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ከምርጫ መሸሽ ከሕዝብ መሸሽ ነው 
 
 

አዲስ ቶልቻ  1/3/2013 

 

በመጪው ሚያዝያ ወር የአካባቢና የአዲስ አበባ አስተዳደር ምክር ቤት ምርጫን ለማካሄድ 

የመራጮች ምዝገባ ተጀምሯል፡፡ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ጥቅምት 15 ቀን 2005 ዓ.ም በእንቅስቃሴ 

ላይ የሚገኙትን 65 ፓርቲዎች ጠርቶ ምርጫው የሚካሄደበትን ጊዜ ወስኗል፡፡ 

 

ይሁን እንጂ ምርጫው የሚካሄድበትን ዕለት ለመወሰን በተጠራው ስብሰባ ላይ  የተለያየ አቋም 

ያላቸው ስድስት ፓርቲዎችን የያዘውን የኢትዮጵያን ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት መድረክን 

(መድረክ) ጨምሮ 33 ፓርቲዎች “ምርጫው ላይ ከመሳተፋችን በፊት ቦርዱ ምላሽ ሊሰጥበት 

ይገባል” ያሉትን ባለ 18 ነጥብ ጥያቄዎች ማቅረባቸው ይታወሳል፡፡  

 

በሌላ በኩል ምርጫ ቦርድ ፓርቲዎች የምርጫ ምልክታቸውን እንዲወስዱ ሕዳር 14 ማስታወቂያ 

አውጥቷል፡፡ ሆኖም ሰላሳ ሶስቱ ፓርቲዎች “በቅሬታነት ላቀረብናቸው ጥያቄዎች ምላሽ ካልተሰጠ 

የምርጫ ምልክቱን አንወስድም” የሚል አቋም ይዘው ነበር፡፡ ሌሎች 30 ፓርቲዎች ግን ምርጫ 

ቦርድ ጽ/ቤት ቀርበው የምርጫ ምልክታቸውን ወስደዋል፡፡  

 

በመጨረሻም ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ፓርቲዎቹ  ላቀረቡት ባለ 18 ነጥብ ጥያቄ ከሁለት ሳምንት 

በፊት  እያንዳንዱ ጥያቄ ላይ በመመስረት ምላሽ ሰጥቷል፡፡ ይህን ተከትሎ ከአንድ ወር በላይ 

የቆየው ፓርቲዎች የምርጫ ምልክታቸውን የሚወስዱበትን ጊዜ ወደ ታህሳስ 20 ቀን 2005 ዓ.ም 

መራዘሙን ቦርዱ አሳወቀ፡፡  

 

ሰላሳ ሶስቱ ፓርቲዎች ግን በዚህ የጊዜ ገደብ ውስጥ ቀርበው የምርጫ ምልክታቸውን ለመውሰድ 

ፍቃደኞች አልሆኑም፡፡ በዚህ አኳኋን እስካሁን ባለው ሁኔታ በራሳቸው ውሳኔ ከምርጫው ውጭ 

ወደ መሆን እየሄዱ ይመስላል፡፡  

 

አንድ የፖለቲካ ፓርቲ በይፋ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ለማድረግ ሕጋዊ እውቅና ሲያገኝ ቀዳሚ ግቡ 

በምርጫ ላይ በመወዳደር ከሕዝብ በሚያገኘው የስልጣን ውክልና የመንግስት ስልጣን በመረከብና 
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በመጋራት ራዕዩንና ፖሊሲውን ማስፈጸም ነው፡፡ ከዚህ የተለየና የተሻለ ለሕዝብ በጎ አስተዋፅኦ 

ማበርከት የሚያስችለው ሰላማዊ አማራጭ የለም፡፡  

 

ያም ሆነ ይህ መድረክ መራሾቹ ሰላሳ ሶስት ፓርቲዎች “ቅሬታ አለን” የሚል ሰበብ አቅርበው ይህን 

የተቋቋሙበትን፣ ከሕዝብ ጋር ሊያስተዋውቃቸውና ሕዝብን ሊያገለግሉበት የሚያስችላቸውን ሕጋዊ 

መብታቸውን  መጠቀም አሻፈረኝ የማለት አዝማሚያ አሳይተዋል፡፡  

 

ፓርቲዎቹ ራሳቸውን ከምርጫ ውጭ ለማድረግ ካቀርቧቸው ጥያቄዎች ውስጥ ዋነኛዎቹን ምርጫ 

ቦርድ ከሰጠው ምላሽና ከአጠቃላይ እውነታዎች አኳያ ምን እንደሚመስሉ እንመልከት፡፡ 

 

ፓርቲዎቹ ካቀረቧቸው ጥያቄዎች መሃከል ለዚህ ጽሁፍ ዓላማ የምንመለከታቸው የምርጫ 

አስፈፃሚዎችን፣ ታዛቢዎችን፣ የመገናኛ ብዙሃን አጠቃቀምን፣ የግል ፕሬሶችና የፓርቲ ልሳኖችን 

እንዲሁም ከለጋሽ አገራት በብድርና በእርዳታ የሚሰጥ ገንዘብ አጠቃቀም የሚያተኩሩትን ነው፡፡ 

 

የምርጫ አስፈፃሚዎችን በተመለከተ ፓርቲዎቹ ያቀረቡት ጥያቄ “የገዥው ፓርቲ አባልና ደጋፊ 

በመሆናቸው በምርጫ ሂደት ላይ ወገንተኝነት ታይቷል” የሚል ነው፡፡  

 

ምርጫ ቦርድ ለዚህ ጥያቄ ምላሽ ሰጥቷል፡፡ የሰጠው ምላሽ “ሰላሳ ሶስቱ ፓርቲዎች ይህን ቅሬታ 

ሲያቀርቡ የተባለው ችግር በየትኛው ክልል በተካሄደ ምርጫ፣ የትኛው ምርጫ አስፈፃሚ ግለሰብ 

ወገንተኝነት እንደታየበት፣ ምን አይነት የወገንተኝነት ድርጊት እንደተፈፀመ በማስረጃ ተደግፎ 

አልቀረበም”  የሚል ነው፡፡ 

 

እርግጥ ነው በምርጫ ላይ ምንም አይነት ችግር አይፈጠርም ብሎ መደምደም አይቻልም፡፡ ይሁን 

እንጂ ምርጫን የሚያክል የህዝብ የስልጣን ምንጭነትና ባለቤትነት የሚረጋገጥበት ትልቅ ጉዳይ 

ላይ የሚነሱ ቅሬታዎች ተገቢውን መፍትሄ ማግኘት እንዲችሉ የተሟላ ማስረጃ ማቅረብ የግድ ነው 

፡፡  

 

የተሟላ መስረጃ መቅረቡ ቀጣይ ምርጫዎች ፍትሃዊ በሆነ አኳኋን እንዲካሄዱ ያግዛል፡፡ ከዚሁ ጋር 

ተያይዞ የዴሞክራሲውንም ባህል ያጎለብታል፡፡ በቂ መረጃ ሳይቀርብ የሚነሳ ቅሬታ ግን በዘፈቀደ 

ከተነገረ አሉባልታ የተለየ አይደለም፡፡ በመሆኑም ፓርቲዎቹ በዚህ ጉዳይ ላቀረቡት ጥያቄ ይህ 

ነው የሚባል የማስተካከያ እርምጃ መወሰድ እንደማይችል ቦርዱ አሳውቋል፡፡  
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ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከዚሁ ቅሬታ ጋር አያይዞ በቀጣይ ምርጫዎች ችግሮች ከታዩ 

ለመከታተልና ቅሬታን በማስረጃ አስደግፎ ለማቅረብ በሚያግዝ አኳኋን የምርጫ አስፈፃሚዎችን 

የሚመለምልበትን ሕጋዊ አሰራር አሳውቋል፡፡ 

 

ይህም  የሚመለምሏቸውን የምርጫ አስፈፃሚዎች ገለልተኛ ስለመሆናቸው ቦርዱ ጉዳዩ 

ከሚመለከታቸው ባለድረሻ አካላት ተገቢውን ማስረጃ የሚሰበስብ መሆኑን ነው፡፡  አንድ ምልምል 

ምርጫ አስፈፃሚ ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ገለልተኛ መሆኑን የቅርብ አለቃው ወይም 

በቅርበት የሚያውቀው ሌላ ሰው ማረጋገጫ እንዲሰጥ ይደረጋል፡፡  

 

በመጫረሻም ተመልማዩ የምርጫ አስፈፃሚ በሚሞላው ፎርም ላይ ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ 

ወገንተኝነት የፀዳ መሆኑን በፊርማው እንዲያረጋግጥ ይደረጋል፡፡ አንድን ዜጋ በገለልተኝነት 

የምርጫ አስፈፃሚ ሆኖ እንዲያገለግል ከዚህ የተለየ ማጣሪያ ሊደረግ አይችልም፡፡  

 

ተቃዋሚ ፓርቲዎቹ “የተቃዋሚ ፓርቲ እጩዎች የወከልናቸው ታዛቢዎች በምርጫ ወቅት 

ታስረዋል፣ ተባረዋል” የሚል ቅሬታም አቅርበዋል፡፡ 

 

ይህ ቅሬታ በ1997ቱ እና በ2002ቱ ምርጫዎችም ላይ በቅሬታነት መቅረቡን ብዙዎች 

ያስታውሳሉ፡፡ ምርጫ ቦርድም ለቅሬታው ምላሽ ሲሰጥ ”በ2002 ምርጫ ወቅት የተወሰኑ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች ይህን ቅሬታ አቅርበው ነበር፤” በማለት አስታውሷል፡፡  

 

ቦርዱ በሰጠው ምላሽ ቅሬታው በቀረበበት ወቅት አቤቱታ በቀረበባቸው አካባቢዎች ተንቀሳቅሶ 

ማጣራቱንና የተባለው ችግር ያለመፈጠሩን አረጋግጦ ቅሬታው አግባብ አለመሆኑን ማሳወቁንም 

አስታውሷል፡፡ 

 

እንግዲህ ከ2002 ወዲህ ሌላ ምርጫ ስላልተካሄደ ፓርቲዎቹ ማጣራት ተደርጎበት አለመፈጠሩ 

የተረጋገጠን ቅሬታ ነው በድጋሚ እንደ አዲስ ያቀረቡት፡፡ ይህ ደግሞ “ምርጫው ላይ ላለመሳተፍ 

ሰበብ ለመፈለግ የተደረገ ነው” የሚል ጥርጣሬ አስነስቷል፡፡  

 

ከዚሁ ከታዛቢዎች ጋር በተያያዘ ሕዝብ የመረጣቸው ታዛቢዎች ለተለያዩ ተጽዕኖዎች 

መዳረጋቸውን ፓርቲዎቹ እንደ ቅሬታ አቅርበዋል፡፡ ምርጫ ቦርድ ለዚህ ቅሬታ በሰጠው ምላሽ 

ከዚህ ቀደም ለመጨረሻ ጊዜ በተካሄደው የ2002 አገራዊ ምርጫ ላይ ሕዝብ የመረጣቸው የምርጫ 
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ታዛቢዎች ላይ የዚህ አይነት ችግር ስለመኖሩ ከፖለቲካ ፓርቲዎችም ሆነ ከሕብረተሰቡ የቀረበ 

ቅሬታ አለመኖሩን አስታውሷል፡፡ 

 

በወቅቱ አቤቱታ ያልቀረበበት ይህ ችግር አሁን በመጪው ምርጫ ላይ ለመሳተፍ እንደችግር 

ሲቀርብ፣ ችግሩ የት እንደተፈፀመና ድርጊቱ የተፈፀመባቸው ሰዎች እነማን እንደሆኑ 

አለመቅረቡንም ቦርዱ አስታውቋል፡፡  

 

ከዚህ ጋር በተያያዘ የተወሰኑ ተቃዋሚዎች አሁን “ተፅእኖዎች ተፈፅመውባቸዋል” በሚል ቅሬታ 

ያቀረቡባቸው የሕዝብ ታዛቢዎችን ሕዝቡ በመረጠበት ወቅት “አመራረጣቸው ትክክል አይደለም፣ 

ገለልተኛም አይደሉም” የሚል ቅሬታ አቅርበውባቸው የነበረ መሆኑ ይታወሳል፡፡ አንድን ጉዳይ 

በተለያየ አኳኋን ለመቃወሚያነት መጠቀም ቅሬታ አቅራቢዎቹ እርስ በርስ የሚፃረር አቋም 

መያዛቸውን ያመለክታል፡፡ ሁለቱም እርስ በርስ የሚጣረሱ ቅሬታዎች ለመቃወም ፍጆታነት 

ለመጠቀም ከመሞከር ውጪ ምንም እውነትነት እንደሌላቸውም ይመሰክራል፡፡ 

 

ተቃዋሚዎቹ መገናኛ ብዙሃንን የሚመለከቱ ቅሬታዎችም አቅርበዋል፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ ሶስት 

አይነት ቅሬታዎች ናቸው የቀረቡት፡፡ ቀዳሚው “ፍትሃዊ የሆነ የመገናኛ ብዙሃን አጠቃቀም የለም” 

የሚል ሲሆን ሁለተኛው “የግል ፕሬሶችና የፓርቲ ልሳኖች ተዘግተዋል፣ እንዳይታተሙ ተገድበዋል” 

የሚል ነው፡፡ ሶስተኛው ደግሞ “በመንግስት የመገናኛ ብዙሃን ገዥው ፓርቲና መንግስት አንድ 

ሆነው ይቀርባሉ” የሚል ነው፡፡ 

 

የመገናኛ ብዙሃንን ፍትሃዊ አጠቃቀም፣ በተለይ ከምርጫ ጋር በተያያዘ ለቀረበው ቅሬታ ብሄራዊ 

ምርጫ ቦረድ በሰጠው ምላሽ የምርጫ አዋጅ 523/99 አንቀጽ 59ን ጠቅሷል፡፡ በዚህ አዋጅ 

መሰረት “የፖለቲካ ድርጅቶች የመገናኛ ብዙሃን የአየር ሰዓት እንዴት ይጠቀማሉ” የሚለው በግልፅ 

መቀመጡንና በዚሁ መሰረት የአጠቃቀም ደንብ መውጣቱንም አስታውቋል፡፡ 

 

ደንቡ ፍትሃዊ መሆኑን ለማረጋገጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች በረቂቁ ላይ አስተያየት እንዲሰጡበት 

መደረጉንም ቦርዱ አስታውሷል፡፡ በዚሁ መሰረት የአየር ሰዓት ድልድል መደረጉን፣ በድልድሉም 

ላይ ተቃዋሚ ፓርቲዎች መምከራቸውንም እንዲሁ  አስታውሷል፡፡ 

 

በ2002 ዓ/ም እና ከዚያ ቀደም በተደረጉት ምርጫዎች ላይ ተቃዋሚ ፓርቲዎች፣ የግል ዕጩ 

ተወዳዳሪዎችም አቋማቸውንና ፖሊሲያቸውን በመንግስት ሬድዮና ቴሌቭዥን እንዲሁም ጋዜጦች 

ሲያስተዋውቁ እንደነበር ብዙዎቻችን እናውቃለን፡፡ 
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የምርጫ ቦርድ እንደገለፀው በምርጫ ሂደት ወቅት ወጥተው የነበሩ መግለጫዎችና ዘገባዎች 

እንዳመለከቱት በወቅቱ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ የተሰጣቸውን የአየር ሰዓት አሟጠው 

አልተጠቀሙም፡፡ በተለይ የተሰጣቸው የጋዜጣ አምድ አጠቃቀምን በተመለከተ ደካሞች እንደነበሩ 

ይታወሳል፡፡ ጭራሽ የተሰጣቸውን የጋዜጣ አምድ ያልተጠቀሙም ነበሩ፡፡ እውነታው ይህ ሆኖ ሳለ 

ሰላሳ ሶስቱ ፓርቲዎች “ፈትሃዊ የመገናኛ ብዙሃን አጠቃቀም አልነበረም” በሚል ያነሱት ቅሬታ 

የሚያስተዛዝብ ነው፡፡ 

 

የግል ፕሬሶችንና የፓርቲ ልሳኖችን በተመለከተ ወደቀረበው ስንመለስ፣ እርግጥ ነው ከስርጭት 

ውጭ የሆኑ ጋዜጦች መኖራቸው ይታወቃል፡፡ ይህ ጉዳይ በተለይ  የአንድነት ፓርቲ ልሳን የሆነው 

ፍኖተ ነፃነት የተሰኘ ልሳንን እንዲሁም ነፃ ፕሬስ ነኝ የሚለውን ፍትህ ጋዜጣን የሚመለከት ነው፡፡ 

 

እንደሚታወቀው የአንድነት ልሳን የሆነው ፍኖተ ነፃነትም ሆነ የግል ጋዜጣ ነኝ ባዩ ፍትህ 

ለበርካታ ጊዜያት እየታተሙ ሲሰራጩ የቆዩት በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በሕገመንግስት 

የተረጋገጠውን ሃሳብን የመግለፅ ነፃነትን ለማስፈፀም በወጣ የፕሬስ አዋጅ በኋላም ይህንኑ አዋጅ 

በተሻለ ሁኔታ ለማስፈፀም ተክቶት በወጣው በመረጃ ነፃነትና የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ መሰረት 

ነው፡፡ ይህን አዋጅ የሚያስፈፅመው የመንግስት አካል የተጠቀሱት የፓርቲ ልሳንና የግል ጋዜጣ 

ታትመው እንዳይሰራጩ አልከለከለም፡፡  

 

ጋዜጣውንና ልሳኑን እንዳይታተሙ ያደረጋቸው በ1997 ዓ.ም ተሻሽሎ የወጣው የወንጀል ሕግ 

በሕትመት ውጤቶች አማካኝነት ስለሚፈፀሙ ወንጀሎች በሚደነግገው ምዕራፍ አራት  “በመገናኛ 

ብዙሃን አማካይነት በሚደረጉ ወንጀሎች ተካፋይ መሆን” በሚለው ርዕስ በአንቀፅ 43 ስር የሰፈረው 

ድንጋጌ ነው፡፡ በዚህ አንቀጽ ላይ የሕትመት ውጤቶች ወንጀል ተፈጽሞ ሲገኝ ከሕትመት 

ውጤቶች አዘጋጆችና ከአሳታሚ ድርጅቶች ቀጥሎ በተዋረድ አታሚዎችም (ማተሚያ ቤቶችም) 

እንደሚጠየቁ ይገልፃል፡፡  

 

በዚህ መሰረት ማተሚያ ቤቶች ራሳቸውን በህግ ከመጠየቅ የመከላከል መብት አላቸው፡፡ ለዚህ 

ተግባራዊነት አታሚዎች (ማተሚያ ቤቶች)፣  አሳታሚዎች በወንጀል የሚያስጠይቅ ይዘት ያለው 

ፅሁፍ ወደሕትመት እንዳያመጡ፣ ለህትመት የሚያመጡዋቸው ፅሁፎች ይዘት በሕግ ያስጠይቃል 

ብሎ ሲያምን ለማተም እንዳይገደድ ውል እንደገቡ ይጠይቃል፡፡  
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እናም በዚህ ውል መሰረት ማተሚያ ቤቶች  በሕግ የሚያስጠይቅ ይዘት ያለው ፅሁፍ ይዘው 

የመጡ ጋዜጦችንና የፓርቲ ልሳኖችን አናትምም አሉ፡፡ ልብ በሉ ውል የገቡባቸው ማተሚያ 

ቤቶች ናቸው ይህን ያደረጉት፡፡ ተጠያቂነቱን ለመውሰድ ፍቃደኛ የሆኑ ማተሚያ ቤቶች ካሉ 

ማተም  አልተከለከሉም፡፡ የሕትመት ውጤቶቹም የራሳቸውን ማተሚያ ቤት አቋቁመው ማሳተምም 

አልተከለከሉም፡፡ ይህ ግን በሕግ ከመጠየቅ ያድናል ማለት አይደለም፡፡ 

 

እዚህ ላይ  “የሕትመት ውጤቶቹና አሳታሚዎቹ እያሉ በሶስተኛ ደረጃ ተጠያቂ የሚሆኑት 

ማተሚያ ቤቶች ብዙም የሚያሰጋቸው ነገር የለባቸውም” የሚሉ ሰዎች አሉ፡፡ ከባለፉት አመታት 

የአገራችን የግል ጋዜጦች አካሄድ አንፃር ሲታይ ግን ማተሚያ ቤቶቹ ለመከሰስ የሚዳረጉበት 

ዕድል ሰፊ መሆኑን እንረዳለን፡፡ 

 

አብዛኞቹ የግል ጋዜጦች አዘጋጆችና አሳታሚ ድርጅቶች ባለቤቶች እርስ በርስ  የሚጠባበቁ 

የተለያዩ ግለሰቦች ሳይሆኑ፣ ተመሳሳይ ግለሰቦች ናቸው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ገሚሶቹ ሆን ብለው ሕገ 

ወጥ ተልእኮ የማስፈፀም አላማ ኖሯቸው፣ የተቀሩት ደግሞ “መንግስት ሊከሰኝ ይፈልገኛል” የሚል 

የማይጨበጥ ምክንያት በማቅረብ በምዕራባውያን አገራት የመኖሪያ ፍቃድ ለማገኘት ሕገወጥ 

ይዘት ያላቸው ፅሁፎችን አሳትመውና አሰራጭተው ከአገር የሚወጡበት ሁኔታ የተለመደ ነው፡፡ 

በዚህ ሁኔታ ብቻቸውን የሚቀሩት ማተሚያ ቤቶቹ በሕግ ይጠየቃሉ፡፡ 

 

እንግዲህ ተቃዋሚ ፓርቲዎቹ “የግል ጋዜጦችና የፓርቲ ልሳኖች እንዳይታተሙ ታግደዋል” 

የሚለውን ቅሬታ ከመጪው ምርጫ ጋር ያነሱት፣ ይህን በማንኛውም ዴሞክራሲያዊ አገር 

የሚፈፀመውን ሕግን የማስከበር አካሄድ ችላ ብለው ነው፡፡ ሕጋዊ ስርዓትን ያላገናዘበ ቅሬታ ደግሞ 

ተቀባይነት የሚያገኝበት አግባብ የለም፡፡ ፓርቲዎቹ ከመገናኛ ብዙሃን ጋር በተያያዘ ያቀረቡት 

ሶስተኛ ቅሬታ “በመንግስት የመገናኛ ብዙሃን መንግስትና ገዥው ፓርቲ አንድ ሆነው ይቀርባሉ” 

የሚል ነው፡፡ በዚህ ቅሬታ ላይ ምን ለማለት እንደተፈለገ በግልጽ አይታወቅም፡፡ ሆኖም 

“የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ስለገዥው ፓርቲ ያወራሉ” ለማለት እንደፈለጉ መገመት ይቻላል፡፡   

 

ገዥው ፓርቲ የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊና ፖለቲካዊ አቋሞቹንና ፖሊሲዎቹን ለህዝብ አቅርቦ 

የአብላጫውን ሕዝብ ይሁንታ በማግኘቱ አቋምና ፖሊሲዎቹን ያስፈፅም ዘንድ በውክልና ስልጣን 

የተረከበ ፓርቲ ነው፡፡  

 

ገዥው ፓርቲ የውክልና ስልጣን ሲረከብ ፖሊሲዎቹን የሚያስፈፅምባቸውን ዕቅዶች ይነድፋል፡፡ 

ስልጣን በውክልና የሰጠው ህዝብ ፖሊሲዎቹንና ዕቅዶቹን ለምርጫ ሲቀርብ ቃል በገባው መሰረት 
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መፈፀማቸውን የማወቅ መብት አለው፡፡ ገዥው ፓርቲ ደግሞ እንደመንግስት ይህን የማሳወቅ 

ግዴታ አለበት፡፡ ይህን ለማሳወቅ የሚጠቀምበት አይነተኛ መንገድ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን 

ናቸው፡፡ 

 

በመሆኑም በየወቅቱ በዜናና በተለያዩ ፕሮግራሞች የመንግስት ዕቅድ፣ አፈፃፀምና የአፈፃፀም 

ችግሮች ይቀርባሉ፡፡ የመንግስት ዕቅድና የእቅድ አፈፃፀም ለሕዝብ መገለጹ መንግስትን 

የሚመራውን ገዢ ፓርቲም በውስጠ ታዋቂነት ማመልከቱ አይቀሬ ነው፡፡ በዚህ ረገድ መንግስትን 

በስልጣን ላይ ካለው ፓርቲ ፍፁም ነጥሎ ማየት የማይቻል ነገር ነው፡፡  

 

የተቀሩት ፓርቲዎች ከመንግስት አፈፃፀም ጋር በውስጠ ታዋቂነት  ሊወሱ የማይችሉት 

እንደመንግስት የማስፈፀም ኃላፊነት ስላልተረከቡ ነው፡፡  ተቃዋሚዎች ስለሆኑ ወይም ስለተገፉ 

አይደለም፡፡ በመሆኑም በዚህ ዙሪያ የቀረበው ቅሬታ ተጨባጭነት የሌለው፣ የሚቃወሙት ነገር 

ከማጣት የመነጨ ነው፡፡ 

 

በዚህ ፅሁፍ ላይ በመጨረሻ የምንመለከተው የተቃዋሚዎች ቅሬታ “ከለጋሽ አገራት በእርዳታና 

በብድር የሚመጣው ገንዘብ ለገዢው ፓርቲ ድምፅ መስጫ ይውላል” የሚለው ነው፡፡ 

 

ይህ አቤቱታ ከዚህ ቀደም ገዢው ፓርቲ ለእርዳታ የመጣን ገንዘብና እህል የተቃዋሚዎችን 

ደጋፊዎች በሚጎዳ አኳኋን በአድሎ ያከፋፍላል በሚል መልኩ ቀርቦ እንደነበር እናስታውሳለን፡፡ 

ይህን  ወሬ ሳያጣሩ የተቀበሉ አንዳንድ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ነን የሚሉ ድርጅቶች 

አስተጋብተውትም ነበር፡፡ 

 

ይህን ተከትሎ የኢትዮጵያ ለጋሽ አገራትና ድርጅቶች ቡድን አቤቱታው ወደቀረበባቸው 

አካባቢዎች  አጣሪዎችን አሰማርቶ ጉዳዩን መርምሮ፣ የቀረበው ቅሬታ ወይም ክስ ሀሰተኛ መሆኑን 

ባወጣው ሪፖርት አስታውቋል፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ ከለጋሾቹ የበለጠ አስረጅ  ሊኖር አይችልም፡፡ 

 

አሁን “ሰላሳ ሶስቱ ፓርቲዎች የእርዳታና የብድር ገንዘብ ለድምፅ ይውላል” ብለው ይህንኑ 

ሀሰተኛነቱ በማስረጃ ተደግፎ በጉዳዩ ዋና ባለቤቶች የተሟላ ምላሽ የተሰጠበትን ጉዳይ ነው 

ያነሱት፡፡ ቅሬታው ተጨባጭ ማስረጃ ያልቀረበበት የሚያሳፍር ውሸትም ነው፡፡ 

 

ከላይ እንደተመለክትነው ሰለሳ ሶስቱ ፓርቲዎች በመጪው ምርጫ ላይ ለመሳተፍ ያቀረቡዋቸው 

ቅሬታዎች መሰረተ ቢስ የፈጠራ ወሬዎች ናቸው፡፡ 
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በቅድሚያ የቀረቡት ቅሬታዎች በሙሉ በባለፈው ምርጫ ላይ ያጋጠሙ እንደሆነ ነው የተነገረው፡፡ 

አብዛኞቹ በወቅቱ ተጣርተው የተረጋገጡ ናቸው፡፡ የተቀሩትም የፈጠራ ወሬዎች መሆናቸው 

እንደተጠበቀ ሆኖ ገና ባልተካሄደ ምርጫ ላይ ለመሳተፍ እንደቅድመ ሁኔታ መቅረብ የማይገባቸው 

ናቸው፡፡  

 

በመጪው ምርጫ ላይ ይፈፀማሉ የሚል ስጋት ካለ እንዳይፈጠሩ በስራ ላይ ባሉት ሕጎችና ደንቦች 

መሰረት እግር ከግር ክትትል እያደረጉ በማስረጃ ለሕዝብ ማሳወቅ፣ እንዲስተካከሉ ማድረግ 

ይቻላል፡፡ በተለይ በምርጫ ስነምግባር ደንቡ ላይ የፈረሙ ፓርቲዎች የመሰረቱት የፓርቲዎች 

የጋራ ምክር ቤት ችግሮቹ እንዳይፈጠሩ፣ ከመፈጠራቸው በፊት ለመከላከልና ከተፈጠሩም በኋላ 

ለማረም አይነተኛ መሳሪያ ነው፡፡ 

 

በዚህ መሰረት ሕግና ስረዓትን ተከትሎ ምርጫው ላይ በማሳተፍ የሕዝብ ውክልና ለማገኘት 

መንቀሳቀስ፣ በዚህም በሂደት ዴሞክራሲውን  ማጎልበት እየተቻለ፣ “ባለፈው ምርጫ ችግር 

ተፈጥሯልና በመጪው ምርጫ ላይ አልሳተፍም” ማለት አሳፋሪ አካሄድ ነው፡፡ ችግሮቹ በትክክል 

በባለፈው ምርጫ ላይ ተከስተው እንኳን ቢሆን፣ በቀጣይ ምርጫ ላይ እንዳያጋጥሙ በጥንቃቄ 

መሳተፍ እንጂ፣ “ምርጫ ለምኔ” ብሎ መሸሽ ተገቢ አይደለም፡፡ ከማንም በላይ ምርጫውን የሸሹ 

ፓርቲዎችን ነው የሚጎዳው፡፡  

 

ምርጫ የመመረጥ እድል ባይገኝበት እንኳን ከሕዝብ ጋር ለመተዋወቅ የሚያግዝ አይነተኛ 

መንገድ መሆኑም መታወስ አለበት፡፡ አሁን አብዛኞቹ ሕዝብ በስም እንኳን የማያውቃቸው 

ፓርቲዎች ያልተጨበጠ ሰበብ ላይ ተንጠልጥለው ከምርጫ መሸሻቸው ከሕዝብ እንደመሸሽ 

የሚቆጠር ነው፡፡  

 

እዚህ ላይ “ፓርቲዎች የተቋቋሙት ምርጫ ላይ ለመሳተፍ ሆኖ ሳለ፣ መሰረተ ቢስ ሰበብ እያቀረቡ 

ምርጫን መሸሽ ለምን ፈለጉ?” የሚል ጥያቄ መነሳቱ አይቀርም፡፡ የዚህ ጥያቄ አጭሩ መልስ 

ምርጫ ላይ የመሳተፍ አቅም ስለሌላቸው - በእጩነት የሚያቀርቡዋቸው በቂ አባላት ሰለሌላቸው፣ 

አለያም ምርጫን ለስልጣን ውክልና ሳይሆን ውዥንብር መፍጥር እንደሚያስችል ሁነት (event) 

በመቁጠር ሰላማዊና ሕገወጥ እንቅስቃሴዎችን ለመቀስቀስ ዓላማ ለመጠቀም ከማሰብ ውጭ 

አይደለም፡፡ 
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በተለይ ቅሬታዎቹን አቀረቡ የተባሉትን ፓርቲዎች የሚመራው አንድነት/መድረክ ምርጫ ላይ 

የመሳተፍ ዓላማ እንደሌለው በቅርቡ ማካሄዱን በነገረን ሕዝባዊ ስብሰባ ላይ አመራሮቹ ባቀረቡት 

ጥናታዊ ፅሁፍ አመልክቷል፡፡ የፓርቲው ሊቀመንበር ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ ሕዳር 16 ቀን 2005 ፤ 

አቶ ሙላቱ ጣሴ የፓርቲው የፖለቲካ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ደግሞ ሕዳር 30 ቀን 2005 ዓም 

ባቀረቡት ጥናታዊ ፅሁፍ ሕዝብ ገዥውን ፓርቲ ኢህአዴግን እንደማይደግፍና እርግጠኛ እንደሆኑ 

ቢናገሩም፣ አንድም ቦታ ላይ ምርጫ ላይ ተሳትፈን ሕዝቡ ለስልጣን ያበቃናል አላሉም፡፡  

 

ከዚህ ይልቅ ሕዝባዊ ንቅናቄ በመምራት ገዥውን ፓርቲ ከስልጣን ስለማስወገድ ነው ያወሩት፤ 

ሕገመንግስታዊ ባልሆነ መንገድ ማለት ነው፡፡ የተቀሩትን 32 ፓርቲዎች ከምርጫ እንዲሸሹ 

አደናግረው ከጎናቸው እንዲሰለፉ የፈለጉት ይህንኑ ከምርጫ ውጭ የሆነ የኃይል አማራጭ 

እንዲያግዙዋቸው ሊሆን ይችላል፡፡ ለማንኛውም ፓርቲዎቹ ምርጫው ላይ ቢሳተፉ የተሻለ 

እንደነበር ማሰብ አለባቸው፡፡ ከምርጫ መሸሽ ከሕዝብ መሸሽ መሆኑንም ማወቅ አለባቸው፡፡  


