የሚያዋጣቸው አለመሆኑን ካለፉት 

አራት ሀገር አቀፍ ምርጫዎች የተረዱት አይመስሉም— ዙፋን አንጋሽ ፍለጋ ከመሯሯጥ በስተቀር። 

እናም ተቃዋሚ ፓርቲዎች በማሟያ ምርጫው ወቅት መዘንጋት የሌለባቸው ነገር ቢኖር፤ 

ከዚሁ ችግር ፈጥነው በመላቀቅ የተጠኑ ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን ይዘው በመቅረብ ጠንካራ 

ተፎካካሪ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ 

ሁለተኛውና ሌላኛው ፓርቲዎቹ በሀገሪቱ በሚከናወኑ ምርጫዎች ብርቱ ተፎካካሪ መሆን 

ያልቻሉበት ነጥብ ከዜሮ ድምር የፖለቲካ ስሌት መላቀቅ አለመቻላቸው ነው፡፡ እንደሚታወቀው 

አብዛኛዎቹ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ዋነኛ ችግራቸው ሆኖ የሚታየው ይሄው የዜሮ ድምር ፖለቲካ 

አዙሪት ነው፡፡ አዙሪቱ በኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ ስሌት የሚቀመር በመሆኑ 

በ“ሁሉንም ትመኛለህ ሁሉንም ታጣለህ” እሳቤ የሚጓዙ ናቸው። 

እርግጥ የተቃዋሚ ፓርቲዎቻችን የኪራይ ሰብሳቢነት ባህሪ በብዙ መንገድ መመልከት 

ይቻላል፡፡ ጥቂቱን ለመግለፅ ያህል፤ ፓርቲዎቹ ስልጣንን በህጋዊ መንገድ ተወዳድረው ለማግኘት 

ከመሻት ይልቅ፤ ህግን ተላልፈው በአቋራጭ የስልጣን መንበርን ለመቆናነጥ ሲሯሯጡ ማስተዋል 

የተለመደ ነው፡፡ ይህ ደግሞ የስልጣን ሉዓላዊ ባለቤት የሆነውን ህዝብ መናቅ መሆኑ ከማንም 

የተሰወረ አይደለም። በተለይም በቀለም አብዩት አሊያም በውጭ ሃይሎች ምልጃ ስልጣንን 

ለመካፈል የሚያነሱት አቤቱታና የዶሴ ጋጋታ እነዚህ ወገኖች ምን ያህል ራሳቸውን ከህዝብ 

የነጠሉ መሆናቸውን ለመረዳት አይከብድም። 

ታዲያ ተቃዋሚዎቹ ይህን ዕውነት በምርጫ 97 እና 2002 ወቅት በሚገባ መተግበራቸውን 

በተጨባጭ ሃቆች ላየ ተመርኩዘን መመልከት እንችላለን፡፡ አዎ! በእነዚያ ጊዜያት አብዛኛዎቹ 

ተቃዋሚ ፓርቲዎች ምንም ዓይነት ተጨባጭ ሃቅ ሳይኖራቸው አንዴ ምርጫው ተጭበርብሯል፣ 

ሌላ ጊዜ ደግሞ ‘የሀገሪቱ ምርጫ ቦርድ ለገዥው ፓርቲ ወገንተኛ ነው’ በሚሉ የተሳሳቱና ከእውነት 

የራቁ አሉባልታዎችን በማናፈስ ሕዝቡን ለሁከትና ለብጥብጥ አነሳስተዋል። ህገ መንግስቱን 

ንደውም ስልጣን ላይ ለመውጣት ሙከራ አድርገዋል፡፡ 

የተቃዋሚ ፓርቲዎች ሌላኛው የዜሮ ድምር የፖለቲካ እሳቤ መገለጫ ፓርቲዎቹ የቆሙት 

ለአብዛኛው ህዝብ ሳይሆን ለጥቂት ኪራይ ሰብሳቢዎች ብቻ መሆኑ ነው። ለዚህ ዕውነታም አስረጅ 



መጥቀስ ይቻላል። በአንድ ወቅት በሀገራችን ጥቂት ስግብግብ ነጋዴዎች በፈጠሩት የዋጋ ንረት 

አብዛኛው ድሃ የህብረተሰብ ክፍል ሊጎዳ ችሏል። ታዲያ መንግስት የስግብግብ ነጋዴዎቹን ህገ-

ወጥነት በማስቆም ሲንቀሳቀስ ተቃዋሚዎቹ በሚያስገርም ሁኔታ አብዛኛውን ህዝብ በመግፋት 

በግልፅ ነጋዴዎቹን ደግፈው ቆመዋል— አንዴ መንግስት ነጋዴውን እየተጋፋው ነው፣ ጥቂት 

ቆይተው ደግሞ መንግስት ለምን በነጋዴው ስራ ውስጥ ይገባል በማለት።  

መንግስት በዓለም አቀፍ ሁኔታ የተፈጠረውን የኑሮ ውድነትና የዋጋ ግሽበት ለማረጋጋት 

ሲፍጨረጨር እና የድርሻውን ሲወጣ ሲመለከቱ፤ ገና ለገና ስግብግብ ነጋዴው ሲጠቀም እኛም 

ልንጠቀም እንችላለን በሚል እያንዳንዱን ጉዳይ የመመኘት አባዜ አብዛኛውን ህዝብ ለመጨፍለቅ 

መሞከራቸው በታሪክ ክታብ ተመዝግቦ የሚቀር ይመስልኛል። ለአብዛኛው ህዝብ አለመቆማቸው 

ህያው ማረጋገጫ ነውና፡፡ ያም ሆነ ይህ ግን፤ ይህን ችግራቸውን መቅረፍ ከቻሉ ብቁ ተፎካካሪ 

ሊሆኑ ይችላሉ ባይ ነኝ። 

ተቃዋሚ ፓርቲዎቹ ብርቱ ተፎካካሪ መሆን ያልቻሉበት ሶስተኛው ነጥብ ገዥው ፓርቲ 

ይዟቸው ከሚነሳው አጀንዳዎች የተሻሉ ሃሳቦችን ይዘው መቅረብ ባለመቻላቸው ነው። 

እንደሚታወቀው ሁሌም ቢሆን ተቃዋሚዎች በየምርጫው ወቅት የራሳቸውን ሃሳብ ከማንፀባረቅ 

ይልቅ፤ በገዥው ፓርቲ እሳቤዎች ላይ በመንጠላጠል እያንዳንዱን ነገር ለመኮነን ሲሯሯጡ 

ይስተዋላል።  

ለአብነት ያህል ገዥው ፓርቲ ስለ መሬት ይዞታ አንድ ነገር ካነሳ፤ ተቃዋሚዎቹ እነርሱ 

ሁኔታውን እንዴት እንደሚከውኑት ከመግለፅ ይልቅ፤ ኢህአዴግ ያነሳቸውን የዕውነታ ሰበዞችን 

እያጣመሙ በማቅረብ ይሞግታሉ። ታዲያ ይህ ሃቅ እንኳንስ ሀገራዊ ጉዳይ በሆነው የፖለቲካ 

መድረክ ይቅርና በተራ የጨረታ ንግድ አካሄድ ውስጥም ቢሆን የሚሰራ አይመስለኝም። 

ምክንያቱም በጨረታ አሰራር ማንኛውም ተጫራች ሌላው ወገን በሰጠው ዋጋ ላይ ተንተርሶ 

የራሱን ዋጋ ማቅረብ ስለማይችል ነው። እናም ተቃዋሚዎቹ በሌላው ሃሳብ ላይ ተንተርሰው ተራ 

የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ከሚቧችሩ የራሳቸውን ወጥ ሃሳብ ማንፀባረቅ ቢችሉ ተጠቃሚ ሊሆኑ 

እንደሚችሉ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል—ፍላጎቱና አቅሙ ካላቸው። 

በጥቅሉ ተቃዋሚዎቹ በቅድሚያ ለሀገራችን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መጎልበት ለጥቆ ደግሞ 

ራሳቸው ብርቱ ተፎካካሪ ሆነው እንዲቀርቡ፤ ቀደም ሲል የጠቀስኳቸውን ቀዳሚ ችግሮቻቸውን 

በማስተካከል ወደ ህዝቡ መቅረብ ይኖርባቸዋል። እነዚህንና እኔ ያጥቀስኳቸውን ሌሎች ጉዳዮችን 

አርመው መንቀሳቀስ ከቻሉ፤ እርግጥም ዴሞክራሲያችን ተጨማሪ እርምጃዎችን ሊጓዝ እንደሚችል 

አያጠራጥርም። ከዚህ ውጪ ግን ያለ አንዳች የተጨበጠ ነገር ሳይዙ ትኩረት ለመሳብ አሊያም 

‘በሟሟያ ምርጫው ውጤታማ ልሆን አልችልም’ በሚል የተወላገደ ስሌትን ተመርኩዞ በማበብ ላይ 



ከሚገኘው ዴሞክራሲያዊ ምህዳር ራስን ለማሸሽ መሞከር ምንም ጥቅም አያስገኝም። እንዲያውም 

በህዝቡ ዘንድ “ጨው ለራስህ ስትል ጣፍጥ…” ከመባል የሚያድን አይመስለኝም። ቸር 

እንሰንብት፡፡   

  

 

 


