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ክርክሩ ከጥሩ ሥነ-ምግባር ጋር  
 

ቻሊቸው Chebudie@yahoo.com 
 
ዳሞክራሲያዊና ሰሊማዊ ምርጫ የሕዜቦችን ሕገ-መንግሥታዊ የሥሌጣን ባሇቤትነት 

በማረጋገጥ ጠንካራ መሠረት ያሇው ሕዜባዊ መንግሥት በመገንባት ረገዴ ዓቢይ 

ሚና ይጫወታሌ፡፡ 

 

የመምረጥ መብቱን ያሌተጠቀመና ያገሇግለኛሌ ብል ዴምፁን ሰጥቶ 

ያሌመረጣቸው መሪዎች የአስተዲዯር በዯሌ ቢያዯርሱበትና ብሌሹ አሰራር ቢሰፍን 

ምንም እንኳን ሕዜቡ በማንኛውም ጊዛ አመራሩን የመጠየቅ መብት እንዲሇው 

ቢታወቅም በመረጠው አካሌ አሇመተዲዯሩ በራሱ የዳሞክራሲን መርህ ይፃረራሌ፡፡ 

በምርጫ መሳተፍ የዛጎች መብት ብቻ ሳይሆን ኃሊፊነትም ጭምር ነው፡፡ ሕዜቡ 

ካሌመረጠና ካሌተመረጠ ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ሇመገንባትና መሌካም 

አስተዲዯርን ሇማስፈን አስቸጋሪ ይሆናሌ፡፡ ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት መሠረቱ 

እንዱጠናከርና እንዱጎሇብት የዛጎች ቀጥተኛ ተሳትፎና ጥረት መኖር የግዴ ነው፡፡ 

ይህ ካሌሆነ ግን የዳሞክራሲን መሠረት ሇመጣሌ እንዯማይቻሌ በተግባር 

የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡  

 

አገራችን ዚሬ ሇምትገኝበት ዴህነትና ኋሊቀርነት አንደና ዋነኛው ምክንያት 

ሇበርካታ ምዕተ ዓመታት በኃይሌ የተካሄደት የሥሌጣን ሽግግሮችን ተከትሇው 

የተከሰቱት የእርስ በእርስ ጦርነቶችና የሕዜብ ተቀባይነትና ይሁንታን ያሊገኙ 

ገዥዎች በሥሌጣን ሊይ የዕዴሜ ሌክ ፈሊጭ ቆራጭ ገዥ ሆነው መቆየታቸው 

መሆኑን የተሇያዩ ጥናቶች ያሳያለ፡፡  

 

አንዴን ምርጫ ነፃ፣ ፍትሐዊና ዳሞክራሲያዊ ሇማዴረግ ከጅማሬው አንስቶ 

የምርጫ ሂዯቱ የተቃና እንዱሆን መራጩ ዴምፁን ሰጥቶ ውጤቱ እስኪገሇጽ 

በትዕግሥትና በጨዋነት መንፈስ መጠባበቅ ይኖርበታሌ፡፡ ከቅዴመ ምርጫ 

የፖሇቲካ ፓርቲዎች ክርክር አንስቶ እስከ አጠቃሊይ የመጨረሻው ውጤት ዴረስ 
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ሁለም ሂዯቶች የራሳቸው የሆነ አስተዋፅዖ አሊቸው፡፡ በተሇይ የፖሇቲካ ፓርቲዎች 

ሇመራጩ ማን ምን እንዯያ የሚያሳውቁበትና ሌዩነታቸውን ሇማሳየት 

የሚከራከሩበት የክርክር መዴረክ በቅዴመ ምርጫ ከሚዯረጉ ክንውኖች ትሌቁን 

ሥፍራ ይይዚሌ፡፡ የምርጫ የክርክር መዴረክ መኖሩ የሥሌጣን ባሇቤት ሇሆነው 

ሕዜብ ታሊቅ ጠቀሜታ አሇው፡፡ መራጩ ሕዜብ ዴምፁን ሇማን መስጠት 

እንዲሇበት የሚረዲበትና የሚወስንበት ዕዴሌ ያገኛሌ፡፡ በክርክር ወቅት የሚቀርቡ 

የተሇያዩ አማራጮችን በማየት በጭፍንና ያሇ ዕውቀት ዴምፅ መስጠትን 

በማስቀረት የሚበጀውን በጥንቃቄ መምረጥ የሚያስችሇውን ዕዴሌ ይፈጥርሇታሌ፡፡  

 

የዲበረ የዳሞክራሲ ሥርዓት የገነቡና በመገንባት ሊይ በሚገኙ አገሮች ይቱ 

ይሇያይ እንጂ ምርጫ ከመካሄደ በፊት የፖሇቲካ ፓርቲዎች ክርክር ያዯርጋለ። 

ኢትዮጵያም ሕገ-መንግሥታዊ ምርጫዎችን ማዴረግ ከጀመረች በኋሊ በተካሄደት 

ሦስት አገራዊና ክሌሊዊ ምርጫዎች በይታቸውና በክብዯታቸው የተሇያዩ የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች ክርክሮች ተካሄዯዋሌ፡፡ይህም ሕዜቡ በነቂስ ወጥቶ ወኪለን እንዱመርጥ 

የራሱን አስተዋፅኦ እንዲዯረገ ይታወሳሌ፡፡ ይህ የሚያሳየው በአገራችን የተፈጠረውን 

የዳሞክራሲ ሥርዓት ማበብ በመጠቀም ሕዜቡ ሕገ-መንግሥቱ የሰጠውን መብት 

ተጠቅሞ የሚያስተዲዴሩትን መምረጥ እንዯሚችሌ የተረዲበት ሁኔታ ከጊዛ ወዯ 

ጊዛ እየተሻሻሇ መምጣቱን ነው፡፡ ምንም እንኳ አንዲንዴ ፀረ-ዳሞክራሲያዊ አካሄዴ 

የሚከተለ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ባይጠፉም፡፡  

 

ምርጫን ሙለ ነው ከሚያስብለት ጉዲዮች ማሇትም የቅዴመ ምርጫ የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች ክርክሮች፣ የሚዱያ አጠቃቀም፣ የመራጭና የተመራጭ የምዜገባ ሂዯትና 

የምርጫ አስፈጻሚዎች የየራሳቸው የሆነ ቀሊሌ የማይባሌ ተፅዕኖ አሊቸው፡፡ 

የሚያሳዴሩት ተፅዕኖ ሰሊማዊ እንዱሆን ዯግሞ ሰሊማዊ የሆነ የቅዴመ ምርጫ 

የፖሇቲካ ፓርቲዎች ክርክር ወሳኝነት አሇው፡፡  

 

በ2002 ግንቦት ወር ሇሚካሄዯው ምርጫ የመጀመሪያው የፖሇቲካ ፓርቲዎች 

የምረጡን መቻ ክርክር ሰሞኑን ተካሂዶሌ፡፡ #መዴብሇ ፓርቲ፣ ምርጫና 

ዳሞክራሲ በኢትዮጵያ; በሚሌ ርዕስ፡፡ ኢህአዳግ፣ ኤዳፓ፣ ቅንጅት፣ የኢትዮጵያ 
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ራዕይ ፓርቲ፣ ኢፍዳሃግና መዴረክ በዙሁ የመጀመሪያ የክርክር መዴረክ 

ተሳትፈዋሌ፡፡  

 

አሃደ በተባሇው በዙሁ የፓርቲዎች ክርክር የተሇያዩ ሃሣቦች ከሁለም ፓርቲዎች 

ተነስተዋሌ፡፡ በዙሁ የክርክር መዴረክ አንዴም የተቃዋሚ ፓርቲ ሇህዜቡ ይዝ 

የቀረበውን ፖሉሲ፣ስትራቴጂና ፕሮግራሙን ሲያቀርብ አሌተስተዋሇም ፡፡  

 

በተጨማሪም በዙህ የምርጫ ውዴዴር ውስጥ የተስተዋለትን ክስተቶች በጥቂቱም 

ቢሆን መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ የምረጡኝ ቅስቀሳው የተጀመረው በብዘ አገሮች 

የሚሰራበትን የውዴዴር ጊዛ መሠረት በማዴረግ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ከ97ቱ 

የምረጡኝ ቅስቀሳ ጋር ሲነፃፀር በዳሞክራሲያዊነቱ የተሻሇ እንዯሆነ ከገዥው 

ፓርቲም ሆነ ከተቃዋሚ ፓርቲዎችም አቀራረብ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በ97ቱ ምርጫ 

ቅስቀሳ ወቅት ከመጀመሪያው አንስቶ በጭፍን የመቃወም ሁኔታ የተስተዋሇበት 

ነበር፡፡ አንዲንዴ የተቃዋሚ ፓርቲዎች አመራሮች በፓርሊማ ውስጥ እያለ  

የነበረውና በአሁኑ ክርክር የተናገሩት ነገር ግራ አጋብቶኛሌ። ፓርሊማ ውስጥ እያለ 

ቢያንስ በጥቂቱም ቢሆን ሀገሪቱ እያስመገበች ያሇችውን የሌማት እንቅስቃሴ  

መሌካም መሆኑን ሲናገሩ ነበር። በተሇይ ኤዳፓ በገዥው ፓርቲ በኩሌ የተከናወኑ 

ሥራዎችን ከመዯገፍ ጀምሮ ፀረ-ዳሞክራሲያዊ አካሄዴ የሚከተለ የፖሇቲካ 

ፓርቲዎችን እስከመታገሌ ሲሞከሩ ተመሌክተን የሀገራችን የዳሞክራሲ ሥርዓት 

እየተሻሻሇ መጥቷሌ አስኝቶን ነበር። ኢዳፓ ዚሬ ምን እንዯተገኘ ባይታወቅም 

ስንት የአገራችንን አንጡራ ሃብትና የዛጎችን ጉሌበት በከባዴ ሁኔታ የፈተነውን፣ 

ሃገራችን ታሊቅ ተስፋ የጣሇችባቸውን ታሊሊቅ ፕሮጀክቶች #ሲሚንቶ ተቦክቶ 

የተሰራ ሌማት ሌማት ሉባሌ አይችሌም; ማሇታቸው በጣም ያሳዜናሌ፡፡ በአዱስ 

አበባና በላልች የክሌሌ ከተሞች የተገነቡ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ምንም ዋጋ 

የሊቸውም ማሇት ነው? የተሇያዩ የሃይሌ ማመንጫ ተቋማትስ? ሌማት እንዱባለ 

የግዴ በወርቅ መሰራት ነበረባቸው እንዳ? 

 

ተቃዋሚዎች በጭፍን መቃወምን አስወግዯው የተሰሩ ወይም የተመገቡ ሌማቶችን 

በማዴነቅ የሚታዩ ግዴፈቶችን ሇሕዜብ በማሳየትና ከላልች የሚሻለበትን 
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ህብረተሰቡ እንዱገነብሊቸው ቢያዯርጉ የበሇጠ የዳሞክራሲ መሠረት መጣሌ 

እንዯሚቻሌ ሉታመን ይገባሌ፡፡  

 

በክርክሩ ወቅት መረዲት እንዯቻሌኩት አንዲንዴ የተቃዋሚ ፓርቲዎች የያዘትን 

ፍሌስፍና በጥቂቱም ቢሆን ሇመግሇፅ ከመሞከር ውጪ ዜርዜር የሆነ ፖሉሲና 

ስትራቴጂ ነዴፈው ሕዜብ አማራጭ እንዱኖረው የሚያስችሌ ፕሮግራም አቅርበዋሌ 

ማሇት አሌችሌም፡፡ ምናሌባት ወዯፊት በሚዯረገው ክርክር ተቃዋሚዎች ከገዥው 

ፓርቲ በምን መሌኩ እንዯሚሻለና ወዯ ተግባር ሲሇወጥ ውጤታማ ሉሆን የሚችሌ 

ፖሉሲ እና የአገራችንን ተጨባጭ ሁኔታ ያገናበ የሌማት፣ የሰሊምና የዳሞክራሲ 

አጀንዲዎችን አቅርቦ ሇሕዜብ ሲያስረዲ ነው፡፡ ሕዜቡ አማራጩን አይቶ ዴምፅ 

ሉሰጠው የሚችሇው፡፡  

 

ነገር ግን እየታያ ያሇው ተጨባጭ የፖሉሲ አማራጮችን ከማምጣትና የራስ የሆነ 

አቋምን ከማራመዴ ይሌቅ ሇፋና ጨዋነት የጎዯሇው ንግግርን እያስዯመጡን 

ይገኛለ አንዲንዴ በክርክሩ የተሳተፉ የተቃዋሚ ፓርቲዎች፡፡ በሌማት፣ በሰሊም፣ 

በመሌካም አስተዲዯር፣ በዳሞክራሲና በላልች ጉዲዮች ሊይ የራስ የሆነ ፕሮግራምን 

ማቅረብና ሕዜቡ ግንዚቤ እንዱኖረው አሇማስቻሌ በክርክር ወቅት ሊሌተፈሇገ 

ንትርክና ጨዋነት ሇጎዯሇው ንግግር መጋበዘ አይቀርም፡፡  

 

መዴረክን ወክሇው ከተከራከሩት ከድክተር መረራ ጉዱና የተሰማው የመከራከሪያ 

ነጥብ  ዯግሞ በጣም አስገርሞኛሌ። ሁላም የዙምባብዌንና የኬንያን ሁኔታ 

በማንሳት እኛም የግዴ ያሇቀው ይሇቅ ሥሌጣን ሊይ መውጣት አሇብን የሚሌ 

ዜማሬ ዚሬም ዴረስ እያቀረቡሌን ይገኛለ፡፡ በአስከፊነቱ እና ሁለም የሀገሪቱ ዛጎች 

ዲግም አይመሌስህ ተብል በዛጎቹ የተረገመው የዙምባቡዌንና የኬንያ ምርጫ 

ተሞክሮ በኢትዮጵያ እንዱመጣ የወትር የነ ድክተር መራራ ፀልት ሆኗሌ።  

 

መዴረኮች ከዙህ በተጨማሪም ኢትዮጵያን ማስተዲዯር ከተፈሇገ ብዘ መፃሕፍትን 

ማንበብ ተገቢ ነው የሚሌ ምክርም በክርክሩ ወቅት አስዯምጠውናሌ፡፡ በእርግጥ 

ብዘ መፃሕፍትን ማንበብ በትምህርት ቤትም ይሁን በላሊ ቦታ ሉነሱ የሚችለ 
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የተሇያዩ ጥያቄዎችን ሇመመሇስ ይረዲሌ፡፡ አገርን ሇማስተዲዯርም እንዱሁ፡፡ 

መመሌከት ያሇብን ጉዲይ ግን ሺህ መፃሕፍት ቢነበቡ ሇአገር በሚጠቅም መሌኩ 

ተጨምቀው ካሌተተገበሩ ተነበቡ ሳይሆን ተሸመዯደ ይሆናሌ፡፡  

 

የድክተር መረራ ላሊ ዴራማ ዯግሞ ምን እንዯሚመስሌ ከገዥው ፓርቲ በኩሌ 

ሲነገር ተሰምቷሌ፡፡ ሁላም አባልቼ ታሰሩ በማሇት በየመዴረኩ የሚያነሱ አንዴም 

ላሊ ወንጀሌ ሰርቶ የታሰረን ግሇሰብ የእኔ አባሌ ነው ሇማሇት እንዱያስችሊቸው 

ማረሚያ ቤት ዴረስ በመሄዴ የአባሌነት መታወቂያ አሰርተው እንዯሚሰጡ ነው 

የተረዲሁት፡፡ ይህ ዴርጊት በእውነቱ በጣም አሳፋሪ ነው፡ ከኢህአዳግ በኩሌ ይህ 

ብቻ አሌነበረም የተሰነረው፡፡ በይፋ በየጋዛጣው ሊይ  #እኔ ካሊሸነፍኩ ምርጫው 

ተጭበርብሯሌ፣ ኮሮጆ ተሰርቋሌ; የሚሌ የፖሇቲካ አመራር በውስጣችሁ ይዚችሁ 

ገዥውን ፓርቲ ትኮንናሊችሁ የሚሌ ሃሣብም በክርክር ወቅት ተነስቷሌ፡፡ እርግጥ 

ነው አንዴ ፓርቲ ወዯ ምርጫ ውዴዴር ሲገባ የማሸነፍ ወኔ ሰንቆ መነሳቱ 

አግባብነት ያሇው ቢሆንም መንጋት የላሇበት ግን የሥሌጣን ባሇቤት የሆነው 

ሕዜብ በዴምፁ የሰጠውን ሥሌጣን ተጠቅሞ እንጂ በምንም ዓይነት ተአምር ወዯ 

ሥሌጣን ሉመጣ አይችሌም፡፡ ሕገ-መንግሥቱ የሰጠውን መብት ተጠቅሞ በምስጢር 

ዴምፅ የሚሰጥ ሕዜብ እስከሆነ ዴረስ ሥሌጣን መያዜ የሚቻሇውም በዙህ ዴምፅ 

መሆኑን መንጋት የሇብንም፡፡ 

 

ድክተር መረራ ከኢህአዳግ በኩሌ ኦነግን አስመሌክቶ በተነሳው ሃሣብ ሊይ መሌስ 

ሲሰጡ ኦነግን እየቀሇበ ያሇው ኢህአዳግ እንዯሆነ የተናገሩት ጉዲይ እጅጉን 

ገርሞኛሌ፡፡ ድክተር መረራ ከኦነግ ጋር ምንም ዓይነት ግንኙነት እንዯላሊቸውም 

ሲናገሩ ሰምቻሇሁ፡፡ ከኢህአዳግ በኩሌ የተሰጠው ሃሣብ ተገቢ ነው ብዬ 

አምናሇሁ፡፡ ምክንያቱም አንዴን ቡዴን ወይም አካሌ ከፀረ-ዳሞክራሲያዊ አካሄደ 

እንዱመሇስ የማሳመን ተግባርሥራ በማከናወን መስራት ወዯሰሊማዊ ትግሌ ማምጣት 

ይገባሌ እንጂ  እያዯኑ መግዯሌ መቼም አይዯገፍም፡፡ ከሥርዓት አሌበኝነት 

በመፀፀት የሚመሇስን ማንኛውንም ወገን ቢሆን ወዯሥርዓቱ አስገብቶ የሌማት 

አጋር ማዴረግ ብሌህነት ይመስሇኛሌ፡፡ 
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ከኢትዮጵያ ራዕይ ፓርቲ በኩሌ የተነሳውን ሃሣብ ብንመሇከት የተቃዋሚዎች 

መኖር ሇኢህአዳግ ጥሩ ነው፡፡ ኢህአዳግ ጠንክሮ እንዱሰራ ያዯረገው የቀዴሞው 

ቅንጅት እንዯሆነ እና አሁንም የተቃዋሚዎችን መኖር አጥብቆ ሉቀበሇው ይገባሌ 

ዓይነት ክርክር አቅርቧሌ፡፡ በመጀመሪያ ዯረጃ የተሇያዩ የተቃዋሚ ፓርቲዎች 

መኖራቸው የተሇያዩ ሃሣቦችን በማፍሇቅ ሇሀገር በሚጠቅም መሌኩ ማቅረብ ሲችለ 

መሆኑን ሁሊችንም ያስማማናሌ፡፡ እንዱያው በዯፈናው ተቃዋሚዎች በቁጥር ስሇበዘ 

ብቻም ጥቅም አሇው ማሇትም አይዯሇም ብል ተቃዋሚ የገዥው ፓርቲን ችግሮች 

ነቅሶ ማሳየት ጥሩ ነገር ቢሆንም ሥርዓት በላሇው መንገዴ መሆን የሇበትም፡፡ 

የሌማት እንቅስቃሴውን ያዯነቁበትን ያህሌ በፀረ-ዳሞክራሲያዊ መንገዴ ሥሌጣን 

የሚሹ ፓርቲዎችን ሌክ እንዯ ኢ.ዳ.ፓ. ሁለም ተቃዋሚዎች ሉቃወሙት 

ይገባሌ፡፡  

 

በአጠቃሊይ የክርክሩን መንፈስ ስንመሇከተው በአንዴ መሌኩ የቃሊት ጦርነት 

የታየበት በላሊ በኩሌ በመግባባትና በመቻቻሌ ሊይ የተመሰረተ ዳሞክራሲያዊ 

ክርክር የተካሄዯበት ነበር ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ቀጣይ በሚዯረጉት ክርክሮች የራስ 

የሆነን ፕሮግራም በግሌጽና በማያሻማ መሌኩ ማቅረብ ይችሊለ የሚሌ እምነት 

አሇኝ፡፡ ሇሕዜብ አማራጭ ፖሉሲን ሳይዘ ወዯ ክርክር መግባት ሇስሜት 

ስሇሚዲርግ ጥንቃቄ ያስፈሌገዋሌ፡፡ ዳሞክራሲያዊና ሰሊማዊ ምርጫ በአገራችን 

ይካሄዴ ንዴ አኩሪ ፉክክርና ክርክር ከጥሩ ሥነ-ምግባር ጋር ያስፈሌጋሌ 

እሊሇሁ፡፡ቸር እንሰንብት! 


