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በምርጫ አለመሳተፍ ዲሞክራሲን ማናናቅ ነው! 
                                                                                                                                               

አስራት 02/11/13 

ዲሞክራሲያዊ የሆኑ ስርዓቶች ዋነኛ መገለጫ ጊዜውን ጠብቆ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች 

ለከፍተኛ የፖለቲካ ስልጣን አመራር የተለያዩ ፖሊሲዎቻቸውን ለሕዝቡ በማሳወቅ ለመመረጥ 

የሚያደርጉት ሰላማዊና ጤነኛ የፖለቲካ ፉክክር ወይንም ውድድር ነው፡፡  እነዚህን መሰል 

ውድድሮች በአፍሪካም በኤሽያም በአውሮፓም ሲካሄዱ ኖረዋል፣   ወደፊትም ይካሄዳሉ፡፡ በእርግጥ 

ሀገራት የየራሳቸው መለያ ባሕርያት አላቸው፡፡ በኢኮኖሚ እድገታቸውና በፖለቲካ አስተሳሰብም 

ሕዝቡ የደረሰበት የንቃተ ሕሊና ደረጃም ባሕሉ፤ ቋንቋው ፤ ሥነ ልቦናው፤ የአመለካከት አድማሱ 

ወዘተ  በብሔራዊ ምርጫው ወቅት ላይ የራሱ የሆነ ሰፊ ተፅእኖ አለው፡፡ 

 

ዲሞክራሲ (ዲሞ - ሕዝብ፤ ክራሲ- የሕዝብ አስተዳደር) ከሚለው የግሪክ ቃል የተገኘ ሆኖ ለሕዝብ 

መንግስታዊ አስተዳደር በሕዝብ ይሁንታና ፈቃድ ፤ይበጁኛል ፤ይጠቅሙኛል፤ ኑሮዬንና ሕይወቴን 

ይለውጡታል፤ ሀገሬን በእድገትና በብልፅግና ጎዳና ይመሩዋታል ወዘተ . ብሎ ለሚያስባቸው ብቁ 

ዜጎችም ሆነ ተፎካካሪ ፓርቲዎች በምርጫ ካርዱ የሚሰጠው ድምፅ ነው፡፡ የሕዝብ ድምፅ 

አንዲትም  ብትሆን ዋጋ አለው የሚባለውም ለዚሁ ነው፡፡ 

 

ወደ ሀገራችን ስንመለስ ኢሕአዴግ ስልጣን ከያዘ ጊዜ ጀምሮ ባለፉት ሃያ ዓመታት አራት 

ሕዝባዊና ብሔራዊ ምርጫዎች ተካሄደዋል፡፡ የቀደሙት ሦስቱ በአንፃራዊ መልኩ ሰላማዊ ሲሆኑ 

1997 ዓ.ም ምርጫ ቅንጅት በተከተለው የኃይል አማራጭ መንገድ በተፈጠረው ግጭት በሰው 

ሕይወትና ንብረት ላይ አደጋ ደርሷል፡፡ በተለያየ ደረጃ የነበሩት አመራሮችም ባስከተለባቸው 

የሕግ ተጠያቂነት ፍርድ ቤተ ቀርበው ተከራክረው ተወስኖባቸው በኃላም በምህረት ወጥተዋል፡፡ 

ጥቂቶች ዛሬ በአገር ውስጥ ሲኖሩ፣ የተቀሩትም በተለያየ አጋጣሚ አውሮፓና አሜሪካ ተሻግረው 

ርካሽ የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳቸውን እንደሸቀጥ በመቸርቸር ኑሯቸውን በዚያው መግፋት ቀጥለዋል።  

እንደነ ዶ/ር ብርሀኑ ነጋ ያሉትም ግንቦት ሰባት የተባለውን ድርጅት/ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል 

ፖለቲካ ኩባንያ/ ብንለው ይሻላል  መስርተው በሰላማዊ የዲሞክራሲዊ የምርጫ ውድድር ሳይሆን 

በሀይልና በጠመንጃ  የፖለቲካ ስልጣን እንነጥቃለን ብለው መንቀሳቀስ ይዘዋል፡፡ 

 

ከሻዕቢያ ጋርም ህብረት ፈጥረው ወኪሎቻቸውን በድብቅ አስመራ ድረስ እየላኩ ከፕሬዚዳንት 

ኢሳያስ ጋር የጋራ ስትራቴጂ ለመንደፍ ሲውተረተሩ እንደነበር  ሚስጢርነቱ ካከተመ ሰነባብቷል፡፡ 

ይህንንም አንደኛው ሲያምን ሌላኛው ወገን ሲክድ/ይህም ስትራቴጂ መሆኑ ነው/ ሚዲያዎችና 
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ታዋቂ የውጭ የመረጃ ምንጨች እውነታወን በተጨባጭ አውጥተውባቸው ጉድ አደረጓቸው። 

በመጨረሻም የግንቦት ሰባት ቁልፍ አመራሮች ከአቶ ኢሳያስ የቅርብ ባለሟሎች ጋር በአስመራ፣ 

በምጽዋና በኤርትራ ምእራባዊ ከተሞች እየተንቀሳቀሱ "አስመራ ቤቴን" ሲዘፍኑ ተጋለጡና 

ሚስጢራቸው ሁሉ ለአደባባይ በቃና የድብብቆሹ ጨዋታ በዚሁ አበቃለት።  

 

ኢሳት የተባለ የሳተላይት ቴሌቪዝን ስርጭት ጀምረውም ባገኙት ቀዳዳ ሁሉ እሳት ለመለኮስ ብዙ 

ጥረዋል፡፡ በሬድዮ ሞገዳቸው የሆነ ያልሆነውን ዜና የሚሉትን እየቃረሙ ሕዝቡን ለማነሳሳት የስነ 

ልቦና ውጥረትና የአመጽ ጥሪ ቢያስተላልፉም ያሰቡትና ያቀዱት በተደጋጋሚ ተጨናግፏል፡፡ 

ሕዝቡ እነሱ በቀደዱለት ቦይ አልራመድ ሲላቸው ሕዝቡን መልሰው ወኔ የከዳው በማለት 

መውቀስ፣መዝለፍና በግልጽ መሳደብ ጀመሩ።  

 

 ከቀድሞው የታቃዋሚዎች ባሕርይ ከደርግ እስ ኢሕአዴግ በተግባር ማንነታቸውን ብዙ ለማየትና 

ለመፈተሸ የበቃው ሕዝብ ሰላሜን አላደፈርስም፤ ልጆቼንም አልገብርም፤ በስሜታዊነትም 

አልነዳም፤ በሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ብቻ እገዛለሁ፤ ይበጀኛል የምለውን ብቻ እመርጣለሁ 

ይህ ደግሞ መብቴ ነው እያለ ነው፡፡ በቅርቡ በሚካሄደው የክልልና የአካባቢ ምርጫ፤ የምርጫ 

ቦርድ ባወጣው መግለጫ 30 ሚሊዮን ሕዝብ ተመዝግቧል፡፡ ይህም ከፍተኛ ቁጥር ነው፡፡ ከዚሁ 

አንጻር በአንድነትና በመድረክ አመራር አሰባሳቢነት የተሰለፉት 28 በምርጫው አንሳተፍም የሚሉ 

ፓርቲዎች ወይንም ድርጅቶች አሉ፡፡ በፊት 33 የነበሩ ቢሆንም አሁን አምስቱ የምርጫውን ሂደት 

ለመሳተፍ በመወሰናቸው የቀሩት አንሳተፍም በሚለው አቋማቸው የጸኑ መስለዋል። በእርግጥ 

በተደጋጋሚ እንደታዬው የአቋም መዋዥቅ የተለመደ የስብስቡ ባህሪ ስለሆነ ነገ ከነገ ወዲያ ምን 

አዲስ ነገር ፈጥረው "ሰርፕራይዝ በሰርፕራዝ" እንደሚያደርጉን አናውቅም።   

 

በምርጫው ሂደት የወጣውን መስፈርት አሟልተው ሕጋዊ የፓርቲነት ምዝገባና ሰርተፊኬት 

የወሰዱት የአካባቢ የክልልና የፌዴራል ምርጫ በሚኖርበት ወቅት እንዲሳተፉ እንጂ ለምርጫ 

ሂደት ተቃዋሚና አደናቃፊ ሆነው እንዲሰለፉ ወይንም የተሰጣቸውን የፓርቲነት ሰርተፊኬት 

ቢሮአቸው ውስጥ እንዲሰቅሉት አይደለም። እንዴት ነው ነገሩ ጃል- የሌለ ሰበብ እየፈለጉ የምርጫ 

ሂደቱን ከመነሻው ጀምሮ መኮነንና መቃወም እኮ ለአንዳንዶቹ ተቃዋሚዎች ዋነኛ የተቃዋሚ 

ፖለቲካ ድርጅቶች ሥራ እስኪመስለን እኮ በአግራሞት እየሞሉን ነው።   አስቀድመው ገና 

በምርጫው ላለመሳተፍ ወንካላ ምክንያቶችን በመደርደር ዳር ዳር ሲሉ ከነበሩት እነዚሁ 

ፓርቲዎች ውስጥ አምስት ያህሉ በብሔራዊ ደረጃ  ያለ ስም የያዙ ሲሆን፣ ሌሎቹ በብሔር 
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ብሔረሰብ ፓርቲዎችና ስም ያሉና የተቋቋሙ ድርጅቶች ናቸው፡፡  ያንን ብሔረሰብ ምን ያህል  

በትክክል ይወክሉታል ወይንስ አይወክሉትም ራሱን የቻለ መመለስ ያለበት ጥያቄ ነው፡፡  

 

የብሔረሰብ ስም የያዘ የፖለቲካ ድርጅት ወይንም ፓርቲ ሙሉ በሙሉ የዛን ብሔረሰብ አባላት  

መሰረታዊ ፍላጎትና እምነት ይወክላል ማለት አይደለም፡፡ ለሁሉም የፓርቲዎቹ ቁጥር በዝቶ 

እንዲታይ እነ አቶ አስራት ጣሴ ከባሕር ማዶ  ጽንፈኛ ፖለቲከኞች ይዘውት በመጡት የቤት ስራ 

በተመደበ በጀትና የማስተባበር  እንቅስቃሴ መሰረት የተካሄደ ለመሆኑ መጠራጠር አይቻልም፡፡ 

የዲያስፖራው ጽንፈኛ ፖለቲካ አራማጅ ሀይል በተለያየ ግዜ በኢሳት አማካይነት ያሰባሰበውን 

የእርዳታና የማቋቋሚያ ዶላር፤ ከዚያም - የሰበሰቡትን ገንዘብ ወደ ሀገር ውስጥ በተለየያ መንገድ 

አስገብቶ በምርጫው አንሳተፍም ብለው ለፈረሙት ፓርቲዎች ምንያህል ገንዘብ እንደተሰጠ ወይም 

እንደተከፋፈለ ውሎ አድሮ ከሚያፈነግጡት እንደምንሰማው ጥርጥር የለውም፡፡  

 

በ1997 ዓ.ም ምርጫ ውድድር ተደጋግሞ ከመጀመሩ በፊት አሜሪካን ነዋሪ የሆነ ኢትጵያዊ 

ሀብታም ብዙ ታክሲዎች አሉት  የተባለ ሰው ኬንያ መጥቶ ዋና ዋና የተቀዋሚ መሪዎች 

የተባሉትን  ለስብሰባ እንዲመጡ ይቀጥራቸውና ሁሉም ወዲዚያው ይጋዛሉ፡፡  ሲመክሩ ይቆዩና 

የሰማሁት አንድ ሚሊዮን ብር መሰለኝ ይሰጣቸውና የገንዘብ ችግራችሁ ከተቀረፈ ከእናንተ 

የሚጠበቀው ሕዝቡን በተለይ ወጣቱን አስተባብሮ የገንዘቡ ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግና 

ተቃዋሚውን እንዲደግፍና ለነውጥ እንዲነሳሳ ማድረግ ነው፡፡ እኛ ደግሞ በአውሮፓና በአሜሪካ 

ባሉ ዲፕሎማቶችና ሴናተሮች አማካኝነት ሚዲያውንም በመጠቀም የመጨረሻውን ርብርብ 

እናደርጋለን ተብሎ ተጋብዘው ተለያዩ፣ ነበር ያለኝ ወዳጄ ሲያጫውተኝ፡፡ 

 

ገና ከኬንያ ወደ አገር ቤት ሳይመለሱ ገንዘቡን ማን ይያዘው? እንዴት ይውጣ? ስንት ለየድርጅቱ 

ይከፋፈል? በሚለው ላይ አተካራ ውስጥ ይገባሉ፡፡ የተፋፋመ ጭቅጭቅ ይሆንና በብሔራዊ ደረጃ 

ስም ለያዙት እንደየአባላታቸው ብዛት በጋራ ሆነው፤ በጥምረት ላቆሙት ከፍ ያለ ድርሻ 

እንዲያገኙ፤ በብሔረሰብ ደረጃ ያሉት ደግሞ እንደ አባላታቸው ብዛት እየታየ እንዲሠጥ ብለው 

ተግባብተው ይመለሳሉ፡፡ ወዳጄ የሰማውን እንዳጫውተኝ ገንዘቡም ተከፋፍሎ ዋናዎቹ መሪዎች 

ለስራ ማስፈጸሚያ በሚል ከፍ ከፍ ያለውን ከነመጠባበቂያው ወሰዱ፡፡ በተለይ ዋነኛ ኢላማ 

ያደረጉት ወጣቱን ነበር፡፡  

 

ጥቂቶቹ ስራ ላይ ሊያውሉት ሞክረዋል፡፡ ከግል ጋዜጦች ገጵ በመከራየት ሀሳባቸውን ለማዳረስ 

ሞክረዋል፡፡ የተጠበቀሞው ውጤት ሳይገኝ ቀርቶ በስተኋላ የገንዘቡ ሰጪ (ባለቤት) እንደተበሳጨ 
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ያኔ በመገረም የነገረኝን አስታወስኩ፡፡ የአሁኑም የድንገተኞቹ 28 ፓርቲዎች በምርጫው 

አንሳተፍም አቋም ቀድሞ ከአውሮፓና ከአሜሪካ ተቀርጶ በመጣ አጀንዳና ርዕስ ላይ  መፈረማቸው 

በእውነት በተባለው ላይ ሁሉም የጋራ መግባባት ላይ ደርሰው ነውን? ያስብላል፡፡  

 

ከአራትና አምስቱ ዋነኛ ፓርቲዎች ውስጥ ሌሎቹ በስንት ብሔራዊ ምርጫ ውስጥ ተሳትፈዋል? 

ያልተሳተፉስ ምን ያህል ናቸው?በቀድሞ ምርጫ በአካባቢያቸው ሲሳተፉ ስንት ሕዝብ መረጣቸው? 

50 እና 60 ድምጽ ያገኙም እኮ አሉበት፡፡ ይሄ የሚያሳየን በሕዝቡ ውስጥ ያለው የተቀባይነታቸው 

ደረጃ በቆጠራ በተረጋገጠው መሰረት ምህ ያህል ዝቅተኛ መሆኑን ነው፡፡ አንድም ከስማቸው 

ባሻገር ሕዝቡ እነሱንና ዓላማቸውን አያውቅም፡፡ በደህናው ቀን ከሕዝቡ ጋር ለመገናኘት ያደረጉት 

ጥረት የለም፡፡ ወይንም በበቂ ደረጃ አባላት አላፈሩም፡፡ ስለዚህም የሕዝብ ድጋፍ የላቸውም ማለት 

ነው ፡፡አሊያም በምርጫው ግዜ ወቅቱን ብቻ ጠብቀው የፓርቲ ሰርተፊኬት እያሳደሱ አለን እያሉ 

ይኖራሉ ማለት ነው፡፡ 

 

በዚህ መልኩ ስለ ትልቁ የጋራ ጉዳያችን ስለሆነችው ኢትዮጵያና መጻኢ የፖለቲካ እድሏ 

የምንነጋገርበት መሰረት ምንድነው?ሃላፊነት ለመሸከም፤ ሕዝብ ለመምራት ፤አገር ለማስተዳደር 

አፍ ተሞልቶ ብቁ ነን የሚባልበት የፌዝ ጨዋታና ስላቅ እስምን ድረስ ያዘልቀናል? ጠንካራ 

ተወዳዳሪ ተቃዋሚ ፓርቲ፤ ብቁ አባላት ያሉት፤ የተሻለና የተለየ የፖለቲካና የፖሊሲ አማራጭ 

ይዞ፤ ምረጡኝ ለፓርላማም ለአመራርም እመጥናለሁ ብሎ ቢቀርብ ሕዝቡ በአማራጭነት 

የሚያየው እነ እከሌ ይሻላሉ የሚለው ቢኖር ፓርላማውም ከአንድ ድምጽ ይልቅ የተለያዩ 

ፓርቲዎች ድምጽ ቢሰማበት  የሞቀና የጋለ የሀሳብ ክርክርና ፍጭት ብናይ በእውነቱ እሰየው 

ነው፡፡  

 

ገዢው ፓርቲም ስህተቱ በግልጽና በማስረጃ የሚተችበት፤ ሊማርበትም የሚችል ሁኔታ መፈጠሩ 

ለትውልድም ለሀገርም ለነገም ይበጃል፡፡ መፍትሄ የስመ ብዙ ፓርቲዎች መኖር የችግራችን ሁሉ 

ብቸኛው መፍትሄ ሊሆን አይችልም፡፡ ከዚህ ይልቅ ጠንካራ አገራዊ ራዕይ ያለው፤ በጥላቻና በበቀል 

ያልተለወሰ፤ ሁሉንም በእኩልነት የሚያይ የመቻቻልና የመደማመጥ የመከባበር ባሕልን ጠብቆ 

፤ለሕዝቡ ችግር መፍትሔ ሊያሰገኝ የሚችሉ የፖሊሲ አማራጭ በአስተማማኝ ያላቸው ፓርቲዎች  

መኖርና መጠናከር ለዴሞክራሲያዊ ሂደታችን ይበልጥ መጎልበት ከፍተኛ ፋይዳ ይኖረዋል፡፡  

 

ገና ወደ ፖለቲካ ስልጣን ሳይመጡ፤ በምርጫ ተወዳድረው ማሸነፍ አለማሸነፋቸውን ሳያውቁ፤ ነገ 

ወደ አመራር ቢመጡ በቀል ሰንቀው ስንቱን እንደሚያስሩ፤ ስንቱን እንደሚያጠፉ፤ በሊስታቸው 
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መዝግበው የያዙ ፓርቲዎች እንዴት ነው ይህችን ሰፊ አገርና ሰፊ ሕዝብ አቻችለው የሚመሩት? 

ነው ወይንስ የፈለገውን ይሁን አካሄድ ነው እየተከተሉ ያሉት? 

 

በመሰረቱ ምርጫ ውስጥ አልሳተፍም ማለት መሰረታዊውን የዲሞክራሲ ጽንሰ ሀሳብና መርህ 

መጣስ ነው፡፡ ይልቁንም በሕዝባቸው የሚተማመኑ በጥንካሬያቸው እርግጠኛ የሆኑ ፓርቲዎች 

በምርጫ አንሳተፍም አይሉም፡፡ ለምን ቢሉ ወሳኙ የሕዝብ ድምጽ ስለሆነ የህዝብ ድጋፍና 

መሰረት ካላቸው የሚደግፋቸው ወገን ይመርጣቸዋል፡፡ በመረጣቸው ሰው መጠን ደግሞ ተቀባይነት 

እንዳላቸውና እንደሌላቸው ራሳቸውን የሚፈትሹበትና የሚለኩበት፣ በቀጣይም አቋማቸውን 

የሚያስተካክሉበት መሳሪያ ነው፣ምርጫ፡፡  

 

በምርጫ አልተሳተፉም የሚለው ምክንያት "የእናቴ መቀነት አደናቀፈኝ፣ ዞር ስል ጠልፎ ጣለኝ" 

ዓይነት መሆኑ ነው፡፡ በእርግጥ በምርጫው ኪሚሳተፉ ፓርቲዎች መካከል ጥቂቶች ብቻ የተወሰነ 

ድጋፍ ሊኖራቸው እንደሚችል ሲገመት አብዛኞዎቹ ግን የህዝብ እውቅና፣ ድጋፍና መሰረት 

ያላቸው አይመስሉም፡፡ ሌላው ቀርቶ አንዳንዶቹ ምርጫ ብቻ ሲደርስ ብቅ ከማለት ውጭ 

ከነሰማቸው እንኳ እምብዛም በሕዝቡ ዘንድ የሚታወቁ አይደሉም፣ በበኩሌ ይህ የሚያመለክተው 

ፓርቲዎች ወደ ሕዝቡ ለመዝለቅ ብዙ የቤት ሥራ እንደሚጠብቃቸው ነው።፡፡  

 

ምንም ይሁን ምን ስሙ  ደስ አለኝ ብሎ የሚመርጥ ወይንም ድጋፍ የሚሰጥ ሕዝብ ይኖራል 

ተብሎ አይታሰብም፣ ሕዝብ ምንም የማያውቅ ጅል አይደለም፡፡ የሚጠቅመውንና የማይጠቅመውን 

አንጥሮና አብጠርጥሮ ያውቃል፡፡ ስለዚህም በምርጫ አንሳተፍም ያሉት ፓርቲዎች ቢሳተፉ 

ውጤት እንደማያመጡና እንደማይመረጡ ጠንቅቀው ስለሚያውቁ፤በሕዝብ ድምጽ ከመሸነፍ ይልቅ 

አስቀድመን ፎርፌ እንስጥ በሚል ያወጡት ማምለጫ "Exit Strategy"  ነው፡፡  

 

በራሳቸው ብቃት የሚተማመኑ ባላቸው የሕዝብ ድጋፍ እርግጠኛ ቢሆኑ ኖሮ ምንም ሆነ ምን 

በምርጫ አንሳተፍም አይሉም ነበር፡፡ እሺ ምርጫ አንሳተፍም ስላሉ ለሕዝቡስ ለሀገርስ 

የሚጠቅሙት ወይንም የሚያስገኙት ለውጥና ውጤት ምንድነው? በምርጫ እንዳንሳተፍ ተከለከልን 

እንዳይሉ ምርጫ ቦርድም አትሳተፉም ብሎ አልከለከለም፡፡ ይልቁንም ለምርጫ ቦርድ ያቀረብነው 

ጥያቄ ተገቢ ምላሽ  ስላልተሰጠው፤ ምርጫ ቦርድ ወገናዊ ስለሆነ ፤በቀድሞዎቹ ምርጫዎች ይሄ 

ስለሆነ ያ ስልሆነ ወዘተ አንሳተፍም ነው በአጭሩ ያሉት፡፡ በምርጫ አንሳተፍም ያሉት 

ተቃዋሚዎች ያልተረዱ ዓቢያ ጉዳይ አለ፡፡ ዛሬ ትላንት አይደለም፡፡ በእርግጥ ትላንት በዛሬ ላይ 

ተፅእኖ አያደርግም አሻራ የለውም አይባልም፡፡  
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ትላንትም ዛሬም በሚደረገው የምርጫ ወድድር ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የውድድሩን ሕጋዊ ሜዳ 

ለተወዳዳሪዎች በሚያመች መልኩ ያዘጋጃል፡፡ የምርጫውን ውጤት ይሰበሰባል፤ ይፋ ያደርጋል 

፤ሃላፊነቱ ይኸው ነው፡፡ የምርጫው ውድድር ወሳኝ ሀይልና ዳኛው መራጩ ሕዝብ ነው፡፡ 

ደግፌዋለሁ አልደገፍኩትም የሚለው ሕዝቡ ነው፡፡የእሱን ውሳኔ ማክበር ደግሞ ቀጥሎ የሚመጣ 

ጉዳይ ነው፡፡ እናስ ተቃዋሚዎቻችን በዚህ ላይ ምን ትላላችሁ?    

 


