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ምርጫ 2002 እና የወጣቱ ሚና 
 
 ዑመር ከጅጅጋ 
 

በዳሞክራሲያዊ የመንግሥት ሥርዓት ዋነኛው የመንግሥት ሥሌጣን 
ምንጭ የሕዜብ ዴምፅ ነው፡፡ የኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ፣ 
የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዜቦች ለዓሊዊ የሥሌጣን ባሇቤቶች 
ስሇመሆናቸውና ስሇሕግ የበሊይነት በሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ ስምንት ለዓሊዊ 
የሥሌጣን ባሇቤቶች መሆናቸው ዯንግጓሌ፡፡ ይህ ለዓሊዊ የሥሌጣን ባሇቤት 
መሆናቸው ሕገ-መንግሥቱ በሚፇቅዯው መሠረት በሚመርጡዋቸው 
ወኪልቻቸውና በቀጥተኛ ዳሞክራሲያዊ ተሳትፎ ይገሇጻሌ፡፡ 
 
 በሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 9 ሕገ-መንግሥቱ የአገሪቱ የበሊይ ሕግ ነው 
ማንኛውም ሕግ፣ ሌማዲዊ አሰራር፣ ወይም የባሇሥሌጣን ውሣኔ ከዙህ ሕገ-
መንግሥት ጋር የሚቃረን ከሆነ ተፇጻሚነት አይኖረውም ይሊሌ፡፡ በዙሁ 
አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ሦስት ሊይ ዯግሞ በዙህ ሕገ-መንግሥት ከተዯነገገው 
ውጪ በማንኛውም አኳኋን የመንግሥት ሥሌጣን መያዜ የተከሇከሇ ነው 
ይሊሌ፡፡ 
 
 ከዙሀ በተጨማሪ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዛጋ፣ ከቀሇም፣ ር፣ ብሔር፣ 
ብሔረሰብ፣ ፆታ፣ ቋንቋ፣ ሐይማኖት፣ የፖሇቲካ አመሇካከት ወተ.. ሌዩነት 
ሳይዯረግ፣ በቀጥታ ወይም በነፃ የምርጫ ሂዯት በሚመርጣቸው ወኪልቹ 
አማካኝነት በአገራዊ ጉዲዮች ሊይ የመሳተፍ፣ ዕዴሜው 18 ሲሞሊው ሕግ 
በሚፇቅዯው መሠረት በየወቅቱ ሇተሇያዩ የመንግሥት የሥሌጣን እርከን ሊይ 
የመምረጥና የመመረጥ መብት አሇው፡፡  
 
 ወኪልችን መምረጥ የሕዜብ መብትና ኃሊፊነት ነው፡፡ በመሆኑም 
ማንኛውም ዛጋ፣ ዳሞክራሲያዊ መብቱን በመጠቀም ይበጀኛሌ፣ ይሆነኛሌ 
የሚሇውን ፓርቲ ወይም ግሇሰብ ያሇመንም ተፅዕኖ የመምረጥ መብቱ በሕገ-
መንግሥቱ በግሌጽ ተረጋግጦሇታሌ፡፡ ስሇሆነም ወጣቶች ዳሞክራሲያዊ 
መብታቸውን በመጠቀም በመጪው ምርጫ ሊይ በነቂስ በመውጣት መሳተፍ 
ይኖርባቸዋሌ፡፡ የዙህ ዓይነት ተሳትፎ የአገሪቱ መፃኢ ዕጣ ፇንታ ሊይ 
አዎንታዊ ሚና ይጫወታሌ፡፡ አንዴ ዴምፅ ሌዩነት ሉያመጣ እንዯሚችሌ 
መንጋት የሇብንም፡፡  
 
 ምርጫ ማንኛውም ዛጋ ትኩረት ሉሰጠውም የሚገባው ቢሆንም ወጣቱ 
የበሇጠ ወሣኝ ሚና ሉኖረው ይገባሌ፡፡ ወጣቱ የነገ የአገሪቱን አመራር 
ተረካቢና የአገሪቱን መፃኢ ዕዴሌ የሚወስን በመሆኑ በኃሊፊነት መንፇስ 
በንዴሮው 4ኛ ዘር አገራዊ ምርጫ ሊይ መሳተፍ ይጠበቅበታሌ፡፡ የነገው 
አገር ተረካቢ ትውሌዴ፣ የዚሬው ወጣት መሆኑን መንጋት የሇበትም፡፡ ወጣቱ 
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በንዴሮው ምርጫ ሊይ ሉኖረው የሚገባው ተሳትፎ ሌዩ ትኩረት ሉሰጠው 
የሚገባው በዙህ ምክንያት ነው፡፡  
 
 በንዴሮው ምርጫ ከወጣቱ ሦስት ወሳኝ ሚናዎች ይጠበቃለ፡፡ 
በመጀመሪያ እራሱም ሇመራጭነት መመዜገብ ላልችም እንዱመገቡ 
ማዴረግ ነው፡፡ ማንም ሇመራጭነት በቅዴሚያ ካሌተመገበ በስተቀር 
የመምረጥ መብቱን መጠቀም እንዯማይችሌ ግሌጽ ነው፡፡ በመሆኑም 
በአጠቃሊይ የሕዜቡና በተሇይ የወጣቱ ቀዲሚ የመራጭነት መብቱን መጠቀም 
ከመራጭነት ምዜገባ ይጀምራሌ፡፡ በመሆኑም እያንዲንደ ወጣት 
#ሇመራጭነት ተመዜግቤያሇሁ ወይ?; ብል እራሱን መጠየቅ አሇበት፡፡  
 
 ከምርጫው ሂዯት ጋር በተገናኘ ሁሇተኛውና ዋነኛው የወጣቱ ሚና 
በምክንያትነት ሊይ ተመስርቶ ሇዕጩ የፖሇቲካ ፓርቲ ወይም ግሇሰብ ዴምፅ 
መስጠት ነው፡፡ እዙህ ሊይ ወጣቱ ቆም ብል ሇአንዴ ዕጩ ተወዲዲሪ ቡዴን 
ወይም ግሇሰብ ዴምፁን ሇምን እንዯሚሰጥ በጥሞና ማሰብ አሇበት፡፡ ከዙህ 
በተጨማሪ ማንኛውም በእንዜሕሊሌነት የሚፇጽመው ስህተት በአገሪቱ 
ማህበራዊና ፖሇቲካዊ ሥርዓት ሊይ አዯጋ ሉያስከትሌ እንዯሚችሌ መገንብ 
አሇበት፡፡ በመሆኑም ወጣቱ አዕምሯዊ ብቃቱንና ምክንያታዊነቱን የግሌ 
ውሣኔው የሚያስከትሇውን ውጤት መመርመር ይኖርበታሌ፡፡ ወጣቱ 
የሚወስዲቸው እያንዲንደ እርምጃ ሇኢትዮጵያ ሕዲሴ አዎንታዊ ዴርሻ ያሇው 
መሆን አሇበት፡፡  
 
 ወጣቱ ዴምፁን ከመስጠቱ አስቀዴሞ የእያንዲንደን የፖሇቲካ ፓርቲ 
ወይም ዕጩ ተወዲዲሪ ግሇሰብ አማራጭ ፕሮግራምና ፖሉሲ በጥንቃቄ 
መመርመር ይጠበቅበታሌ፡፡ ፕሮግራምና ፖሉሲዎቹን ከአንዴ አቅጣጫ ብቻ 
ሳይሆን ከሁለም አቅጣጫ መመርመር ተገቢ ነው፡፡ ይህን ካሊዯረገ ውሣኔው 
ያሌተሟሊና የማይገባ፣ እንዱሁም ያሌተፇሇገ አለታዊ ውጤት ሉኖረው 
ይችሊሌ፡፡ ይሄ ሁሇተኛው የወጣቱ ሚና በምክንያትነት ሊይ የተመሠረተ 
አቋም እና በሰከነ መንፇስ ነገሮችን ማጤን ያስፇሌጋሌ፡፡ 
 
 ወጣቱ በግሌ ሃሣብ፣ በሚያማምሩና በተጀቦኑ ቃሊት በተሞለና ምንም 
ተጨባጭነት በላሊቸው የፖሇቲካ ፓርቲዎች ፖሉሲና ስትራቴጂ ሳይታሇለ 
አመክረው ማሰብና መወሰን ይኖርባቸዋሌ፡፡ በምርጫ ውዴዴር ወቅት የሇውጥ 
ሐዋሪያ መስሇው የሚቀርቡ በውስጣቸው ግን ሀገርና ሕዜብን የሚጎደ 
የፖሇቲካ ፓርቲዎችን ምንነት ወጣቱ  ቀዴሞ ሉሇያቸው ይገባሌ፡፡ የጀርመኑ 
ሒትሇርና የጣሉያኑ ሞሶልኒ ሇዙህ ዓይነት ፓሇቲከኞች እንዯምሳላ ሉጠቀሱ 
ይችሊለ፡፡ በመሆኑም ወጣቱ የፖሇቲካ ፓርቲዎችን ፕሮግራምና ፖሉሲ ብቻ 
ሳይሆን ያሇፇ  አካሄዲቸውን በጥንቃቄ በመርመር ሇሀገርና ሇሕዜብ 
የሚበጁትን በመሇየት በዴምፁ ሉቀጣቸው ይገባሌ፡፡  
 
 የመራጭነት ምዜገባና እና ዴምፅ መስጠት በምርጫ ሂዯት ውስጥ እጅግ 
አስፇሊጊዎች ቢሆኑም፣ ብቻቸውን የሚፇሇገውን ውጤት አያስገኙም፡፡ 
በአጠቃሊይ ከሁለም ዛጎች በተሇይ ከወጣቱ የሚጠበቀው ሦስተኛ ሚና ሕገ-
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መንግሥቱንና ሕገ-መንግሥታዊ ተቋማትን ከጥቃት ሇመከሊከሌ መታገሌ 
ነው፡፡ ሀገራችን የጀመረችውን የዳሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ተጠናክሮ 
ሉቀጥሌ የሚችሇው ሁለም የበኩለን አስተዋፅዖ ማበርከት ሲችሌ ነው፡፡ ወጣቱ 
ዯግሞ በዙህ ቀዲሚውን ሚና መጫወት ይጠበቅበታሌ፡፡ 
 
 ወጣቱ መጪውን ምርጫ ሰሊማዊ፣ ፍትሐዊ፣ ነፃና ዳሞክራሲያዊ 
ሇማዴረግ ከምዜገባ ጀምሮ እስከ ዴምፅ ቆጠራ ዴረስ ያሇውን ሂዯት በቅርብ 
በመከታተሌ ሀገራዊ ግዳታውን መወጣት አሇበት፡፡ ወጣቱ፣ በአጠቃሊይ 
በምርጫው ሊይ ሁለም ዛጎች እኩሌ የመራጭነት መብታቸውን እንዱጠቀሙ 
በማስቻሌ ሰሊማዊ የምርጫ ከባቢ እንዱኖር በማዴረግ ዳሞክራሲያዊነቱን 
ማጠናከር ያስፇሌጋሌ፡፡ 
 

ወጣቱ በቅዴሚያ በማንኛውም ዓይነት የአመፅ እንቅስቃሴ ውስጥ 
ከመሳተፍ እራሱን ጠብቆ ሕግና ሕጋዊ ሥርዓቱን በማክበርና በማስከበር 
ምርጫውን ሰሊማዊና ዳሞክራሲያዊ ማዴረግ አሇበት፡፡   በምርጫ ሂዯት 
ወቅት በሕዜቦች መካከሌ ያሇመቻቻሌን፣  ሁከትና አሇመረጋጋት የሚቀስቅሱ 
ወገኖችን መታገሌ አሇበት፡፡ ይህ በተግባር ሲዯረግ ነው ወጣቱ የዛግነት 
ግዳታውን ሉወጣ የሚችሇው፡፡ 


