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መንበርከክ  ሇምን? 
 

ቤዛ/ከአዲስ አበባ/ 
 

  

አራተኛው አገራዊ ምርጫ ከአሇፉት ምርጫዎች ጋር ሲነፃፀር የዴሞክራሲ ሂዯት 

የጐሇበተበት የሕዝቡ የፖሇቲካ ብስሇት የተንፀባረቀበት በመሆኑ ሰሊም ወዳዶችን 

አስፈንድቋሌ፡፡ ነፃና ፍትሀዊው ምርጫ ያሊስዯሰታቸው ወገኖች ግን ገና ምርጫው 

ሰይጠናቀቅ የምርጫውን ዴሞክራሲያዊነትና ተዓማኒነት ሇማጣጣሌ አለባሌታ 

መንዛትና መሠረተ ቢስ ክሶችን ማሰማት ጀመሩ፡፡ የ1997ን ምርጫ ያስተዋሇው 

ሕዝብም ‹‹እረፉ! ሰሊም ሰፍኖ ሌማትን ማፋጠን እንሻሇን››አሊቸው፡፡ አንዳንድ 

ተቃዋሚዎች ከምርጫው በፊት፣ በምርጫው ዕሇትም ሆነ ከዚያ በኋሊ ‹‹ማስፊራራት 

ዯርሶብናሌ›› የሚሌ መሠረተቢስ ውንጀሊን ከማስተጋባት ጀምሮ የተሇያዩ 

መሰናክልችን ሇመፍጠር እንቅስቃሴ ማድረጋቸው አሌቀረም፡፡ 

 

በምርጫው ዕሇት የመድረክ ታዛቢዎች በምርጫ ጣቢያዎች ሰዓቱን ጠብቀው 

መገኘት ሲገባቸው ምርጫው ከተጀመረ በኋሊ በመግባት ‹‹እኛ ባሌተገኘንበት 

ምርጫው በመጀመሩ እንዯገና ሌናየው ይገባሌ›› በማሇት የምርጫውን 

ዴሞክራሲያዊ አካሄድ ጥሊሸት ሇመቀባት ቢሞክሩም አሌተሳካሊቸውም፡፡ መድረክ 

ታዛቢዎቹን በሁለም የምርጫ ጣቢያዎች ማሰማራት ቢገባውም ‹‹የምርጫ 

ጣቢያዎች በመብዛታቸው ታዛቢዎቻችንን ማስቀመጥ አሌቻሌንም›› በማሇት 

ምክንያት ሲፈጥር ተስተውሎሌ፡፡ የመድረክ ከፍተኛ አመራር ኋሊ በተናጋሩት 

ሉያፍሩበትና ይቅርታ ሉጠይቁበት ምርጫው ተጀምሮ ዕሇቱ ሳይጋመስ ‹‹ምርጫው 

ነፃ፣ ፍትሀዊና ዴሞክራሲያዊ ያሇመሆኑ ተረጋግጧሌ››የሚሌ መግሇጫ መስጠታቸው 

ሂዯቱን በነፃ ህሉና የሚከታተሇውን ሁለ አሳዝኖአሌ፡፡  

 

የተቃዋሚ ፓርቲዎችና ሁሌጊዜም የኢትዮጵያ በጐ ነገሮች የማይዋጥሇት የሂውማን 

ራይትስ ዎች የተቃውሞ ስሌት የአንድ ሣንቲም ሁሇት ገፅታዎች መሆናቸውን 

ሁሇቱም የሰጡት መግሇጫ ያመሇክታሌ፡፡ ሇሰው ሌጆች መብት ተቆርቋሪ ነኝ 
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የሚሇው የሂውማን ራይትስ ዎችም የመድረክ ከፍተኛ አመራር ከሰጡት መግሇጫ 

ጋር ተመሳሳይነት ያሇው መግሇጫ ሰጥቷሌ፡፡ ምርጫውን ሇመታዘብ በሥፍራው 

የተገኙ የሀገር ውስጥና የውጭ ታዛቢዎች መግሇጫ ከመስጠታቸው በፊት 

‹‹የኢትዮጵያ መንግሥት መራጮችን አስፈራርቷሌ፣ አስገድዷሌ፣ተፅዕኖም 

አሳርፎባቸዋሌ››ሲሌ በምርጫው ማግስት መንግሥትን ከመኯነኑም በሊይ ምርጫው 

ተቀባይነት እንዯላሇው አስታውቋሌ፡፡ የሁሇቱም መግሇጫዎች የሕዝብን አቋም 

በማስቀየር ሊይ ያነጣጠሩ ቢሆኑም ወቅታቸውን ያሌጠበቁና ተአማኒነት የላሊቸው 

በመሆናቸው  የሕዝብ ጆሮ አሊገኙም፡፡ 

 

የፖሇቲካ ፓርቲዎችን መሠረተ ቢስ ተቃውሞ በማባባስ እንዯፈሇጋቸው 

የሚያሽከረክሩት መንግሥት የመመስረት ዓሊማቸውና ፍሊጐታቸው ያሌተሳካሊቸው 

ሂውማን ራይትስ ዎችና መሰልቹ የሚያስተጋቡት ጩኸት በኢትዮጵያ ሕዝብ ዘንድ 

ተቀባይነትን አሊገኘም፡፡ 

 

የሚበጀውን የሚያውቀውና በሳሌ፣ ብሌህና ኩሩ የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ 

ያስተዳድረኛሌ ያሇውን ፓርቲ መርጧሌ፡፡ በመሊ ሀገሪቱ ‹‹ድምፄ ይከበር፣ በውጭ 

ኃይልች ታዝል ሥሌጣን መያዝ አይቻሌም›› የሚለና ላልችንም መፈክሮች 

በማንገብ በወጣው ሰሇፍ አዯባባዮችን አጥሇቅሌቋሌ፡፡ እናውቅሌሀሇን ያለትን እነ 

ሂውማን ራይትስ ዎች እና መሰልቹ አርፈው እንዲቀመጡና በኢትዮጵያ ጉዳይ 

ጣሌቃ እንዳይገቡ የእፍረትን ሸማ የሚያከናንብ መሌዕክቱን አስተሊሌፏሌ፡፡ 

 

በጀግኖች ሌጆቹ መስዋዕትነት መሪዎቹን የመምረጥ የዴሞክራሲ መብትን 

የተጐፀፈው የኢትዮጵያ ህዝብ የጭቆናው ሥርዓት ከተወገዯሇት ወዲህ የሌማት 

ትሩፋትን አጣጥሟሌ፡፡ በዴሞክራሲ ሥርዓት ፋና ወጊነት የእድገት ብርሀን 

መፈንጠቁን በመገንዘቡ ይበጀኛሌ ሊሇው ፓርቲ ድምፁን ሰጥቷሌ፡፡ የሕዝቡ ውሣኔ 

ያሌተዋጠሊቸው አንዳንድ ተቃዋሚዎች፣ ሂውማን ራይትስ ዎች እና መሰልቹ 

በተሇያየ መሌኩ ምርጫውን ማጣጣሌ ቢዳዳቸውም የሕዝብ ይሁንታን አሊገኙም፡፡  
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ከምርጫው ፍፃሜ በኋሊም ቢሆን የህዝብን ለአሊዊ ድምፅ ማክበር ያሌፈሇጉት 

እነዚህ ወገኖች ‹‹የምዝገባው ሂዯት አወዛጋቢ ነበር፣ የመገናኛ ብዙሀን አጠቃቀም 

ችግር ነበረበት፣ ምርጫው ተጭበርብሯሌ›› እና የመሳሰለትን መሠረተ ቢስ ክሶችና 

ውንጀሊዎችን በመዯርዯር እንዲሁም ከዚያ በባሰ የምርጫው ይዯገም ጥያቄን 

በማቀንቀን ሊይ ይገኛለ፡፡ ህዝብ ‹‹ድምጼ ይከበር›› በማሇት ያስተጋባውን ተቃውሞ 

ወዯጐን በመተው አንዳንድ የተቃዋሚ ፓርቲዎችም የምርጫው ይዯገም ጥያቄን 

ማቅረባቸው ማንነታቸውን በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ ይህም ሇሕዝብ ጥቅም ሳይሆን ሇግሌ 

ጥቅማቸውና ከበስተጀርባቸው ሆነው ቼ! ሇሚሎቸው የውጭ ኃይልች የቆሙ፣ ሇሀገር 

ሌማትና እድገት የማያስቡ እና ሇሥሌጣን የቋመጡ መሆናቸውን አሳይቷሌ፡፡ 

 

የኢትዮጵያ መንግሥት  አራተኛውን የሕዝብ ተወካዮችና የክሌሌ ምክር ቤቶችን 

ምርጫ ሇማካሄድ የተቻሇውን ሁለ አድርጓሌ፡፡ ሇመጀመሪያ ጊዜ ሇምርጫ ቅስቀሳ 

የገንዘብ ድጐማ አድርጓሌ፡፡ ሇምርጫ ፉክክሩ 43 ሚሉዮን ብር የሚገመት 55ዏ ነፃ 

የአየር ሰዓት ሇፖሇቲካ ፓርቲዎች ፈቅዷሌ፡፡ ይህም ሆኖ ግን ተቃዋሚዎች 

በራሳቸው ምክንያት የተሰጣቸውን ዕድሌ በአግባቡ አሌተጠቀሙበትም፡፡ 

ምርጫውን ሇማሳካት በርካታ የሰው ኃይሌ መሳተፉንና በሚሉዮን የሚቆጠር ገንዘብ 

ወጪ መዯረጉን በውሌ የሚያውቁት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሇዚህ ታሊቅ አገራዊ 

ጉዳይ የወጣው ወጪ ዯንታ ሳይሰጣቸው ምርጫው እንዲዯገም መጠየቃቸው 

ሇአገርና ሇህዝብ ተቆርቋሪ ያሇመሆናቸውን ያመሇክታሌ፡፡ 

 

ከዘጠና በመቶ በሊይ ሕዝብ ድምፅ የሰጠበት ምርጫ ነፃ ፍትሀዊና ዴሞክራሲያዊ 

እንዯነበር የሀገር ውስጥና የውጭ ታዛቢዎች መስክረውሇታሌ፡፡ በመሊ ሀገሪቱ ከ4ዏ 

ሺ በሊይ ቋሚና ተንቀሳቅሽ የምርጫ ታዛቢዎችን ያሰማራው የኢትዮጵያ ሲቪሌ 

ማህበራት ጥምረት ምርጫው በሁለም መሇኪያዎች ሲመዘን ዯረጃውን የጠበቀ፣ 

ፍትሀዊ፣ አሳታፊ፣ ዴሞክራሲያዊና ሰሊማዊ እንዯነበር መስክሯሌ፡፡ የአፍሪካ ኀብረት 

ታዛቢ ቡድንም በተመሳሳይ መሌኩ ምርጫው ነፃ፣ ፍትሀዊና ዴሞክራሲያዊ መሆኑን 

አብስሯሌ፡፡ አገም ጠቀም ዓይነት ትዝብቱን ያሰፈረው የአውሮፓ ኀብረት ታዛቢ 

ቡድን ሳይቀር ኢትዮጵያ የተዋጣሇት ምርጫ ማካሄድ የሚያስችሌ የምርጫ ህግ 

እንዳሊት፣ ምርጫ ቦርድ ብቃት ያሇውና በሙያው የተካነ መሆኑን፣ ሇፓርቲዎች በቂ 
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የአየር ጊዜ መስጠቱን፣ በድምፅ ቆጠራ ሂዯት ችግር ያሇማጋጠሙን በአጠቃሊይ 

ምርጫው ፍትሀዊና ዴሞክራሲያዊ እንዯነበር ገሌጿሌ፡፡ 

 

ይህም ሆኖ የአውሮፓ ህብረት ታዛቢ ቡድን የአሜሪካ ሬዲዮ ጣቢያ የአማርኛው 

ክፍሇ ጊዜ(VOA) እንዳይዯመጥ መዯረጉ መራጮች ከተሇያዩ ምንጮች ማግኘት 

የሚገባቸውን መረጃ ገቶታሌ በማሇት መኯነኑ ድብቅ አጀንዳውን የሚያጋሌጥ 

ይሆናሌ፡፡ 

 

የኢትዮጵያ ህዝብ በቂ መረጃን ማግኘት የሚችሇው ሀቅን መሠረት ካዯረጉ 

የመገናኛ ብዙሀን ከመሆኑም በሊይ ማንን መምረጥ እንዯሚገባው ጠንቅቆ የሚያውቅ 

በሳሌ ህዝብ ነው፡፡ የአንዳንድ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን መሠረተ ቢስ ውንጀሊ 

የሚያራግቡ፣ የአሻንጉሉት መንግሥት በመመሥረት የፖሇቲካ ዓሊማቸውን 

ማራመድ የሚፈሌጉ የውጭ ኃይልችን አስተሳሰብ ሇማስረፅ የሚሹ መገናኛ ብዙሃን 

ውትወታና ጉትጐታ የኢትዮጵያን ህዝብ አቅም ማስሇወጥ እንዯማይችለ የአውሮፓ 

ኀብረት ታዛቢ ቡድን ቢገነዘብ ኖሮ ይህን መሰሌ አፍራሽ ትዝብቱን ባሊስቀመጠ 

ነበር፡፡ 

 

አውቀውም ይሁን ባሇማወቅ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በምርጫው ቅስቀሳ ሰሞን 

የመንግሥት የመገናኛ ብዙሀን ሇገዢው ፓርቲ ሊዯሊ ፕሮግራምና ዜና ሽፋን 

ይሰጣለ የሚሌ ወቀሳን ሲሰነዝሩ ቆይተዋሌ፡፡ ዛሬም የአውሮፓ ኀብረት ታዛቢ 

ቡድን የመንግሥት የመገናኛ ብዙሀን የዜና ሽፋን ሇገዢው ፓርቲ ያዯሊ መሆኑን 

ተናግሯሌ፡፡ 

 

ሁሇቱም ወገኖች የመንግሥት የመገናኛ ብዙሀን የመንግሥት ሌሣን እንዯመሆናቸው 

መጠን በሀገሪቱ የሚከናወኑ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ ይዘት ያሊቸው 

ርዕሰ ጉዳዮችን በመዳሰሱ መረጃዎችን ሇሕዝብ ማድረስ እንዯሚኖርባቸው 

ሳይገነዘቡት ቀርተው አይመስሇኝም፡፡ እውነታውን በመካድና የመንግሥት የመገናኛ 

ብዙሀንን የገዢው ፓርቲ ሌሣን በማስመሰሌ ሇማዯናገርና ወዯ አንድ ወገን ያዯሊ 

ሥራ የሰሩ ሇማስመሰሌ መሞከራቸው ትዝብት ሊይ ሳይጥሊቸው አይቀርም፡፡ 
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ምንም ይሁን ምን የኢትዮጵያ ሕዝብ በተረጋጋ መንፈስ፣ በሰሊማዊ መንገድ፣ 

በነፃነት፣ ፍትሀዊና ዴሞክራሲያዊ በሆነ አካሄድ፣ ጨዋነት በተሊበሰ መሌኩ ትክክሇኛ 

ፖሉሲና ስትራቴጂ ሊሇው እና ከድህነት አዘቅት ያወጣኛሌ ሊሇው ፓርቲ ድምፁን 

ሰጥቷሌ፡፡ ድምፁ እንዲከበርሇትም በአዯባባይ ሰሌፍ ጠይቋሌ፡፡ ድለን 

ሇተጐናፀፈው ፓርቲም አጨብጭቧሌ፡፡ የተጀመረውን ሌማት ማስቀጠሌ የሚችሇው 

ኢህአዴግ ብቻ መሆኑን መስክሯሌ፡፡ የተሸነፉ ፓርቲዎችም ከአሸናፊው ፓርቲ ጋር 

በመተባበር ሇሌማት እንዲሰሩ ጥሪ አድርጓሌ፡፡ ከዚህ ውጭ ሰሊሙን የሚያዯፈርሱ፣ 

ሌማቱን የሚያዯናቅፉ ኃይልች ቦታ እንዯማይኖራቸው አሳስቧሌ፡፡ 

 

ህዝቡ ድምፁ እንዲከበርና የውጭ ኃይልች ከኢትዮጵያ ሊይ እጃቸውን እንዲያነሱ 

ባዯረገው የተቃውሞ ሰሌፍ ሊይ ክቡር ጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ ዜናዊ ባሰሙት 

ንግግር መንግሥት ከተቃዋሚ ኃይልች ጋር በመተባበርና ሀሳብን በመጋራት 

ሇሌማት እንዯሚሰራ ገሌፀዋሌ፡፡ ይህ ንግግራቸውም ህዝቡን እሌሌ አሰኝቷሌ፡፡ 

 

ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሥሌጣን ጥማታቸውን ሇማርካትና ሇወንበር ከመሽቀዳዯም 

ይሌቅ ሇህዝብ ጥቅምና ሇሀገር እድገት ቅድሚያ ቢሰጡ ከበሬታን ያስገኝሊቸዋሌ፡፡ 

የውጭ ኃይልች ግፊትን መከታ በማድረግ የህዝብን ለአሊዊነት ሇመርገጥ ማሰብ 

ተፎካካሪነታቸውን ከማዯብዘዙ በስተቀር በተያዘው የሌማት ርብርብ ሊይ ቅንጣት 

ታክሌ ገንቢም ሆነ አፍራሽ ተፅዕኖ አያሳድርም፡፡ 

 

ክቡር ጠቅሊይ ሚኒስትር ሰሌፍ ሇወጣው ህዝብ ባዯረጉት ንግግር ‹‹ይኼ ህዝብ 

ክብሩን ጠብቆ መራብ የሚያውቅ ህዝብ ነው›› ብሇዋሌ፡፡ በእርግጥም የኢትዮጵያ 

ህዝብ ክብሩን በጥቅም የማይሇውጥ ኩሩና ለዓሊዊነቱን የማያስዯፍር ህዝብ መሆኑን 

ዓሇም መስክሮሇታሌ፡፡ ጥንትም ዳር ድንበሩን በመድፈር የቅኝ ተገዢ ሉያዯርጉት 

የሞከሩ የውጭ ኃይልችን በማንበርከክ የነፃነት ተምሳላትነቱ በዓሇም እንዲናኝ 

አድርጓሌ፡፡ 
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ዛሬም ቢሆን የተቃዋሚ ፓርቲዎች ዯጀን በመሆን ስንዴን እያሳዩ እንዳሻቸው 

የሚጠመዝዙትን መንግሥት ሇመመሥረት የሚፍጨረጨሩ የውጭ ኃይልችን እንቢ 

አሻፈረኝ ማሇቱ አሌቀረም፡፡ 

 

የኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬ እፎይታን አግኝቷሌ፡፡ በሰሊም ወጥቶ ይገባሌ፡፡ ሇሌማት ዘብ 

የቆመ፣ ድህነትን ታሪክ የሚያዯርግ ፖሉሲና ስትራቴጂ ያሇው መንግሥት 

አግኝቷሌ፡፡ ከእንግዲህ ወዲያ ሁከትና ብጥብጥን በመፍጠር የውጭ ኃይልች 

መሣሪያ  የሚሆኑ ወገኖችን ማስተናገድ አይፈሌግም፡፡ ፊቱን ወዯ ሌማት በማዞር 

በስንዴ ሉዯሌለት የሚፈሌጉትን ማሳፈርና ሠራተኛ ህዝብ መሆኑን እንዲያውቁ 

ማድረግ ይፈሌጋሌ፡፡ ህዝቡ የጀመረውን ሌማት መቀጠሌና በአጭር ጊዜ ውስጥ 

ድህነትን ታሪክ ማድረጉ የማይቀር መሆኑን ጅምሩ ይመሰክራሌ፡፡ 

 

አንዳንድ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ከተጠናወታቸው የአለባሌታና የእድገት 

አዯናቃፊነት አባዜ ተሊቅቀው ሇሀገራቸው ሌማትና እድገት መቆርቆርና መሥራት፣ 

ሇህዝብ የሥሌጣን ባሇቤትነት ይሁንታ መስጠት ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

ተፎካካሪነታቸውም መሠረት ማድረግ የሚኖርባቸው እነዚህኑ ሀቆች ይመስሇኛሌ፡፡ 

አስተምራና ተንከባክባ ተወዳድረን ህዝብን እንምራ ሇማሇት ያበቃቻቸው እናት 

ኢትዮጵያ በመሆኗ ህሉናቸውን ሇውጭ ኃይልች መሸጥ አይኖርባቸውም፡፡  

 

የኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ መንግሥት የውጭ ኃይልች ሇሚያሳድሩት ተገቢ ያሌሆነ 

ተፅዕኖና መሰረተ ቢስ ውትወታ የማይንበረከኩ መሆናቸውን ተገንዝበው 

አቋማቸውን ማስተካከሌ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ ተቃዋሚዎች፣ የውጭ ኃይልች 

የሚጐትቷቸው ጋሪዎች ከመሆን ይሌቅ የሌማት ፊታውራሪ በመሆን የህዝቡን 

ተአማኒነት ማግኘት ይኖርባቸዋሌ፡፡ ሞግዚት የማይሹ በራሳቸው የሚተማመኑ 

ቆራጥ የኢትዮጵያ ሌጆች መሆናቸውን በተግባር ማሳየት ይበጃቸዋሌ፡፡ 

ሽንፈታቸውን ተቀብሇው ከአሸናፊው ፓርቲ ጋር መሥራት ክብርና ሞገስን 

ያጐናፅፋቸዋሌ፡፡  
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በቀጣይ የሚፈጠሩ ዴሞክራሲያዊ መድረኮችንና መሌካም አጋጣሚዎችን 

በመጠቀም ተቃዋሚ ፓርቲዎች በሰሊም፣ በፍቅርና በመቻቻሌ ከአሸናፊው ፓርቲ 

ጋር እጅ ሇእጅ ተያይዘው ሇመሥራት ራሳቸውን ያዘጋጁ፡፡ በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ 

ህዝቦች መንበርከክ ሇምን? በሚሌ ከድህነት ሇመውጣት የሚዯረገውን ትግሌ 

በማፋፋምና ሌማትን በማፋጠን ባሇሁሇት አሀዝ ዕድገት ያስመዘገቡበት ዯረጃ ሊይ 

ዯርሰዋሌ፡፡ በዚህም ሇማንም እና ሇምንም ፀረ እድገትና ሌማት ኃይልች 

የማይንበረከኩ መሆናቸውን አስመስክረዋሌ፡፡ ሇሁለም አንዳንድ ተቃዋሚ 

ፓርቲዎችም ሆኑ የውጭ ኃይልች ፈጦ የሚታየውን ሀቅ ዏይኔን ግንባር ያድርገው 

ብል ከመካድ  ቆም ብሇው ራሳቸውን ይመርምሩ እሊሇሁ፡፡ 

 


