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መሌክ ስጠኝ እንጅ ሙያንስ… 
       ቻሊቸው Chebudie@yahoo.com 

 

      

ፈረንጆች እንዯሚለት # Politicians think about the next election, the states man think 

about the next generation; ወዯ አማርኛ ስመሌሰው #ፖሇቲከኞች ስሇመጪው ምርጫ 

ያስባለ፤ብሌህ የፖሇቲካ መሪዎች ዯግሞ ስሇ መጪው ትውሌዴ; ይህ አባባሌ ሇመራጩም 

ሆነ ሇተመራጩ ጥሩ መሌዕክት አሇው፡፡  

መጪው ምርጫ የመጪውን ትውሌዴ ሁሇንተና የሚወስንበት ሁናቴ አሇ፤ የሚቀጥለት 

ዘመናት አገራዊ ተጨባጭ ሁኔታዎች የሚገኙት በዛሬው ዘመን በሚመረጡ ፖሇቲከኞች 

ወይም ብሌህና ሕዝባዊ የፖሇቲካ መሪዎች የብስሇት ወይም የዴክመት መዲፍ ውስጥ ነው፤ 

ይህም ፖሇቲካዊ ስብዕና የሚታነፀው በተጨባጭ በአገሪቱ ሰፍኖ ባሇው የፖሇቲካ ሥርዓት 

ውስጥ እንዯመሆኑ መጠን፤የፖሇቲካ ሥርዓቱ ዳሞክራሲያዊ መሆን ወይም ያሇመሆን 

የአሁኑንም ሆነ የሚቀጥሇውን ትውሌዴ ሁሇንተና ይወስናሌ፡፡ ነፃና ሕዝባዊ ምርጫ 

ዳሞክራሲያዊ የሆነ የፖሇቲካ ሥርዓት አንደና ዋነኛ ገጽታ ነው፡፡ 

በአገራችን በየሥርዓተ መንግሥቱ የተሇያዩ የምርጫ ሂዯቶች ተካሂዯዋሌ፡፡ በአፄ 

ኃይሇሥሊሴ ዘመን በ1923 ዓ.ም. የወጣውም ሆነ በ1948 ዓ.ም.  የተሻሻሇው ሕገ-

መንግሥት የንጉሠ ነገሥቱን ጥቅም የሚያረጋግጡ እንጂ ሇሕዝቡ የፈየደሇት አንዲችም 

ጥቅም አሌነበረም፡፡ በወቅቱ በነበሩት የሕግ መወሰኛና የሕግ መምሪያ ምክር ቤቶች 

አባሊትም በፈጣሪ የተሰየመውን ንጉስ ሇማማከርና ሇመርዲት እንጂ የንጉሡን ፍቃዴ 

ከመፈፀም የዘሇሇ ሥሌጣን አሌነበራቸውም፡፡ የዯርግ ሥርዓት የወጣው ሕገ-መንግሥትም 

ቢሆን በሶሻሉዝም ርዕዮት ዓሇም ሊይ የተመሠረተ የወታዯራዊውን መንግሥት ጥቅም 

ሇማስጠበቅ እንጂ የሰፊውን ሕዝብ ጥቅም ያስቀዯመ እንዲሌነበር  የቅርብ ጊዜ ትውስታ 

ነው፡፡ይሄ መወሳት ያሇፉት ቅርብ ዘመናት የኢትዮጵያ ፖሇቲካ ነባራዊ እውነታ ቁራጭ 

ሥዕሌ ነው፡፡ 

የዯርግ መንግሥት ወዴቆ አገራችን ወዯ ሕገ-መንግሥታዊ የዳሞክራሲ ሥርዓት ሽግግር 

ማዴረግ ከጀመረች ከ1983 ዓ.ም. በኋሊ ሕገ-መንግሥቱን መሠረት ያዯረጉ ሦስት አገራዊ 
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ምርጫዎች ተካሒዯዋሌ፡፡ በ1987፣ በ1992 እና በ1997 ዓ.ም. የተካሔደት ምርጫዎች 

ተጠቃሽ ናቸው፡፡ አሁን ዯግሞ በ2002 የሚካሄዯው አራተኛው አገራዊ ምርጫ ከፊት 

ሇፊታችን ይጠብቀናሌ፡፡ 

በሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 54 መሰረት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሊት ፣ ሁለን 

አቀፍ፣ ነፃ ቀጥተኛ ትክክሇኛ በሆነና ዴምጽ በምስጢር በሚሰጥበት ሥርዓተ ምርጫ 

በየአምስት ዓመቱ በሕዝብ ይመረጣለ፡፡ በተመሳሳይ ሂዯት ሇክሌሌ ምክር ቤት አባሊትም 

ይመረጣለ፡፡ የምክር ቤቱ አባሊት በአንዴ የምርጫ ክሌሌ ውስጥ ከላልች ተወዲዲሪዎች 

መካከሌ አብሊጫ ዴምፅ ያገኘ ተወዲዲሪ አሸናፊ የሚሆንበት የምርጫ ሥርዓት 

እንዯሚካሄዴ በግሌጽ ተቀምጧሌ፡፡ ይህ ሲሆን ነው ዳሞክራሲያዊ የምርጫ ሂዯት 

ሉካሔዴ የሚችሇው፡፡ 

ምርጫ ውዴዴር ነው፤ መሸነፈና ማሸነፍ ዯግሞ የውዴዴር ውጤት ፀጋዎች ናቸው፡፡ 

በምርጫ የሚወዯዲሩ አካሊትም ሁለ የአሸናፊነት ወኔ ሰንቀውና ጥሩ ስነ-ሌቦና ይዘው ወዯ 

ውዴዴሩ መግባት ጉብዝና ነው፡፡ ሇማሸነፍ ወዯ ውዴዴር መግባት ትክክሇኛና ጤናማ 

እሳቤ ቢሆንም በዚያው ሌክ ውዴዴር ነውና መሸነፍንም እኩሌ ታሳቢ ማዴረግ ከሥሌጡን 

የፖሇቲካ ሰው ይጠበቃሌ፡፡ በምርጫ ተወዲዴሮ ያሊሸነፈ ፓርቲ ወይም ተወዲዲሪ ውጤቱን 

በፀጋ ተቀብል ሇቀጣይ ምርጫ ጠንክሮ መሥራት እንዲሇበትና አሸናፊውን በቅን ሌቦና 

‹‹እንኳን ዯስ አሇህ›› ብል በሰሊማዊ መንገዴ ውዴዴሩን ማጠናቀቅና ተከባብሮ የመስራትን 

ባህሌ የመገንባት፣ የመቻቻሌ፣ የመዯማመጥና የመግባባት ሌምዴን ማዲበር ከስሌጡን 

ፖሇቲከኛ ይጠበቃሌ፡፡ 

ሁለም ተወዲዲሪ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የጋራ ግባቸው ህዝብንና አገርን ማገሌገሌ እስከሆነ 

ዴረስ ምርጫው ሰሊማዊ፣ ፍትሐዊ፣ ነፃና ዳሞክራሲያዊ እንዱሆን በመመካከር ሇችግሮች 

መፍትሔ በመፈሇግ ሇሀገርና ሇህዝብ ተቆርቋሪ ሆነው መስራት ይገባቸዋሌ፡፡ በተጨማሪም 

ከምርጫ ማግሥት ጀምሮ የሕዝብን ይሁንታ ያገኘው ፓርቲ  ሕዝብ የጣሇበትን አዯራ 

ጠንክሮ እንዱሰራ ጠንካራ ጎኑን በማወዯስ ዯካማ ጎኑን እንዱያጠናክር ማዴረግ ተገቢ 

ነው፡፡   

እዚህ ሊይ ያዯጉ ሀገሮችን ተሞክሮ ማንሳት ጠቃሚ ይመስሇኛሌ፡፡  በተሇይ በአሜሪካ 

ያስተዋሌነውን ሁኔታ ማስታወስ በጣም ጠቃሚ ጉዲይ ነው፡፡ የቅርብ ጊዜውን ብንመሇከት 
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እንኳን ፕሬዚዯንት ኦባማ ከሪፐብሉካኑ ተፎካባሪያቸው ጆን ማኬን ጋር ያዯርጉት የነበረው 

የምርጫ ውዴዴር በኦባማ አሸናፊነት ሲጠናቀቅ የመጀመሪያ የእንኳን ዯስ ያሇህ መሌእክት 

ሇኦባማ ያስተሊሇፉት ተቀናቃኛቸው ማኬን ነበሩ፡፡ ‹‹ መሪያችን በመሆንህ የተሰማኝን 

ዯስታ የምገሌፅሌህ በታሊቅ አክብሮት ነው፤ ሇአገራችን ብሌጽግናና ዯህንነት አብረን 

እንሠራሇን ›› የሚሌ መሌእክት ነበር ያስተሊሇፉሊቸው፡፡ ትክክሇኛ ተቃዋሚ ማሇት በዚህ 

መሌኩ ሌዩነትን ሇህዝብ አሳውቆ ዴጋፍ ማግኘት ሲችሌ ብቻ መሆኑን ያስመሰከረ 

ዳሞክራሲያዊ ምርጫ ማሇት ይኼ ነው፡፡  

የምርጫን ውጤት በፀጋ ተቀብል ሇሀገር ሌማትና ሇህዝቦች ብሌጽግና አብሮ ሇመስራት 

መነሳት አገራዊ ራእይ ካሊቸው በሳሌ ፖሇቲከኞች የሚጠበቅ ቢሆንም በተቃራኒው 

የተሰሇፉ አንዲንዴ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የአፄውን የምርጫ ሥርዓት የሚናፍቁ ዛሬም 

ዴረስ አሇመጥፋታቸው በጣም ያስገርማሌ፡፡ በምርጫ ካሊሸነፍኩ ሥሌጣንን በጎዲና ሊይ 

ነውጥ አገኛሇሁ ብል የአመጽ መንገዴን መምረጥ፣ ሀገራችን የጀመረችውን የዳሞክራሲ 

ሥርዓት ግንባታ የሚያዯናቅፍ ሂዯት ነው፡፡ በምርጫ ካሊሸነፍኩኝ ምርጫው 

ተጭበርብሯሌ፣ ኮሮጆው ተሠርቋሌ በማሇት በሕገ-መንግሥቱ የተሰጠውን መብት ተጠቅሞ 

ሕገ-ወጥ ንግግርን በአዯባባይ መሇፈፍ ሇሀገራችን የሚበጅ አይዯሇም፡፡ ቀዴሞውንም 

ራዕያቸው አገርንና ህዝብን ማገሌገሌ ሳይሆን ዋናው ግባቸው ሥሌጣን ሊይ ሇመውጣት 

ስሇሆነ መርዛቸውን ዯብቀው ሰሊማዊውን ህዝብ ሉነዴፉ ተዘጋጅተዋሌ፡፡ 

 

አሁን እየታየ ያሇው የተሟሟቀ የምርጫ እንቅስቃሴ አሌዋጥሊቸው ያለ አንዲንዴ 

የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች #እኔ ከሞትኩኝ ሰርድ አይብቀሌ; አይነት አባባሌን 

በመጠቀም ሕዝቡን ውዥንብር ውስጥ ሇመክተት ይጣጣራለ፡፡ በ1997 ዓ.ም. በተዯረገው 

ሦስተኛው አገራዊ ምርጫ ሊይ የተስተዋሇውን አይነት ስህተት ዛሬም ሇመዴገም 

ወገባቸውን አጥብቀው የተነሱ ይመስሊሌ፡፡ ሁለንም ነገር ጥሊሸት መቀባት የሚቀናው 

መዴረክና ስብስቡ ስሇምርጫው ምንም ዓይነት እንከን ባሌታየበት ሁኔታ በጭፍን 

‹‹ምርጫው ፍትሐዊ አይሆንም ›› ፣ ‹‹በመጪው ምርጫ እኔ ካሊሸነፍኩኝ የምርጫው ኮሮጆ 

ተሰርቋሌ ማሇት ነው ›› በማሇት ተቀባይነት የላሇው  መሊምት መንዛት ምርጫው ሰሊማዊ 

እንዲይሆን ከማዯናቀፍ የዘሇሇ መሌካም ውጤት ይኖረዋሌ ተብል ሉታመን አይችሌም፡፡ 

በህዝባዊ አስተሳሰብ አይን ሲታይ ገና የምርጫው ፉክክርና የምረጡኝ ቅስቀሳው ሳይጀመር 
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ማንም ቢሆን ስሇማሸነፉና መሸነፉ እርግጠኛ ሆኖ መናገር አይችሌም፡፡ የሕዝብን 

የሥሌጣን ባሇቤትነት የዘነጋ ካሌሆነ በስተቀር፡፡  

በጣም የሚገርመው ዯግሞ በኢህአዳግ ጥሊ ሥር ሲታገሌ የነበረና በአመራርነት ሲሰራ 

ከነበረ ፖሇቲከኛ አቶ ስዬ አብርሃ ይህን መሰሌ ነገር መስማቴ ብዙ ነገር እንዲስብ 

አዴርጏኛሌ፡፡ በአመራርነት ሲሰሩ በነበረበት ወቅት ሥርዓቱን ባሇመቀበሌ አፈንግጦ 

መውጣት ሇምን አሌቻለም ነበር? ባጠፋት ጥፋት ወዯ ማረሚያ ቤት ወርዯው ስሇነበር 

ሇዚያ ብቀሊ በሚያስመስሌ መሌኩ ያዩትን መሌካም ነገር ሁለ ማጥሊሊትና ማጣጣሌ 

ተያይዘውታሌ፡፡ ይህን ጥያቄ ሊነሳ የቻሌኩት ያሇምክንያት አይዯሇም፤ ህወሐት 

የጣሇባቸውን አዯራ አንክተው ከጣለት በኋሊ ዲግም ሇላሊ እኩይ ተግባር መነሳት ምን 

ይለት አባዜ ነው? ነገሩን ሊስተዋሇው በጣም ከባዴ ነው፡፡ ምናሌባት ይቅርታ 

አሇመጠየቃቸው ዛሬም አንዴ ዙር ጥፋት ሊጥፋና በአንዴ ሊይ ንስሐ እገባሇሁ ብሇው 

ይሆን?  

የአንዴነት ሇዳሞክራሲና ሇፍትህ ፓርቲ አመራር አባሌ የሆኑት አቶ ስዬ ‹‹ አራተኛው 

አገራዊ ምርጫ ከ35 ዓመት በፊት ከአፄው ሥርዓት ከነበረው ምርጫ ያነሰ ነው ›› የሚሌ 

መግሇጫ መስጠታቸው ዘመኑ የዯረሰበትን ዯረጃ በግሌጽ አሇመረዲትን ከማመሌከቱም 

በሊይ በእኔ እምነት የፊውዲሌ ሥርዓት ናፋቂ ከመሆን የዘሇሇ ትርጉም አይኖረውም፡፡ 

የሕዝብ ተሳትፎ በምንም መሌኩ ያሌነበረበት፣ የንጉሣውያን ቤተሰቦች እርስ በእርስ 

የሚመራረጡበትን የምርጫ ሥርዓት፤ ህዝቡ የመምረጥና የመመረጥ መብቱን ተጠቅሞ 

ይበጀኛሌ፣ ያስተዲዴረኛሌ የሚሇውን አካሌ በዴምፁ ከሚያረጋግጥበት ዘመን ጋር 

ማወዲዯር ምን የሚለት አካሔዴ እንዯሆነ ሉገባኝ አሌቻሇም፡፡ ምርጫው ተቀዛቅዟሌ 

ብሇው ሌባቸውን ሞሌተው ሲናገሩ በምን መንገዴ መዝነውት ይሆን? የግዴ የምርጫው 

ሂዯት ተሟሙቋሌ ሇማሇት ፓርቲዎች እና ግሇሰቦች በየአዯባባዩ መዘሊሇፍ ነበረባቸውን?  

ሁከትና ብጥብጥ መንገስ አሇበትን? ምናሌባት የሥሌጣን ጥምን ሇማርካት የሚንቀሳቀስ 

ኃይሌ ወቅቱ አሌፈቅዴሇት ስሊሊቸው እንጂ  ብጥብጥና ሁከትን በመጠቀም ሥሌጣን ኮርቻ 

ሊይ ሇመፈናጠጥ አማራጭ መንገዴ መፈሇግ ይመስሇኛሌ፡፡  

ቁምነገር ሠርቶ ከህዝብ ዘንዴ ተቀባይነትን ማግኘት ሲገባ ጆሮ ኮርኳሪ ንግግሮችን 

በመሰንዘር የላልችን ስምና ዝና ሇማጉዯፍ የዘወትር ሥራ አዴርጏ መነሳት የዋህነት 

ነው፡፡  ‹‹መሌክ ስጠኝ እንጂ ሙያንስ ከጏረቤት እማራሇሁ›› ሲባሌ ተሰማና ‹‹ሥሌጣን 
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ስጠኝ እንጂ ሇህዝብና ሇሀገር ቀስ ብሇን እናስብበታሇን›› የሚሌ ተማፅዕኖ ማሰማት 

ይመስሊሌ እየታየ ያሇው አካሔዴ፡፡ የአንዲንዴ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ራዕይና ግብ በምንም 

መንገዴ ወዯ ሥሌጣን የሚያበቃቸውን መንገዴ መቀየስ ነው፡፡ ይህ አካሄዴ ዯግሞ 

አገራችን የጀመረችውን የሌማትና የዳሞክራሲ ሂዯት የሚቃረን ነው፡፡   

በ97ቱ ምርጫ ቅስቀሳ ወቅት ሲነገሩ እንዯነበሩት ንግግሮች ዛሬም ‹‹እኔ ካሊሸነፍኩኝ 

ምርጫው ተጭበርብሯሌ; ማሇት በሀገራችን ያለትን ላልች ፓርቲዎችን ምንም እንዯላለ 

መቁጠርን ያሳያሌ፡፡ ምንጊዜም ቢሆን ወዯ ምርጫ ሲገባ አሸናፊና ተሸናፊ እንዲሇ 

መታወቅ አሇበት፡፡ አሸናፊውን የሚወስነው ዯግሞ ህዝቡ በሚስጥር በሚሰጠው ዴምጽ 

ነው፡፡ እኔ ካሊሸነፍኩ በማሇት የምርጫውን ሂዯት ጥሊሸት መቀባት አንዴም የሕዝብን 

ለዓሊዊነት መዴፈር ያስመስሌባቸዋሌ፡፡  

ስሇዚህ ሇህዝብና ሇሀገር የሚጠቅመው ፓርቲዎች ከመሊምትና ፍሬ ከላሇው ግምት ርቀው 

የምርጫ ፉክክሩን ሰሊማዊና ፍትሐዊ እንዱሆን ጠንክረው ሲሰሩ ነው፡፡ የምርጫ 

ዳሞክራሲያዊነት የሚሇካው በውጤቱ ብቻ ሳይሆን በሒዯቱ መሆኑን ተገንዝበው መስራት 

ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ ጊዜው መንገዴ የጠፋበትን መከተሌን ሳይሆን ፀሐይ የወጣሇትን 

መከተሌን ያስተምራሌ፡፡  


