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ሌብ ያሇው ሌብ ይበሌ 

                   sofiateshome@yahoo.com                    ሲቲና / ከሏረር /  

 

የኢትዮጵያ ፌዳራሊዊት ዳሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ /ኢፌዳሪ/ ሕገ  መንግስት በስራ ሊይ ከዋሇበት ጊዜ ጀምሮ የህዝብ 

ሥሌጣን ባሇቤትነ ትን ያረጋገጡ ሦስት አገራዊና ክሌሊዊ ምርጫዎች ተካሂዯዋሌ፡ ፡  በመጪው ግንቦት 2ዏዏ2 ዓ.ም 

ዯግሞ አራተኛውን ምርጫ ሇማካሄዴ በዝግጅት ሊይ ነ ን፡ ፡  ከዘመናት የንጉሣዊና ወታዯራዊ አምባገ ነ ን የመንግስት 

ሥርዓቶች ተሊቀን ሕዝብ ብቸኛው የመንግስት ሥሌጣን ባሇቤት መሆኑን ያረጋገጡት እነ ዚህ ምርጫዎች ሇኢትዮጵያ 

ሕዝብ ታሊቅ ታሪካዊ ዴልች ናቸው፡ ፡    

 

ካሇፉት ሦስት ምርጫዎች በተሇይ በ97 የተካሄዯው ሦስተኛ ዙር ምርጫ ሂዯቱ፤ በአገራችን ታሪክ ታይቶ 

በማይታወቅ ሁኔታ ዳሞክራሲያዊ ነ በር፡ ፡  ከ1997 ዓ.ም የመጀመሪያ ወራት ጀምሮ በሕዝብ የመገናኛ ብዙሃን 

/ቴላቭዥንና ራዱዮ/ ቀጥታ ሥርጭት፣  በፖሇቲካ የፓርቲዎች አቋማቸውን ሇሕዝብ የማስተዋወቅ ሂዯትና የምረጡኝ 

ቅስቀሳ፣  እንዱሁም ምርጫው አስራ አምስት ቀናት ያህሌ ሲቀሩት በተሇይ ጠንካራ ተፎካካሪ የ ነ በሩት ኢህአዳግና 

ቅንጅት ሇአንዴነ ትና ሇዳሞክራሲ ፓርቲ የጠሩት ሕዝባዊ የዴጋፍ ሠሌፍ፣  የምርጫው ሂዯት ምን ያህሌ ሠሊማዊና 

ዳሞክራሲያዊ እንዯነ በረ የሚያረጋግጥ በቂ አስረጂ ነ ው፡ ፡  ሇምርጫ የተመዘገበውና ሇምርጫ የወጣው ህዝብ ብዛትም 

ከዚያ ቀዯም ከተካሄደት ሁሇት ምርጫዎች በእጅጉ የሊቀ ነ በረ፡ ፡  የምርጫ እሇት - ግንቦት 7 ሕዝቡ በመሊው 

አገሪቱ በፍፁም ጨዋነ ት ዴምፁን በመስጠት ሇሠሊምና ሇዳሞክራሲ ያሇውን ፍሊጎት ያረጋገጠበት ምርጫም ነ በረ፡  

    

ይሁን እንጂ፣  ከምርጫ በኋሊ የተወሠኑ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በተሇይ «ቅንጅት»፣  የምርጫው ውጤት በይፋ ሣይገሇፅ 

«ሕዝብ የሰጠን ዴምፅ ተጭበርብሯሌ» በሚሌ ሰበብ ሁከት አስነ ስቷሌ፡ ፡  ከገዢው ፓርቲ ኢህአዳግ ቀጥል፣ በተሇይ 

በፌዳራሌ መንግስት እና በክሌሊዊ ም/ቤቶች የማይናቅ ዴምፅ በማግኘትና አዱስ አበባን ሙለ በሙለ የማስተዲዯር 

የህዝብ ውክሌና ቢሰጠውም «አሻፈረኝ» በማሇት ነ ው ወዯ ሁከት የ ገባው፡ ፡  ይህ የቅንጅት አካሄዴ የመንግስትን 

ሥሌጣን በሕዝብ ውክሌና ሣይሆን ሕገ  መንግስታዊ ባሌሆነ  የኃይሌ አካሄዴ የተሻሇ ስሌጣን ሊይ መውጫ አማራጭ 

አዴርጏ መቀበለን የሚያሳይ ነ ው፡ ፡  የተቀበሇ መሆኑ ነ ው፡ ፡  እርግጥ በርካታ  የቀዴሞው ቅንጅት ተመራጮች፣ 

ሕዝብ የሰጣቸውን የውክሌና ስሌጣን ተቀብሇው ምክር ቤት የመግባት ፍሊጏት የ ነ በራቸው የፓርቲው ተመራጮች 

ነ በሩ፡ ፡  ፓርቲው በራሱ ችግር ከፈራረሰም በኋሊ ቀዯም ሲሌ በዴርጅቱ ሥር ጥምረት ፈጥረው በነ በሩ ፓርቲዎች 

አባሌነ ት፣ አዱስ የተመሠረቱ ፓርቲዎች አባሊትም ሆነ ው በምክር ቤት ተሣትፏቸውን ቀጥሇውበታሌ፡ ፡   

 

እዚህ ሊይ አንዴ መታወቅ ያሇበት ነ ገር፣  የቀዴሞው ቅንጅትም ሆነ  ላልች ከምርጫው በኋሊ «ዴምፅ  

ተጭበርብሯሌ» የሚሌ ሠሊማዊ ያሌሆነ  አካሄዴን ያራገቡ ፓርቲዎች ሠሊማዊና ዳሞክራሲያዊ በነ በረው የምርጫው 

ሂዯት ሊይም ከምርጫው በኋሊም የሞከሩት ኃይሌን የ ስሌጣን መውጫ አማራጭ አዴርገው አስበው አፍራሽ ዴርጊትን 

በአዯባባይ ሲያካሂደ ነ በር፡ ፡  በዚህ የምርጫ ሂዯት በሕዝብ የመገናኛ ብዙሃን፣  የምረጡኝ ቅስቀሳ ሲያካሄደና 

አቋማቸውን ሲገሌፁ ገና ባሌተካሄዯው ምርጫ፣ ሕዝብ የሚሠጣቸው ዴምፅ መጭበርበሩ አይቀርም በሚሌ ሲያስተሊሌፉ 

የ ነ በረውን መሌእክት ሇዚህ አስረጂነ ት መጥቀስ ይቻሊሌ፡ ፡  ይሁን እንጂ በአገሪቱ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔ ታ 

በፓርቲዎች መካከሌ ሲካሄዴ የ ነ በረው ክርክር፣ የምረጡኝ ቅስቀሳ፣ ሇምርጫ የተመዘገበው ሕዝብ ብዛት፣… 

በተቃራኒ  ምርጫው ዳሞክራሲያዊ ሉሆን እንዯሚችሌ ነ በር የሚያመሇክተው፡ ፡  

 

ይህ የተወሰኑ ፓርቲዎች ሠሊማዊ ያሌሆነ  ዝንባላ፣  ምርጫ 97 ሊይ ብቻ አሌነ በረም የታየው፡ ፡  ከዚያ በፊት 

በነ በሩት ሁሇት የመንግስት የሥሌጣን ዘመንም በተሇያየ  መንገዴ ሲገሇጹ ቆይተዋሌ፣  ሁከት ሆነ ው ጏሌተው 

አሌወጡም እንጂ፡ ፡  የ ቀዴሞው ቅንጅት ውስጥ ተካተው ከነ በሩት ፓርቲዎች መሃከሌ አንደ የ ነ በረው፣ የመሊው 
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ኢትዮጵያ አንዴነ ት ዴርጅትን /መኢአዴ/ የወሇዯው የመሊው አማራ ሕዝብ አንዴነ ት ዴርጅት /መአሕዴ/ ከሁሇተኛው 

ዙር ምርጫ በፊት ከሰሊማዊ የምርጫ ሂዯት ውጭ የመንቀሳቀስ አዝማሚያ እንዯነ በረው የሚጠቁሙ ሁኔ ታዎችን መጥቀስ 

ይቻሊሌ፡ ፡   

 

መአሕዴ በ1992 ከተካሄዯው ሁሇተኛ ዙር ምርጫ በፊት በኢፌፌዳሪ ሕገ  መንግስት፣ እንዱሁም ይህን ሕገ  

መንግስት ተግባራዊ ሇማዴረግ በወጡ ላልች ህጎችና ዯንቦች መሠረት፣  እንዯፓርቲ ሕጋዊ እውቅና አግኝቶ 

እየተንቀሳቀሰ፣   «በምርጫ አሌሣተፍም፣ በተሇየ  መንገዴ እታገሊሇሁ…» የሚሌ አቋም ይዞ ነ በር፡ ፡  ይህ ሁኔታ 

ብቸኛው የመንግስት ሥሌጣን ባሇቤትና ምንጭ የሆነ ው ሕዝብ በምርጫ ከሚሠጠው የውክሌና ሥሌጣን ውጭ ምንም ሕገ  

መንግስታዊና ሰሊማዊ ሇስሌጣን የሚያበቃ አማራጭ እንዯላሇ እየታወቀ፣  «እንዯሕጋዊ የፖሇቲካ ፓርቲ 

ቢንቀሳቀስም፣  ምርጫ ውስጥ አሌሣተፍም» በሚሌ ይዞት የ ነ በረው አቋም በይፋ ባይገሌፀውም፣ እንዲመቺነ ቱ ሠሊማዊ 

ያሇሆነ  የኃይሌ አማራጭንም የመጠቀም ዝንባላ እንዯነ በረው ያመሇክታሌ፡ ፡    

 

በምርጫ አሌሳተፍም የሚሇው አካሄዴ «መንግስት እና/ወይም በምርጫ የመንግስት ሥሌጣን የተረከበው ገዢ ፓርቲ 

ሕገ  መንስታዊ መብትና ነ ፃ ነ ቱን እንዲይጠቀም ከሌክልት ነ ው ወይም ይሆናሌ» የሚሌ ጥርጣሬ ህዝብ ውስጥ 

ይፈጥራሌ፡ ፡  ይህ ጥርጣሬ በውዥንብር ወሬዎች ወዯ መሠረተ ቢስ ጥሊቻ /Prejudice/ የመሸጋገር ዕዴሌ 

አሇው፡ ፡  በዚህ ሁኔ ታ፣  መሠረተ ቢስ ጥሊቻ የሚያዴርባቸው ሰዎች ዕምቅ የአመፅ ኃይሌ ሇመሆን በቀሊለ 

ይጋሇጣለ፡ ፡  እርግጥ፣  ይህ ዴርጅት ኋሊ «ምርጫ ሊይ አሌሳተፍም» የሚሇውን አቋሙን ትቶ፣  ከመሰልቹ ጋር አጋር 

በመሆን “ቅንጅት” በሚሌ ስያሜ ሇ3ኛው ዙር ምርጫ ተወዲዴሮ፣  የምክር ቤት መቀመጫ ሇማግኘት በቅቶ ነ በር፤ 

ነ ገር ግን የራሱ   ኢ-ዳሞክራሲያዊ ባህሪው ተጠናውቶት የህዝብን አዯራ ወዯ ጏን ትቶ ወዯ አመፅና ሁከት 

አመራ፡ ፡   

 

በአጠቃሊይ ያሇፉት ሦስት ዙር የፌዳራሌና የክሌሌ መንግስታት ም/ቤቶች ምርጫዎች ሊይ የታዩ፣  ችግሮች ሇወዯፊት 

የማይዯገሙበትን ሁኔ ታ ሇመፍጠር መማሪያ መሆን ይገባቸዋሌ፡ ፡   

 

ዳሞክራሲ እንዯማንኛውም አመሇካከት በአንዴ ቀን ጀምበር የሕዝብ የኑሮ ዘይቤ መገሇጫ ባሕሌ አይሆንም፡ ፡  

ዳሞክራሲ እንዯማንኛውም አመሇካከት ባሕሌ ሇመሆን በሕዝቡ ህሌውና መስረፅ  ይኖርበታሌ፡ ፡  ከዚህ አኳያ 

የአገራችንን ሁኔ ታ ስንመሇከት፣  ሇረጅም ዘመናት በአምባገ ነ ን የመንግስት ሥርዓቶች ስትተዲዯር በመቆየቷ፣  

ሇሕዝቡ  ዳሞክራሲያዊ አመሇካከት እንግዲ ነ ው፡ ፡  በዚህ ምክንያት የዳሞክራሲ ስርዓት አዱስ በመሆኑ የተፈጠሩ 

ችግሮች መኖራቸውን መካዴ ባይቻሌም አበረታች የሆኑ የዳሞክራሲ እሴቶች እየታዩ ስሇሆነ  እንዱጏሇብቱ ሁሊችንም 

ጠንክረን መስራት ይጠበቅብናሌ፡ ፡  ያሇፉ ችግሮች፣  ዯግሞ ተመሣሣይ ሁኔ ታ ውስጥ ሊሇመግባት መማርያዎች መሆን 

አሇባቸው፡ ፡  ይህን ማዴረግ፤ የመንግስት፣  የፖሇቲካ ፓርቲዎች፣ ከምንም በሊይ ዯግሞ የህዝቡ ኃሊፊነ ት ነ ው፡ ፡   

 

መጪው የአራተኛው ዙር አገራዊና ክሌሊዊ ምርጫ ሠሊማዊና ዳሞክራሲያዊ እንዱሆን ሇማስቻሌ ቀዯም ሲሌ 

ያሇፍንባቸውን ችግሮች ማስተዋሌ ይገባሌ፡ ፡  በተሇይ የመንግስት ስሌጣን ባሇቤት የሆነ ው ሕዝብ የዚህ ኃሊፊነ ት 

ዋነ ኛ ባሇዴርሻ ነ ው፡ ፡  የፖሇቲካ ፓርቲዎች ያሇፉ ስህተቶችን ምንጭ፣ በራሣቸውና በሠሊማዊ ዜጏች ሊይ፣ 

እንዱሁም ሠሊምን ሇማስከበር ግዲጅ ሊይ በነ በሩ የ ፀጥታ ኃይልች ሊይ ያሰከተሇውን ጉዲት አስተውሇው፣ የሕዝብን 

ፍሊጏትና ጥቅም፣ ሠሊምን፣  የዳሞክራሲያዊ ሥርአት፣  ግንባታን ሌማትን… መሠረት ያዯረገ  አቋምና ፖሉሲ ሌኖራቸው 

ይገባሌ፡ ፡  መንግስትም የሃገርንና የህዝብን ሰሊም የማስጠበቅ ኃሊፊነ ት የተጣሇበት ናውና ጫፍ እስኪወጡ መጠበቅ 

የሇበትም፡ ፡    
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የፖሇቲካ ፓርቲዎች አመራሮችና አባሊት እንዱሁም በፖሇቲካ ፓርቲ ውክሌናም ሆነ  በግሌ ሇመንግስት ሥሌጣን እጩ 

ተፎካካሪ ሆነ ው የሚቀርቡ ዜጏች ብቸኛ መዴረሻቸው የግሌ ፍሊጏትና ጥቅም ማሳካት ሳይሆን የሕዝቡን ጥቅምና 

ፍሊጎት ማስቀዯም መሆኑን ማወቅ አሇባቸው፡ ፡  የመንግሥትን ሥሌጣን ሇመረከብ ሲያስቡ፣  የግሌ ሥሜታቸው፣ ጥቅምና 

ፍሊጎታቸውን ወዯ ኋሊ መተው አሇባቸው፡ ፡  የግሌ ስሜት ጥቅምና ፍሊጎት እያሳዯዯ የአገርና የሕዝብ ነ ባራዊ 

ሁኔ ታ እንዲሇ ሇማሰብ ስሇሚያዲግተው፣ ሇብዥታ ያጋሌጣሌ፡ ፡  በጭሇማ ቀዩ ዯም፣  አረንጓዳው ቅጠሌ፣ …. 

ያሇባህሪያቸው ጠቁረው እንዯሚታዩት አይነ ት ከእውነ ታው የተሇየ  ግንዛቤ ያጋሌጣሌ፡ ፡  በግሌ ስሜትና ጥቅም 

የናወዘ አርቆ ማሰብ ይሳነ ዋሌ፡ ፡  አንዲንዴ በተቃዋሚዎች ጏራ የተሰሇፉ ፓርቲዎች ሊይም ያየ ነ ው ይኸንኑ ነ ው፡ ፡   

 

ስሇአጠቃሊይ ሁኔ ታ ይህን ያህሌ ካሌን፣  አሁን ያሇንበት የአገሪቱ የፖሇቲካ ገ ፅታ፣  በተሇይ ወራቶች ከቀሩት 

ምርጫ አኳያ ምን እንዯሚመስሌ እንመሌከት፡ ፡  የ2ዏዏ2 4ኛው ዙር ምርጫ እየተቃረበ በመሆኑ የአገርና የሕዝብ 

ታሊቅ ኃሊፊነ ት ሇመረከብ የተቋቋሙት የአገሪቱ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ዝግጅት ማዴረግ አሇባቸው፡ ፡  ተቃዋሚው ጏራ 

ሇምርጫው እንዲሌተዘጋጁ ወይም እየተዘጋጁ እንዲሌሆነ  የሚጠቁሙ አዝማሚያዎች ሲታዩ በጥንቃቄ ማስተዋሌ ብሌሕነ ት 

ነ ው፡ ፡  አሇመዘጋጀታቸው፣ አንዴም ኋሊ የምርጫው ግዜ ሲዯርስ ሇራሳቸው ችግር ማመካኛ ሇማበጀት “ተፈሇጥኩ 

ተቆረጥኩ…“ በማሇት አዯናጋሪ አተካራ የሚነ ሳበተን ክፍተት ሇመፍጠር እንዱያመቻቸው አሉያም የህዝብና የአገርን 

ጥቅም ዋና ጉዲያቸው አዴርገው አሇመንቀሳቀሳቸውንና የመንግስት ኃሊፊነ ት የመረከብ እውነ ተኛ ፍሊጎት እና አቅም 

እንዯላሊቸው በግሌፅ  የሚያሳይ ነ ው፡ ፡    

 

ወዯ እውነ ታው ስንመሇስ ሕጋዊ ዕውቅና አግኝተው በመንቀሳቀስ ሊይ ያለት የፖሇቲካ ፓርቲዎች፤ አንዲንድቹ ዋነ ኛ 

አጀንዲቸው የውስጥ ችግራቸው ሆኖ፣  በከረረ የእርስ በርስ ሽኩቻ የተጠመዯቡት ሁኔ ታ ይስተዋሊሌ፡ ፡  በአንዴ 

መስመር የሚያንቀሳቅስ ተመሣሣይ አሊማና አቋማቸውን ሳይፈትሹ የጋራ ግንባር ፈጥረው እርስ በርስ ሲቆሊሇፉ፣ 

ሲጠሊሇፉ ይታያለ፡ ፡  ሇአገርና ሇወገን ከመስራት ይሌቅ ተራ ነ ገር በፈጠረባቸውን ሥጋት እርስ በርስ ሲታመሱ 

ይታያለ፡ ፡  በነ ፃ ነ ት መዯራጀትና መንቀሳቀስ ባስቻሊቸው ህገ  መንግስታዊ መብት ተዯራጅተው፣ በተመሣሣይ ህገ  

መንግስታዊ ነ ፃ ነ ት የተዯራጁትን  «የተሇየ  አቋም አሊቸው» የሚሎቸውን የፖሇቲካ ፓርቲዎች፣ እንዯጠሊት በይፋ 

የመጋፋት ዘመቻዎችንም እየታዘብን ነ ው፡ ፡           

 

ይህን ከአመራሮቹ ኢ - ዳሞክራሲያዊ አመሇካከትና ሌዩነ ትን አቻችል መንቀሳቀስ ካሇመቻሌ የተፈጠረ የራሳቸውን 

ችግር ሇማዴበስበስ ህዝብን ሇማዯናገር መንግስትና ገዢው ፓርቲ ችግር እየፈጠረብን ነ ው የሚለ መግሇጫዎችን 

ያወጣለ፡ ፡  የአመራሮቹ ኢ - ዳሞክራሲያዊ ባሕሪ እርስ በርስ እያናከሣቸው ተፈረካክሰው የፓርቲያቸው ሕሌውና 

አዯጋ ሊይ በመሆኑ በዚህ ሁኔ ታ ምርጫ ሊይ የመሣተፍ አቅም እንዯላሊቸው፤ ቢሣተፉም የሕዝብ ዴምጽ ማግኘት 

እንዯማይችለ ሲገምቱ ሇዚህ አሣፋሪ ዴክመታቸው መሸፈኛ የሚሆን ሰበብ ፍሇጋን ዋነ ኛው ሥራቸው ያረጉበት ሁኔ ታም 

ይስተዋሊሌ፡ ፡   

 

ይህ አካሄዴ ግን ከዚህ ቀዯም በቅንጅት ሇአንዴነ ትና ሇዳሞክራሲ ፓርቲ ሊይ እንዯታየው ሞታቸውን ከማጣዯፍና 

እንዱሁም የአገሪቱ የዳሞክራሲ ግንባታ ግስጋሴን ከማንቀራፈፍ ያሇፈ አንዴም የሚፈይዯው ነ ገር የሇም፡ ፡  

የፖሇቲካ ዓሊማ ፓርቲ እንዯአክስዮን የ ንግዴ ዴርጅት የመስራቾቹንና የአባሊቱን ጥቅምና ፍሊጏት ሊይ ብቻ 

የተመሠረተ ሳይሆን የአጠቃሊይ የአገሪቱ ሕዝብ ፍሊጎትና ጥቅምን ማስጠበቅ መቻሌ አሇበት፡ ፡  በአመራሮቻቸው 

የእርስ በርስ መናቆር ሕሌውናቸውን ሇአዯጋ ያጋሇጡና መንቀሳቀስ የተሳናቸው ፓርቲዎች ስሌመናቆራቸው 

ስሇመፈረካከሳቸውና ስሇመሌፈስፈሳቸው ሁላም መንግስትንና ገዢውን ፓርቲ እንዯ ምክንያት ሉያቀርቡ አይገባም፡ ፡  

ገዢው ፓርቲ አጀንዲ ሉቀርፅሊቸው አይችሌም፡ ፡  በየትኛውም አሇም ተዯርጏ አይታወቅም፡ ፡   ተቃዋሚ ፓርቲዎች 
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እራሳቸውን ሉፈትሹ ይገባሌ፡ ፡  ተቃዋሚ ፓርቲዎች ዳሞክራሲያዊ አሰራርን ሳያውቁ ላልችን እንዳት ሉመሩ 

ሉያስተዲዴሩ ይችሊለ፡ ፡  ሌብ ያሇው ሌብ ይበሌ፡ ፡  ሰሊም!             

 


