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            የአገራችን ሁኔታ ስንቃኝ፣ ያሇውን ተጨባጭ ሁኔታ ማየትና ነገ 

መሆን ያሇበትን  ዯግሞ ካሇው የአከባቢው ነባራዊ ሁኔታ በማየት መተንበይ የግዴ 

ይሊሌ፡፡አንዴ ነገር ይሆናሌ ወይም አይሆንም የሚሌ ዴምዲሜ ሊይ ሇመዴረስ አሁን 

ካሇበት ተጨባጥ ሁኔታ መነሳት ይኖርብናሌ፡፡አሁን ያሇውን ሳንገነዘብ፣ሳናስተውሌና 

ሳንመዝን ሰሇ ነገ በጭፍን እንዴንጓዝ ያዯርገናሌ፡፡ 

 

             ስሇመጪው ምርጫ 2002 ስናስብ  ካሇፈው የ 97 ምርጫ ትምህርት 

ተወስድ፣ በዛን ጊዜ የነበሩ ጠንካራና ዯካማ ጎኖች በማጤን፣ ጠንካራውን በበሇጠ 

እንዱጎሇብት በማዴረግ፣ ዯካማውን ዯግሞ እንዲይዯገም አሽቀንጥሮ በመጣሌ፣ 

መጪውን ምርጫ ከማንም ጊዜ በተሻሇ ሰሊማዊ ፣ፍትሃዊ፣ታማኝና ነፃ እንዱሆን 

ጥረት መዯረግ እንዲሇበት እሙን ነው፡፡ 

 

             ምርጫውን ነጻ፣ሰሊማዊና ፍትሃዊ ብልም ታማኝ ሇማዴረግ፣ በሕገ 

መንግስቱ  መሰረት  ከማንም አካሌ ነጻ የሆነ የምርጫ ቦርዴ ተቋቁሟሌ፡፡የምርጫ 

ቦርዴ አካሊት ከማንኛውም የፖሇቲካ ፓረቲ ወገንተኝነት ነጻ ናቸው፡፡ የ 2002 

የምርጫ ቦርዴ  በ 1997 ምርጫ ከተቋቋመው የምርጫ ቦርዴ ሇየት የሚያዯርገው፣ 

በሕገ መንግስቱ መሰረት የምርጫ ቦርደ አባሊት የመጠቆም ስሌጣን ሇጠቅሊይ 

ሚኒስትሩ የተሰጠ ቢሆንም፣ ላልች የተቃዋሚ ፓርቲዎች ነፃ ናቸው የሚሎቸውን 

ግሇሰቦች እንዱጠቁሙ መዯረጉና የጠቆሟቸው ግሇሰቦችም በቦርደ አባሊት ውስጥ 

መካተታቸው ነው፡፡ይህ እርምጃ የተወሰዯው መጪው 2002 ምርጫ ከየትኛውም 

ጊዜ በተሻሇ ፍትሃዊ፣ነፃ፣ግሌፅና ታማኝነት ያሇው ምርጫ ሇማዴረግ መንግስት 

ካሇው ቁርጠኝነት የመነጨ ይመስሇኛሌ፡፡መንግስት ምርጫውን የተሻሇ ሇማዴረግ 

ግማሽ መንገዴ ተጉዞ ላልች ፓርቲዎች ምርጫውን ሰሊማዊ እንዱሆን ጥረት 
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ማዴረግ እንዲሇባቸው እያሳየ ነው፡፡ይህ በመንግስት በኩሌ ያየነው መሌካም ጅምር 

ነው፡፡ 

 

             በተጨማሪም ገዢው ፓርቲም ምርጫውን ሰሊማዊ፣ ፍትሃዊ፣ 

ዳሞክራሲያዊና ተአማኒነት ያሇው እንዱሆን በፓርቲው ጋባዥነት በስነምግባር 

ዯምብ ዙርያ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር ዴርዴር እያካሄዯ መሆኑ 

ይታወቃሌ፡፡ይህን  ፓርቲው መጪው ምርጫ ከምን ጊዜ በተሻሇ ሁኔታ ፍትሃዊና 

ታማኝ እያዯረገው ያሇ እንቅስቃሴ አጠናክሮ መቀጠሌ አሇበት እሊሇሁ፡፡ይህ 

በስነምግባር ዯምብ ዙርያ የሚዯረግ ውይይት በዋናኘት ፓርቲዎቹ በምርጫ ወቅት 

ሲንቀሳቀሱ ሉከተለት በሚገባቸው ነጥቦች ሊይ የሚያተኩር በመሆኑ ውይይቱ 

አገራችን የጀመረችውን የዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ በማጠናከር ረገዴ ከፍተኛ 

አስተዋፅኦ አሇው፡፡  

 

             መጪው ምርጫ ፍትሃዊና ሰሊማዊ  እንዱሆን፣ ምርጫ ቦርደና 

ገዢው ፓርቲ  ብቻ መንቀሳቀሳቸው በቂ እንዲሌሆነ ግሌፅ ነው፡፡ ተቃዋሚ 

ፓርቲዎቻችም መጪው ምርጫ በሁለም መሇኪያ ነፃ፣ፍትሃዊና ታማኝ ሇማዴረግ 

መንቀሳቀስ ይኖርባቸዋሌ፡፡በምርጫ 97 የነበረውን ሁከትና ብጥብጥ እንዲይዯገም 

ያሇፉ ስህተቶቻቸውን አርመው፣ የህዝባችን ለዓሊዊነት በሚገሇጽበት ምርጫ ሊይ፣ 

አገራዊ አጀንዲ ይዘው በጨዋታው ሕግ ብቻ መንቀሳቀስ እንዲሇባቸው ተገንዝበው 

መዘጋጀት ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

 

             ይሁን እንጂ ተቃዋሚ ፓርቲዎቻችን ከ 97 ምርጫ በኋሊ የተማሩት 

ነገር ምንዴነው? የነበራቸውን ጠንካራና ዯካማ ጎኖች ሇይተው ምርጫውን በሁለ 

መሇኪያ ሰሊማዊ፣ዳሞክራሲያዊ፣ ፍትሃዊና ታማኝ ሇማዴረግ እየተንቀሳቀሱ 

ናቸውን? የሚሇውን መገምገሙ ተገቢና ትክክሌ ይመስሇኛሌ፡፡ 

 

             ተቃዋሚ ፓርቲዎቻችን አብዛኛዎቹ ከምርጫ 97 ወዱህ ስሇ አገሪቷ 

ኢኮኖሚያዊ፣ ፖሇቲካዊ፣ ማህበራዊና  አጀንዲ ቀርፀው የተንቀሳቀሱበት አጋጣሚ 

የሇም፡፡አብዛኛዎቹ ትኩረት አዴርገው የነበሩት  አገራዊ አጀንዲ ሊይ ሳይሆን  



ግሇሰባዊ ክብር ሊይ  ነው፡፡እንዲንዳ “ተቋሞች የዳሞክራሲያችን ዋነኛ መገሇጫዎች 

ናቸው” የሚሇውን መርህ ወዯኋሊ በማዴረግ “አንዴ ግሇሰብ ከላሇ ተቋሙ ይፈርሳሌ” 

የሚሌ አመሇካከትና እምነት መያዛቸው ፓርቲዎቹ እንዯ ተቋም በመርህና በሕግ 

የመገዛት ሳይሆን በአንዴ ሁሇት ግሇሰቦች ክብር ሊይ ማተኮር የተመሰረቱ እንዯሆኑ 

ካሇፈው አራት ዓመት አካሄዲቸው ያሇተማረ ሰው አሇ ብዬ አሊምንም፡፡ 

 

             ሁሇተኛ የአገራችን ተቃዋሚዎች  ከምርጫ 97 በኋሊ አብዛኛዎቹ 

እርስ በርስ ሲፋጩና ሲበታተኑ፣ እንዯገና ሲሰባሰቡና ሲሞጋገሱ ቆይቶም ሲበታተኑ፣ 

እንዲንዳማ መቼ ተፈረካክሰው መቼ እንዯተጠገኑ ግራ እስከሚገባን ዴረስ ፍጥነት 

ባሇው አኳኋን በዚህ አዙሪት ውስጥ ተጠምዯው እናስተውሊቸዋሇን፡፡ እነዚህ 

ፓርቲዎች ዓሊማቸውን፣ፖሉሲያቸውንና ስትራተጂያቸውን ሇህብረተሰቡ በሚገባ 

ቢያስታውቁስ ጥሩ ነበር፡፡ህዝቡም የሚመጥናቸውን መሌስ የሚሰጥበት ዕዴሌ ያገኝ 

ነበር፡፡እነዚህ ፓርቲዎች ግን አብዛኛዎቹ በአንዴ ሁሇት ግሇቸቦች አመሇካከት 

የተዋቀሩና፣ ከአገር ይሌቅ የራሳቸውን ክብር የሚያስቀዴሙ ትንሽ ከተነኩ 

የሚበታተኑ መሰረት የላሊቸው ዓይነት እንዯሆኑ መገንዘብ ችያሇሁ፡፡ 

 

             ስትራተጂካዊ ራእይ የላሇው ፓርቲ ከሆነ ጭፍን ተቃዋሚ ፓርቲ 

ስሇሚሆን፣ ምንም እንኳ በህጉ መሰረት ፓርቲ የመመስረት መብት ቢኖረውም 

ሇህብረተሰቡ የሚያመጣው ፋይዲ ግን የሇውም - ከስሜታዊነት ከዚያም አሌፎ 

ከሁከትና ብጥብጥ ውጪ፡፡ 

 

             ተቃዋሚ ፓርቲዎቹ ዳሞክራሲያዊ አስተሳሰብ የሊቸውም፡፡ 

በአመራር ዯረጃ እንኳን በሚያዯርጉት ስብሰባ  ሲሰዲዯቡ፣ሲዘሊሇፉና የመዯማመጥና 

የመቻቻሌ ባህሌ ዴምጥምጡን ሲያጠፉት ነው የሚስተዋለት፡፡እነዚህ ፓርቲዎች 

ሌዩነትን እንዯ ጌጥ ከማየት ይሌቅ፣ በመሰዲዯብና በመናቆር ሉፈቱት ከሞከሩ፣ 

የብዙ ብሄር፣ብሄረሰቦች፣ሃይማኖቶች፣ ባህልች፣ቋንቋዎች፣ወጎች…ወዘተ ባሇቤት 

ሇሆነችና የተሇያዩ ፍሊጎቶች ያለባት አገር፣ በሰሇጠነ ዳሞክራሲያዊ አካሄዴ እንዳት 

ሉመሯት ይችሊለ?  

 



             ባሳሇፍነው አራት ዓመት፣ ውስጥ እነዚህ ፓርቲዎች በአገሪቷ 

የዕዴገት አጀንዲ ሊይ ሳይሆን በውስጣቸው ያሇውን ያሌፀዲ አመሇካከት 

ሲያፋጫቸው ነው የከረሙት፡፡የሚያሰዝነው ዯግሞ ንትርኩ በአገራዊ አጀንዲ ሊይ 

የተመሰረተ አሇመሆኑ ነው፡፡አብዛኛውን ስሇ ግሇ ክብራቸው የሚያጠነጥን ንትርክ 

መሆኑ በጣም የሚከነክን ነው፡፡ተቃዋሚ ነን ባይ ፓርቲዎች ከህዝብ ጥቅም ይሌቅ 

ሇግሇሰብ ገናና ስም ሲማስኑ ይስተዋሊለ፡፡ 

 

             ስሇሆነም ተቃዋሚ ፓርቲዎቻችን ሇመጪው ምርጫ 2002 በቂ 

ዝግጅት አዴርገዋሌ ብል ማሰብ የዋህነት ይመስሇኛሌ፡፡እነሱ በቂ ዝግጅት 

አዴረገናሌ ሇማሇት ቢሞክሩ እንኳ፣ ከምርጫ 97 በኋሊ በምን ስራ ሊይ ተጠምዯው 

እንዯነበሩ ህዝቡ በሚገባ ያውቀዋሌና! 

 

             በቂ ዝግጅት ባሇማዴረጋቸውና በ2002 ምርጫ ሇመሳተፍ 

እንቅስቃሴ ማዴረጋቸው ሁሇት ነገሮችን ይዞ እንዯሚመጣ 

አያጠያይቅም፡፡አንዯኛውና ጥሩ ነገር ተብል የሚታሰበው ምርጫ ሊይ ተሳትፈው  

አሸናፊ ሇመሆን ሇመወዲዯር መወሰናቸው ነው፡፡ምክንያቱም ህብረተሰቡ የተሻሇ 

አማራጭ እንዱኖረው በማዴረግ በኩሌ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ስሊሇው፡፡ሁሇተኛውና 

ዋነኛው ስጋት ግን እነዚህ ተቃዋሚዎች ሇምርጫ በቂ ዝግጅት ባሇማዴረጋቸውና፣ 

በሃገራዊ አጀንዲ ሊይ ተመስርተው ሳይሆን በጥቃቅን የጓዲ ችግራቸው ሊይ 

የሚያተኩሩ በመሆናቸው፣ ከዚያም አሇፎ ገዢው ፓርቲ ሇምርጫ በቂ ዝግጅት 

ስሊዯረገ መሸነፋችን አይቀሬ ነው የሚሌ አስተሳሰብ መያዛቸው ስሇማይቀር 

ምርጫውን ፍትሃዊ፣ሰሊማዊ ነፃና ታማኝ ምርጫ እንዲይሆን በስሜታዊ አካሄዴ ሊይ 

የተመሰረተ መርህና የፀረ ዳሞክራሲያዊ መንገዴ  የመከተሌ አዝማምያ የሚጎሊ 

ይመስሇኛሌ፡፡እዚህ ሊይ ፓርቲዎች ሉረደት የሚገባ ነገር ሁላም ውዴዴር ካሇ 

መሸነፍም ማሸነፍም እንዲሇ ሉያውቁ ይገባሌ፡፡ሽንፈትንም በፀጋ ተቀብል 

በሚቀጥሇው ምርጫ የቤት ስራን ጠንክሮ መስራት ብሌህነት ነው፡፡ 

 

         ህዝብን እወክሊሇሁ ከሚሌ ፓርቲ ስሜታዊነት የሚጠበቅ አይዯሇም፡፡ 

ሇምሳላ ያህሌ በቅርቡ በገዢው ፓርቲ ጋባዥነት፣ ከተሇያዩ ተቃዋሚ ፓርቲዎች 



በስነምግባር ዯምብ ሊይ ውይይይት እየተካሄዯ መሆኑን ሰምተናሌ፡፡በዚህ ውይይት፣ 

“መዴረክ” የተባሇው ተቃዋሚ ፓርቲ፣ እኔ የምዯራዯረው ከገዢው ፓርቲ ጋር ብቻ 

ነው  ከላልች ተቃዋሚ ፓርቲዎች አሌዯራዯርም ማሇቱ ይታወሳሌ፡፡ሇምን ቢባሌም 

ከእገላ ፓርቲ ጋር ፀብና ቁርሾ አሇኝ ነው መሌሱ፡፡ዳሞክራሲ ማሇት በመሰረቱ 

አንዴ ወጥ አስተሳሰብ የሚያስተናግዴ ንዴፈ ሃሳብ ሳይሆን፣  የተሇያዩ ሃሳቦች  

የሚፋጩበት ስርዓት እንዯሆነ ሇማንም ግሌፅ ነው፡፡ይሁን እንጂ መዴረኮች ይህ 

የገባቸው አይመስሇኝም፡፡ይህ ዯግሞ በመሰረቱ ፀረ ዳሞክራሲ ነው፡፡መዴረክ 

ሇምንዴነው ውይይቱ ያሌፈሇገው? ከተባሇ  በቂ የምርጫ ዝግጅት ባሇማዴረጉ፣ ተራ  

ነገሮችን እያነሳ መጪውን ምርጫ በተፈሇገው መንገዴ እንዲይሄዴ ካሇው ዴብቅ 

ፍሊጎት ይመስሇኛሌ፡፡ 

 

 

              ከምርጫ ወዱህ ተቃዋሚዎች የፖሇቲካ ምህዲር ስፋትና መጥበብ 

የሚሇኩት የነበሩ ከህዝቦች ተሳትፎ አኳያ ሳይሆን፣ የውጭ ዜጎች በኢትዮጵያ ውስጥ 

ካሊቸው ጣሌቃ ገብነት አንፃር እየተረጎሙ፣ የአገራችን ለዓሊዊነት ባሇቤት በሆነው 

ህዝብ ሊይ እየተቀሇዯ አሌፏሌ፡፡በቅርቡ አንዴነትን የመሰለ የፖሇቲካ ፓርቲ 

ዴርጅቶች በአዱስ አበባ ውስጥ የሚገኝ የኔዘርሊንዴ ኤምባሲ በመሄዴ እኛ እገላ 

ከሚባሌ ፓርቲ ጋር አንወያይም ማሇታቸው ይታወሳሌ፡፡በገዢው ፓርቲ ጋባዥነት 

በስነምግባር ዯምብ ሊይ በመካሄዴ ያሇው ውይይትም መዴረክ ይሄንኑ ነው 

የዯገመው፡፡ስሇሆነም የአገራችን ተቃዋሚ ፓርቲዎች የዳሞክራሲ ንዴፈ ሃሳብ 

ያሌገባቸውና ከመርህ ውጭ እንዲሻቸው እየሆኑ ያለ ፓርቲዎች ናቸው ብሌ 

ከሚያዯርጉት ያለት እንቅስቃሴ አንፃር ያጋነንኩ አይመስሇኝም፡፡ 

  

             በአጠቃሊይ የኛ አገር የተቃዋሚ ፖሇቲካ ፓርቲዎች፣ ግሌፅ የሆነ 

(አንዲንደ ጭራሽ ያሇመኖር) የፖሇቲካ ፕሮግራም አሇመያዝ፣ ሽንፈትን በፀጋ 

አሇመቀበሌ፣ የመቻቻሌ አቅም ማጣት፣ አዯገኛ የፕሮፓጋንዲና የኮሚዩኒኬሽን 

ስሌት፤ሂስና ነቀፌታ ሇመቀበሌ ዝግጁ አሇመሆን፣ ሌዩነትን ወዯ ጥሊቻ መቀየር፣ 

አባሌን በዓሊማ ከማሰባሰብ ይሌቅ በስሜትና ባሌተጨበጠ መረጃ ማቅረብና ማራቅ፣ 



በገንዘብ ዙሪያ ምግባረ ብሌሹነት፣ እርስ በርስ መወነጃጀሌ ወዘተ. መሇያቸው እየሆነ 

መጥቷሌ፡፡     

 

             ገዢው ፓርቲ ምርጫው በሁለም መሇኪያ የተሻሇ ሇማዴረግ 

የሚያሳየው ያሇው ቁርጠኝነት ሉመሰገን ይገባሌ፡፡ይሁን እንጂ ጥረቱ በዚህ ብቻ 

መቆም እንዯላሇበት ማወቅ ይኖርበታሌ፡፡አራት ዓመት ሙለ ሇምርጫ ምንም 

ዝግጅት ሳያዯርጉ የቆዩ ፓርቲዎች፣ አሁን እንዯጀመሩት የተሇያዩ እንቅፋቶች 

ሉፈጥሩ እንዯሚችለ መገመት ይቻሊሌ፡፡በተጨማሪም በምርጫ ዋዜማ ብሌጭ 

ብሇው በምርጫ መጨረሻ ዴርግም የሚለ ፓርቲዎች ሲጨመሩባቸው፣ በመርህ 

ሳይሆን በስሜት የመሄዴ አዝማምያው ጎሌቶ የሚወጣበት አጋጣሚ ሉኖር 

ይችሊሌ፡፡መንግስት የአገርንና የህዝብን ሰሊም የማስጠበቅ ሃሊፊነት የተጣሇበት 

በመሆኑ፤በተቃዋሚ ፓርቲዎች ዘንዴ ሇሇውን ቅጥ ያጣ እንቅስቃሴ ችሊ ሉሇው 

አይገባም፡፡ 

 

             ስሇሆነም ገዢው ፓርቲ ከወዱሁ ይህ እንዯሚመጣ ተገንዝቦ 

ምርጫውን ፍትሃዊ፣ ሰሊማዊ፣ ነፃና ታማኝ እንዱሆን እያዯረገ ያሇውን ጥረት የበሇጠ 

ትኩረት ሰጥቶት ሉንቀሳቀስ ይገባሌ፡፡በመንግስት ዯረጃም መንግስት ሆዯ ሰፊ 

መሆን ይጠበቅበታሌ፡፡ምርጫውን ሰሊማዊ እንዲይሆን በሚጥሩ ፓርቲዎች ሃሊፊነት 

በተሞሊበት ዯረጃ ወዯ ሰሊማዊ መዴረክ እንዱቀሊቀለ ጥረት ማዴረግ 

ይጠበቅበታሌ፡፡ምክንያቱም ምርጫውን ሰሊማዊ፣ፍትሃዊ፣ነፃና ታማኝ የማዴረግ 

ጉዲይ ይዘነው ያሇን የዳሞክራሲ ሂዯት ስር እንዱሰዴ የሚያዯርግ ትሌቅ ደዲይ 

ስሇሆነ፡፡ሰሊም! 

 

 

 

 


