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ኢህዱግ ያስመዘገበው የሌማት  
ሥኬትና የህዝቡ ምሊሽ 

                         

       ፍሌፍለ (ከዯሴ) 

 

ሁሇተኛው የዓሇም ጦርነት ምንም ሆነ ምን የራሱን የማይረሳ ትምህርት ወይም  የታሪክ 

ጠባሳ እንበሇው ትቶሌን ሊይመሇስ አሌፏሌ፡፡ ታሊቁ የሩሲያ አብዮትም እንዱሁ በህዝብ 

አመፅ ተንኯታኩቷሌ፡፡ የእነዚህ ሁሇት ታሪካዊ ክስተቶች በውስጥና በውጭ ኃይልች 

የከረረ ተቃውሞ መውዯቅ ሇአሁኑ ዘመን ዳሞክራሲም ሆነ  ዳሞክራሲያዊ ምርጫ 

ሥርዓት በአዲዱስ አስተሳሰቦች መተካት ብልም ከጸረ-ዳሞክራሲያዊ ኃይልች በመሊቀቅ 

ዳሞክራሲያዊ ስርዓት በዓሇማችን እንዱሰፍን በማዴረግ ረገዴ ጉሌህ አስተዋጽኦ 

አዴርጓሌ፡፡ ይህ የሇውጥ ሂዯት በአፍሪካ አህጉርም መሠረቱን የተከሇ ሲሆን፣ በአሁኑ 

ሰዓት በህዝቡ ምርጫ ወዯ ሥሌጣን መምጣት የተሇመዯ ዳሞክራሲያዊ የመንግሥት 

አወቃቀር ሂዯት እየሆነ መጥቷሌ፡፡ ይህ የዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ 

በኢትዮጵያችንም ህሌውና አግኝቶ እነሆ ካሇፉት ሁሇት አስርት ዓመታት ጀምሮ በሥራ 

ሊይ ውሎሌ፡፡ ይህ እውነታ ከመቼውም ጊዜ በበሇጠ የህዝብ ሙለ ተሳትፎ በታዬበት 

የዘንዴሮው ምርጫ እውን ሆኗሌ፡፡ 

 

ምርጫ 2ዏዏ2 ነፃ፣ ፍትሀዊና ዳሞክራሲያዊ ከመሆኑም በሊይ በየትኛውም መመዘኛ ዓሇም 

አቀፍ የምርጫ መስፈርቶች ያሟሊ ሆኖ ተከናውኗሌ፡፡ ይህም አንዲንዴ ወገኖች 

እንዯሚለት ሳይሆን ዳሞክራሲ በኢትዮጵያን ጨምሮ  በበርካታ የአፍሪካ አገራትም 

ፖሇቲካዊ ባህሌ በመሆን ሊይ መሆኑን ያስረዲሌ፡፡ ሇዚህ ምሣላ የሚሆነን በ1997 

በተካሄዯው ምርጫ፣ ምርጫውን ተከትል የተነሳው ብጥብጥና ችግሩን ከምንጩ ሇማዴረቅ 

የተወሰዯው ሕጋዊ የመፍትሄ  አቅጣጫ ነው፡፡ ኢትዮጵያን ሌዩ የሚያዯርጋትም ይኸው 

ሇብጥብጡና ብጥብጡን በጠነሰሱት እና ይህንኑ ባራመደት የፖሇቲካ ፓርቲዎች ሊይ 

የወሰዯችው የማስተማሪያና የእርምት እርምጃ ነው፡፡ 

 

እንዯምናስታውሰው ምርጫ 97ን ተከትል በተከሰተው ብጥብጥ ተቃዋሚ ፓርቲዎች 

ህገመንግሥቱን በኃይሌ በመናዴ የመንግሥት ሥሌጣን ሇመውሰዴ በከፍተኛ ዯረጃ 
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የተንቀሳቀሱበት ወቅት ነበር፡፡ እነሱ ባስነሱት የጐዲና ሊይ ብጥብጥ ተከስቶ የነበረው 

አሇመረጋጋትና የወዯመው ንብረት በቀሊለ የሚታይ አሌነበረም፡፡ ነገር ግን መንግሥት 

የነሱን መንገዴ በመከተሌ ሳይሆን፤ የህዝብን ሰሊም፣ የሀገርን ዯህንነትና ህገመንግሥታዊ 

ሥርዓቱን ከማስጠበቅ አንፃር የተጣሇበትን ኃሊፊነት ሇመወጣት ሕጋዊ እርምጃ 

ሇመውሰዴ ተገዶሌ፡፡ በወቅቱ እርምጃው ተቃዋሚዎች የተከተለትን የቀሇም አብዮት 

ሂዯት የተከተሇ ሳይሆን፣ በሀገሪቷ ዳሞክራሲ እንዱያብብና ተቃዋሚ ፓርቲዎችም 

ከስህተታቸው በመታረም በቀጣይ ሇሀገራቸው የመዴበሇ ፓርቲ ሥርአት መጠናከርና 

ሇዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ሕጋዊነትን ተከትሇው የራሳቸውን ገንቢ አስተዋፅኦ 

ያዯርጉ ዘንዴ በማሰብ በይቅርታ ማሇፍን ነበር፡፡ 

 

ምርጫ 97 በሀገራችን የፖሇቲካ ህይወት ውስጥ ጉሌህ ሥፍራ የሚሰጠው ሲሆን፤ 

ከአጠቃሊይ ሂዯቱም ሁለም የፖሇቲካ ፓርቲዎች ተምረውበት አሌፈዋሌ የሚሌ እምነት 

አሇ፡፡ መንግሥትም ሆነ ገዥው ፓርቲ ከምርጫ 97 ስህተቶች ትምህርት በመውሰዴ 

ሌማትን ከማፋጠን፣ የዳሞክራሲ ተቋማትን ከመገንባት አኳያ ከህዝቡ ጋር እጅና ጓንት 

በመሆን ሲሰራ ከመቆየቱም በሊይ ምርጫ 2ዏዏ2 ነፃ፣ ፍትሀዊና ሰሊማዊ ይሆን ዘንዴ 

መሠረታዊ ሥራዎችን ሲሰራ ቆይቷሌ፡፡ ምርጫውም በተፈሇገው መንገዴ በህዝቡ ሙለ 

ተሳትፎ ተካሂዶሌ፡፡ ህዝቡ የፈሇገውን ፓርቲ በመምረጥም መንግሥታዊ ውክሌና 

ሇአሸናፊው ፓርቲ ሰጥቷሌ፡፡ 

 

በምርጫ 2ዏዏ2 ህዝቡ በከተማም ሆነ በገጠር ገዢው ፓርቲ ያከናወናቸውን ተግባራትና 

የተመዘገቡ የሌማት ስኬቶችን በሚገባ የተረዲ በመሆኑ ከተጠበቀው በሊይ ዴምፁን 

ሉሰጠው ችሎሌ፡፡ በላሊ አገሊሇፅ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ይዘውት የነበረውን የፖሇቲካ 

አጀንዲ በመመርመርና  አገሪቷን ካሇችበት ዘርፈብዙ ችግር ሇማውጣት የነዯፉት ዓሊማ 

ሇስኬት እንዯማያበቃው ወይም እንዯማይጠቅመው በመረዲቱ ትምህርት በሚሰጥ መሌኩ 

ዴምፁን ከሌክሎቸዋሌ፡፡ ረጋ ብሇው ካስተዋለ ሇሚቀጥሇው ምርጫ ራሳቸውን 

አስተካክሇው፣ የህዝቡን ስሜት ተረዴተውና አጀንዲቸውን ሌማታዊ አዴርገው ይመጡ 

ዘንዴ መንገደን አሳይቷቸዋሌ፡፡ ገዢው/አሸናፊው ፓርቲ ኢህአዳግም የተጣሇበትን 

ኃሊፊነት በአግባቡ ይወጣ ዘንዴ መሌዕክቱን አስተሊሌፏሌ፡፡ 
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የህዝብን ዴምፅ መሠረት አዴርገን ስንነጋገር በትይዩነት የእንግሉዝን፣ የዚምባቡዌን 

ወዘተ የምርጫ ሂዯት ማንሳትና መራጩ ህዝብ የወሰዯውን እርምጃ ማስታወሱ በቂ 

ነው፡፡ በወቅቱ ከዓሇምአቀፍ ሚዱያዎች እንዯተረዲነው ህዝቡ ዴምፁን የሰጠው 

የተሳሳተውን ሇማረምና የተበሊሸውን ሇማቃናት ብቻ ሳይሆን፣ በዋናነት በሀገሩ አጠቃሊይ 

ሌማት ይመጣ ዘንዴ በመሻትም ጭምር ነው፡፡ የማይፈሌገውን ፓርቲም 

አስወግድበታሌ፡፡ በአገራችንም የታየው ይኸው የማይፈሇገውን ያሇመውሰዴና የተሻሇውን 

የመምረጥ አካሄዴ ነው፡፡ 

 

እዚህ ሊይ በአፅንኦት ማንሳት የሚገባን አቢይ ጉዲይም በምርጫና በምርጫው ዙሪያ 

ስሇሚሳተፉ ባሇዴርሻ አካሊት ነው፡፡ ይህም ተፎካካሪ ፓርቲዎችንና ዴምፅ ሰጪውን 

ህዝብ ይመሇከታሌ፡፡ በምርጫው ወቅት ህዝቡ ይሆነኛሌ፣ ያገሇግሇኛሌ፣ ችግሬን 

በመረዲት መፍትሔውን ያገኝሌኛሌ ወዘተ ያሇውን ፓርቲ መርጧሌ፡፡ በመሆኑም ገዢው 

ፓርቲ ኢህአዳግ 99.6 በመቶ ዴምፅ በማግኘት አሸንፏሌ፡፡ በዚህ ሂዯት በውጤቱ 

ያሌተዯሰቱ ወገኖች ሉኖሩ ይችሊለ፡፡ ነገር ግን ያሇው አማራጭ አንዴና አንዴ ነው፣ 

የህዝብን ዴምፅ ማክበር፡፡ ዋናው ባሇዴርሻ አካሌም ህዝቡ ራሱ ነውና፡፡ 

 

አሁን ምርጫው ከተጠናቀቀ ሳምንታት አሌፈዋሌ፡፡ ውጤቱም ከሞሊ ጐዯሌ በምርጫ 

ቦርዴ በኩሌ ሇህዝብ ይፋ ሆኗሌ፡፡ ህዝቡም የሰጠው ዴምፅ ያተኮረበትና የሚፈሌገው 

ፓርቲ የተመረጠሇት በመሆኑ ውጤቱን በፀጋ ተቀብልታሌ፡፡ አንዲንዴ የሰብአዊ መብት 

ተሟጋች ነን የሚለ ዴርጅቶች ከህዝቡ ተቃራኒ በሆነ ስሜት የመንቀሳቀስ ዓሊማ 

ቢያሳዩም ህዝቡ ግን ሉቀበሊቸው  አሌቻሇም፡፡ 

 

በአጠቃሊይ ገዢው ፓርቲ ከበፊቱ የበሇጠ ከባዴ ኃሊፊነት በህዝብ ተጥልበታሌ፡፡ 

በመሆኑም ከህዝብ ያገኘውን ግዙፍ ዴምፅ ወዯ ሌማትና ሌማት ብቻ በመቀየር 

የመረጠውን ህዝብ ህይወት ሇማሻሻሌ፣ መሌካም አስተዲዯር ሇማስፈን፤ ሙስናን በሁለም 

ዯረጃ  ከምንጩ ሇማዴረቅና ዱሞክራሲን ሇመገንባት ቀን ከላሉት ሉሰራ ይገባሌ፡፡  


