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በህዝብ ልብ ውስጥ የሌለ በምርጫ ውስጥም የለም 

 

ቶሎሳ ኡርጌሳ   Utolosa@yahoo.com 

ያለ ምንም ምርጫ ስልጣንን ለመቆናጠጥ የሚሻ አካል የህዝብን እና የሀገርን ክብር የሚነካ 

የኢ-ዴሞክራሲያዊ ፍላጎት መገለጫ እንጂ፤ በምንም መልኩ የዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ውጤት 

ሊሆን እንደማይችል ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው፡፡ እርግጥም ይህን ሃቅ ወደ ኋላ መለሰ ብለን 

ስንመለከተው ያለፉት ስርዓቶች ህዝቡ በነፃና ዴሞክራሲያዊ መንገድ ሳይመርጣቸው በኃይል 

“የረግጠህ ግዛ” አስተዳደርን በመመስረት ዕውን እንዳደረጉት ይታወቃል፡፡ 

ታዲያ ይህ ምዕራፍ ከተዘጋ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ተቆጥሯል፡፡ ዜጎች 

የሚፈልጉት እና ይበጀናል የሚሉትን የፖለቲካ ፓርቲ እየመረጡ ለስልጣን የማብቃት 

መብታቸውን በሚገባ እየተጠቀሙበት ይገኛሉ፡፡ ለዜጎች ይህን መብት የሰጣቸው ደግሞ ማንም 

ሳይሆን የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ህዝቦች በገዛ ፍቃዳቸው አምነው እና ተስማምተው 

ያጸደቁት የኢፌዴሪ ህገ - መንግስት ነው፡፡ በህገ - መንግስቱ አንቀጽ ስምንት ንዑስ አንቀጽ ሶስት 

ላይ፤ ዜጎች ሉዓላዊነታቸውን የሚገልጹበት በህገ - መንግስቱ መሰረት በሚመርጧቸው 

ተወካዮቻቸውና በቀጥታ በሚያደርጉት ዴሞክራሲያዊ ተሳትፎ አማካኝነት እንደሆነ በግልፅ 

ተደንግጓል፡፡ 

በኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ህዝቦች የጸደቀውን የአዲስቷን ኢትዮጵያ ህገ - 

መንግስት ተከትሎ እስከ አሁን ድረስ አራት ሀገር አቀፍ ምርጫዎች እንዲሁም በተለያዩ ወቅቶች 

የአካባቢ እና የአዲስ አበባ ምክር ቤቶች የማሟያ ምርጫዎች ተከናውነዋል፡፡ እነዚህ ምርጫዎችም 

የየራሳቸውን ታሪካዊ አሻራ ጥለው ማለፋቸው የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው፡፡ 

እርግጥ ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ማበብ እና መጠናከር መራጩ ህዝብ፣ በምርጫ 

የሚሳተፉ ጤናማና ገንቢ ተወዳዳሪ ፓርቲዎች እና የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ የላቀ ሚና 

እንደሚጫወቱ ጥርጥር የለውም፡፡ 

እንደሚታወቀው ምርጫ ለዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ወሳኝ ነው የሚባለው የሀገሪቱን 

የሠላም እና የልማት ዕድገት ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሸጋገር ቁልፍ ድርሻ ስለሚጫወት ነው፡፡ 

በመሆኑም ይህ ዴሞክራሲያዊ ሂደት ቁልፍ ሚና መጫወቱ አይካድም። ይኸውም በአሁኑ ወቅት 
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ሀገራችን የደረሰችበት ፈጣንና ተከታታይ የዕድገት ጉዞ ከየትም የተገኘ አለመሆኑ ነው— 

ዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱ የፈጠረው ምቹ መደላድል ወሳኝ ድርሻ የነበረው በመሆኑ። 

በያዝነው 2005 ዓ.ም ሚያዝያ ወር ላይ የሚከናወነው የአካባቢ እና የአዲስ አበባ ምክር 

ቤቶች የማሟያ ምርጫን ነጻ፣ ፍትሃዊ፣ ሰላማዊ እና እንከን የለሽ ለማድረግ የኢትዮጵያ ምርጫ 

ቦርድ የተሰጠውን ሀገራዊ ኃላፊነት በብቃት ለመወጣት ያልተቋረጠ እንቅስቃሴ በማከናወን ላይ 

ይገኛል፡፡ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በገለልተኝነት ስሜት የሀገሪቱ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

ህገ - መንግስቱ ያጎናጸፋቸውን የመምረጥ መብት ተጠቅመው ያሻቸውን ለመምረጥ እንዲችሉ 

በቅድሚያ በሰጠውን የጊዜ ገደብ መሰረት የምርጫ ካርድ እንዲያገኙ ሰፊ እንቅስቃሴ አድርጓል፡፡  

በዚህ ተግባሩም የዘንድሮው ተመዝጋቢ ቁጥር በ2002 ዓ.ም ተከናውኖ ከነበረው የማሟያ 

ምርጫ የህዝቡ ተሳትፎ የላቀ እንዲሆን አድርጓል፡፡ በ2002 ዓ.ም በተከናወነው የማሟያ ምርጫ 

ላይ 27 ሚሊዮን ህዝብ የምርጫ ካርድ የወሰደ ሲሆን፤ ዘንድሮ ግን 30 ሚሊዮን ህዝብ የምርጫ 

ካርድ ወስዷል፡፡ ይህም በመቶኛ ሲሰላ በአዲስ አበባ 98 በመቶ ሲሆን፤ በሀገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ 

104.5 በመቶ መሆኑን መረጃዎች ያመላክታሉ። ይህም ከተጠበቀው በላይ ህዝብ መመዝገቡን 

የሚያሳይ ነው። 

የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ይህንን ሀገራዊ ኃላፊነት ሚዛናዊና ገለልተኛ በሆነ መንገድ 

እየተወጣ ባለበት በዚህ ወቅት፤ ከተቋማዊ ፓርቲዎች መካከል በመድረክ ፓርቲ አስተባባሪነት 29 

የሚሆኑ ፓርቲዎች በምርጫ ላያሳትፋቸው የሚያስችል ሰበብ አስባብ እየፈጠሩ ራሳቸውን ከሟሟያ 

ምርጫው ማግለላቸውን በይፋ ገልፀዋል፡፡ ቦርዱ እነዚህ ፓርቲዎች በምርጫ እንዲወዳደሩ 

የሚያስችላቸውን ምልክት እንዲወስዱ በተደጋጋሚ ጥሪ ቢያቀርብም፤ የሀገሪቱን የምርጫ ሂደትን 

በመናቅ “ጆሮ ዳባ ልበስ” በማለት ጥሪውን ሰምተው ምልክቱን ለመውሰድ ፍቃደኛ አልሆኑም፡፡ 

በመድረክ መራሽነት ‘ራሳችንን አግልለናል’ ሲሉ የተደመጡት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ቀደም ሲል 

ቁጥራቸው 33 የነበረ ሲሆን፤ አሁን በቅርቡ አምስት ፓርቲዎች የሀገሪቱን የምርጫ ደንብ እና ህግ 

አክብረው ተሳታፊ ለመሆን በአንድነት የተሰባሰቡት ተቃዋሚዎች ወትሮም ቢሆን የጋራ ዓላማ 

የሌላቸው መሆናቸውን አመላክቶ ያለፈ ነው ማለት ይቻላል፡፡ 

ውድ አንባቢዎቼ! የዚህ ፅሑፍ ዓላማ የእነዚህ ፓርቲዎች የዓላማ አንድነት ለመዘርዘር 

አይደለም— ይልቁምን በዛሬው ጽሑፌ ለመዳሰስ የፈለግኩት ፓርቲዎቹ በምርጫው ላለመሳተፍ 

‘መንስኤ ናቸው’ ያሏቸውን ምክንያት አልቦ ምክንያቶችን  በመንቀስ ምላሽ መስጠት ነው፡፡ 

መልካም ንባብ። 
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የሀገራችን የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ያስቆጠረ 

እንጂ በዕድሜ ያን ያህል እንደ ሌሎቹ ሀገራት የረጅም ዕድሜ ባለቤት አይደለም፡፡ ዴሞክራሲ 

የተፈገለው የዕድገት ደረጃ የበቃው በአንዴ አይደለም— በጊዜ ሂደት እንጂ፡፡ ይህ ዕውነታም 

እንኳንስ ገና የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ባህል ግንባታን በማከናወን ሂደት ላይ ላለን ህዝቦች ቀርቶ፤ 

ዴሞክራሲን ከ200 ዓመት በላይ ያስኬዱት አሜሪካ እና የምዕራቡ ሀገራትም ቢሆኑ የገነቡት 

ዴሞክራሲ የበርካታ ዓመታት ውጤት መሆኑን ያስረዳናል፡፡ 

ዴሞክራሲ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጎለበተ የሚመጣበት ምክንያትም፤ የመራጩ ህዝብ 

አስተሳሰብ፣ በጊዜ ሂደት ለምርጫ የሚሰጠው ትርጉም የሚያድግና የሀገሪቱ የፖለቲካ ምህዳር 

እንዲሁ በጊዜ ሂደት እየሰፋ የሚመጣ ብሎም ተወዳዳሪ ፓርቲዎች በምርጫ የሚኖራቸው ተሳትፎ 

እየጎለበተ የሚሄድ በመሆኑ ነው፡፡ አንድ በጅምር ያለ የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ እና ዕድሜ 

አስቆጠር የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ በምንም መልኩ አንድ ሊሆን እንደማይችል ይታወቃል፡፡ 

ለዚህም ነው ዴሞክራሲ በአንዴ የሚገነባ ሳይሆን አብሮ በጊዜ ሂደት ከህዝቡ አስተሳሰብ እያደረ 

የሚራመድ ነው የሚባለው፡፡ 

ከዚህ አኳያ የሀገራችን ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ገና ለጋ በመሆኑ ምንም ዓይነት 

ተግዳሮቶች የሉበትም ለማለት ባይቻልም፤ ከዕድሜ አኳያ ስንመለከተው ግን አሁን ያለንበት ደረጃ 

የመራጩ ህዝብ አስተሳሰብ እያደገና የሀገሪቱ የፖለቲካ ምህዳርም እየሰፋ መሆኑን በእርግጠኝነት 

መናገር ይቻላል። ይህም በቀጣይነት የዴሞክራሲያዊ ባህል ግንባታን ይበልጥ ለማጎልበት ከወዲሁ 

ተስፋ መኖሩን አመላካች ነው—“የሚያጠግብ እንጀራ ከምጣዱ ያስታውቃል” እንዲሉ አበው፡፡ በዚህ 

ፅሑፍ አቅራቢ እምነት፤ ዋነኛው ችግር አንዳንድ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በሰላማዊ መንገር 

ተወዳድረው ስልጣን ለመያዝ የሚሄዱበት መንገድ ጤናማና ገንቢ አለመሆኑ ነው። እርግጥ ይህ 

ችግር ከዴሞክራሲያዊ ስርዓት ባህል ግንባታው ጋር አብሮ የሚፈታ ቢሆንም፤ ቀደም ሲል 

የጠቀስኳቸው መድረክ መራሹ 29 ፓርቲዎች ግን “እንዲህ አናደርግም” በሚል ሃይል በተጫነው 

እሳቤ የሚመሩ ብቻ ሳይሆኑ በየጋዜጦቹ የሚሰጧቸው ቃለ-ምልልሶች መሰረተ- ቢስ መሆናቸው ግን 

አግባብነት የጎደላቸው ጭምር ሆነው አግኝቻቸዋለሁ።  

እነዚህ ወገኖች በአዲስ አድማስ ጋዜጣ በጥር 8 ቀን 2005 ዓ.ም ዕትም በኩል ያስነበቡን 

አንድ ዘገባ ቀደም ሲል የጠቀስኩትን ዕውነታ የሚያጠናክር ነው፡፡ ‘አንሳተፍም’ ያሉት ፓርቲዎች 

በ2005 ዓ.ም ሚያዚያ ወር ላይ በሚከናወነው የአካባቢ እና የአዲስ አበባ ምክር ቤት የማሟያ 

ምርጫን አስመልክተው ምግለጫ ሰጥተዋል— ላለመሳተፋቸው ምክንያት ያልሆኑ ምክንያቶችን 

በመደርደር። ግና ወደ ምክንያቶቹ ከማቅናታችን በፊት ለውድ አንባቢዎቼ ግንዛቤ ይረዳ ዘንድ 
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ጥቂት ጥያቄዎችን ማንሳት የግድ ይለኛል። እነርሱም ‘በምርጫው አንሳተፍም ያሉት የፖለቲካ 

ፓርቲዎች እነማን ናቸው?፣ ስብስባቸውስ ምን ይመስላል?’ የሚሉ ናቸው፡፡  

እነዚህ የተቋዋሚ ፓርቲዎች በሚታወቀው ያረጀ እና ያፈጀ የተለመደ አሉታዊ 

አስተሳሰባቸው ሳቢያ በምንም መልኩ አንድ ሊያደርጋቸው የሚያስችል አጀንዳ የላቸውም። 

ከትናንት ጀምሮ ‘ለይስሙላም ቢሆን ሁላችንም በአንድ እጅ አጨብጭበን ገዥውን ፓርቲ በኃይል 

ተረባርበን እንጣል’ የሚል የከሰረ የፖለቲካ አካሄድን የመረጡ ናቸው። ዛሬም ይህ አባዜያቸው 

አብሯቸው የዘለቀ መሆኑን ከ‘አንሳተፍም’ ባይነታቸው ለመገንዘብ አያዳግትም፡፡  

ታዲያ ‘እነዚህ የከሰሩ ኃይሎች እነማን ናቸው?’ የሚለውን ጥያቄ በሶስት ምድብ ከፍለን 

መመልከት እንችላለን። በምድብ አንድ የሚፈረጁት ሃይሎች በምርጫ 97 ወቅት በሀገራችን ውስጥ 

ነውጥና አመጽ በማቀጣጠል ህገ -መንግስቱን በሃይል ለመናድ ከሞከረው የቅንጅት ፓርቲ 

የተገነጣጠሉ ክንፎች ሲሆኑ፤ ዛሬ ላይ እርስ በርሳቸው ባለመስማማታቸው ምንያት ለየራሳቸው 

የተለያየዩ ስሞችን በመስጠት እንደ ፓርቲ ዳግም የተመሰረቱ ናቸው።  

እነዚህ የቀድሞው የቅንጅት ነውጠኞች ገሚሶቹ ወደ ባህር ማዶ ኮብልለው ከአክራሪ ኒዮ - 

ሊበራል ኃይሎች ጋር በመሆን በየወቅቱ በሀገራችን አደጋ ለመፍጠር የተለያዩ ስልቶችን እየቀመሩ 

ያልተሳካላቸው ሲሆኑ፤ ቀሪዎቹ ደግሞ እዚሁ ሀገር ውስጥ ሆነው በአንድ በኩል በሰላማዊ መንገድ 

ህገ-መንግስቱን አክብረን እንንቀሳቀሳለን እያሉ በሌላ መንገድ ደግሞ ህገ-መንግስቱን የመሸርሸር 

ብሎም የአክራሪ ኒዩ-ሊበራል ሃይሎች የአጨብጫቢነት ተልዕኮን አንግበው የሚንቀሳቀሱ ናቸው፡፡ 

በምድብ ሁለት የሚፈረጁት ኃይሎች ደግሞ የደርግ ስርዓት ናፋቂዎች ናቸው፡፡ እነዚህ 

ወገኖች በአምባገነኑ ሥርዓት ወቅት ባለስልጣንና የፓርቲ አባል ሆነው በህዝብ ላይ ጭቆና እና 

በደል ሲደርስ ድጋፍ ሲሰጡ የነበሩ ናቸው። እናም ህገ-መንግስቱ በሰጣቸው መብት ተጠቅመው 

ዛሬ እንደ ፓርቲ ተደራጅተው በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታው ላይ ችግር ለመፍጠር 

የማይቆፍሩት ጉደጓድ የለም፡፡  እነዚህ ኃይሎች የዚያን ሥርዓት ናፋቂ መሆናቸው በተግባር 

ምርጫ በመጣ ወቅት የሚያከናውኑት ሀገርን እና ህዝብን የማጥላላት ብሎም የሚያካሂዱትን 

የነውጥ እንቅስቃሴ ማስታወስ ተገቢ ይመስለኛል፡፡  

በምድብ ሶስትነት የሚካተቱት ደግሞ የእነዚህ ኃይሎች አድማቂ እና አነቃናቂ በመሆን 

እያገለገሉ ያሉትና ከገዥው ፓርቲ በተለያዩ የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከታቸው የተወገዱ 

ግለሰቦች ናቸው፡፡ በነገራችን ላይ እነዚህ ግለሰቦች ገሚሶቹ ከትጥቅ ትግሉ ጊዜ አንስቶ የተሻለና 

ለህዝብ የሚጠቀም ተራማጅ አስተሳሰብ መቀበል የተሳናቸው ብቻ አይደሉም። ወደ ውጭ ሀገር 

የኮበለሉ እንዲሁም ከደርግ ውድቀት በኋላ በተለይም በ1993 ዓ.ም የተሃድሶ ወቅት በኪራይ 
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ሰብሳቢነትና በጠባብነት የተፈረጁ ግለሰቦችም ወደ እነዚህ ጎራ የተቀላቀሉም ጭምር 

ይገኙባቸዋል፡፡  

ታዲያ ውድ አንባቢዎቼ እዚህ ላይ “የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው” በሚል አሮጌ ብሂል 

የተቧደኑትን ሶስት ምድቦች እርስ በርስ የሚያመሳስላቸው አንዳችም የፖለቲካዊ አጀንዳ የሌላቸው 

መሆኑን መገንዘባችሁ የሚቀር አይመስለኝም። እንዲያው በጭፍኑ በያዙኝ ልቁቁኝ የፖለቲካ 

ጨዋታ ተጠምደው በሰላም ሀገር “እሪ” የሚሉተም ከዚህ ባህሪያቸው በመነሳት መሆኑን ለመገንዘብ 

ብዙም ምርምር የሚጠይቅ አይመስለኝም፡፡ እናም እነዚህን ሃይሎች በጥቅሉ ስንመለከታቸው 

ለመቃወም ብቻ የተሰባሰቡ መሆናቸውን ላለመሳተፋቸው ምክንያት ነው እያሉ ከሚሰጡት 

አስገራሚ መግለጫ መረዳት ይቻላል፡፡ 

ተቃዋሚዎቹ ዛሬም እንደ ትላንቱ ሲያራምዱት የነበረውን የሽኩቻ ፓለቲካ የሙጥኝ ብለው 

ተያይዘውታል፡፡ በመጣ ቁጥር የዘወትር መዝሙራቸው የሆነውን “ምርጫው ነጻ፣ ገለልተኛ፣ ፍትሃዊ 

እና ሰላማዊ ሊሆን አይችልም” የሚል ባዶ ትንበያቸውን ዛሬም እየተጠቀሙበት ነው። ከምርጫው 

ራሳችንን አግልለናል ሲሉ መደመጣቸውም የዚሁ አባዜያቸው አካል ነው። ታዲያ ይህን ያሉበት 

ያለ ምክንያት አይደለም— “በእናቴ ቀሚስ አደናቀፈኝ” ሰበብ አስባብ ድክመታቸውን ለመሸፈን 

አስበው እንጂ፡፡ እነዚህ ፓርቲዎች ባለፉት ጊዜያት ባካሄዱት ፀረ-ህገ-መንግስታዊ ተግባራት 

በህዝቡ መተፋታቸውን ጠንቅቀው ያውቃሉ። እናም ምርጫ ውስጥ ቢገቡ እነደሚሸነፉም በሚገባ 

ይረዱታል። “በህዝቡ ልብ ውስጥ የሌለ በምርጫ ውስጥም የለም” እንዲሉ ላለመሳተፍ መወሰናቸው 

ከእነርሱ አንፃር ትክክል ይመስለኛል። ምንም እንኳን ከዴሞክራሲ አኳያ አካሄዳቸው አግባብነት 

የጎደለው ቢሆንም።  

እርግጥ እነዚህ ወገኖች የዴሞክራሲ መለኪያዎች ምን እንደሆኑ እንኳን በቅጡ የተረዱ 

አይመስለኝም፡፡ እንደሚታወቀው የዴሞክራሲ መለኪያዎች ከሚባሉ ነጥቦች መካከል፤ ተቃዋሚ 

ፓርቲዎች ህገ - መንግስቱ በሰጣቸው መብት በምርጫ የመሳተፍ መብታቸውን ሳይነፈጉ ብርቱ 

ተፎካካሪ ሆነው እንዲቀርቡ ተደርጓል ወይ?፣ መራጩ ህዝብ የተለያዩ ፓርቲዎችን አመዛዝኖ እና 

አስተውሎ እንዲመርጥ አማራጭ እንዳይቀርብለት ተደርጓል ወይ? እና በምርጫ ተወዳዳሪ የሚሆኑ 

ፓርቲዎች በሚዲያ በመቅረብ ፖሊሲያቸውን እና ፕሮግራማቸውን ለማስተዋወቅ ክልከላ 

ደርሶባቸዋል ወይ? የሚሉት ይጠቀሳሉ።  

ከዚህ ጥያቄዎች አኳያ መሬት ላይ ያለውን ሃቅ ስንመለከተው ተቃዋሚዎቹ ብርቱ ተፎካሪ 

እንዲሆኑ፣ መራጩ ህዝብ የሁሉንም ፓርቲዎች አጀንዳ በእኩልነት እንዲያዳምጥ ተደርጓል። 

ምንም እንኳን ተቃዋሚዎቹ  የተጠና ፖሊሲና ስትራቴጁ እንዲሁም ከዜሮ ድምር የፖለቲካ 

አዙሪት ባይወጡም ይኸው እሳቤያቸውን ለህዝቡ በሚዲያ እንዲያደርሱ  ተደርጓል፡፡ 
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ዳሩ ግን እነርሱ ከላይ የጠቀስኩትን ሃቅ ወደጎን በማለት በምርጫው አንሳተፍም እያሉ 

ነው፤ የሌሉ ምክንያቶችን በመደርደር። ይህ አመለካከታቸው ህዝብን በመናቅ እና በማን 

አለብኝነት መንፈስ ላይ ያተኮረ ይመስላል፡፡ እነዚህ ኃይሎች ህግ እና ሥርዓትን አክብረው 

በምርጫው በመሳተፍ ፖሊሲያቸውን እና ፕሮግራማቸውን ለህዝብ ማስተዋወቅ ሲገባቸው፤ 

ባልተገባ ጎዳና ለመጓዝ መሞከራቸው ዛሬም በአቋራጭ የስልጣን እርካብን ለመቆናጠጥ የሚፈልጉ 

መሆናቸው ተግባራቸወ አስረጅ ነው ማለት ይቻላል። ይህም ከዛሬ ሁለት አስርት ዓመታት 

እንዲሁም ከዛሬ ስምንት ዓመት በፊት ያካሂዱት የነበረው ፀረ - ዴሞክራሲ አካሄድ አሁንም 

ደማቸው ውስጥ እየተንቀለቀለ መሆኑን የሚያመላክት ነው፡፡  

እስቲ እዚህ ላይ እነዚህ በምርጫ አንሳተፍም ያሉ ፓርቲዎች ዋነኛ ምክንያታቸው ምን 

እንደሆነ ለመመልከት እንሞክር፡፡ ምንም እንኳን ፓርቲዎቹ ‘በምርጫ ብንሸነፍ በምንም መልኩ 

አሸናፊ ልንሆን እንችልም። ስለሆነም የተለያዩ ሰበቦች ፈጥረን ከምርጫው ራሳችንን ማግለል 

አለብን’ በማለት አስቀድመው ግምገመው የጨረሱ ናቸው፡፡ በዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እምነት፤ እነዚህ 

ተቋዋሚ ኃይሎች ሁለት ምክንያቶችን ይዘው ነው በምርጫ ላለመሳተፍ የወሰኑት፡፡ የመጀሪያው 

ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩትና በምንም መልኩ በዚህ ምርጫ ብንሳተፍ ህዝቡ እኛ ሊመርጠን 

አይችልም የሚል ሲሆን ፤ ሁለተኛው ምክንያታቸው ደግሞ በምርጫው ተወዳድረን ምናልባት 

አሸናፊ ብንሆን እንኳን የአካባቢ እና የአዲስ አበባ ምክር ቤቶች የማሟያ ምርጫው በተጨባጭ 

በስራ የሚፈትን በመሆኑ ልንወጣው አንችልም ከሚል ፍርሃትና ስጋት የመነጨ ነው።  

ፓርቲዎቹ ወደ ምርጫ ብንገባ አናሸንፍም የሚል ድምዳሜ ላይ የደረሱበት ምክንያት 

ምንም ምስጢር የለውም፡፡ መድረክ እነዚህ የተቋዋሚ ፓርቲዎች በምርጫ ተሳታፊ እንዳይሆኑ 

ስለወተወታቸው በምርጫው አንሳተፍም ማለታቸው፤ ፓርቲዎቹ የራሳቸው የሆነ የፖለቲካዊ አቋም 

የሌላቸው መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ መድረክ የተሰኘው የድንቡሽት ቤት፤ ምርጫ በመጣ ቁጥር 

የሀገሪቱን የምርጫ ህግ በይፋ የሚተላለፍ ና ለህግ የበላይነት የማይገዛ ፓርቲ መሆኑን እንኳን 

አለማወቃቸው አስገራሚ ነው፡፡ ይህም ፓርቲዎቹ ‘የሀገሪቱን የምርጫ ሥነ - ምግባር ህግ አክብሬ 

አልንቀሳቀስም’ በማለት የስምምነት ሰነድ ካልፈረመው መድረክ ጋር አቋም ይዘው በአንድ እጅ 

ማጨብጨባቸው ለመራጩ ህዝብ ያላቸውን ንቀት ፍንትው አድርጎ ያሳያል፡፡  

እነዚህ ፓርቲዎች በምርጫው ብንሳተፍ አሸናፊ ልንሆን አንችልም ያሉበት ምክንያትም 

ቀደም ሲል ከጠቀስኩት ማንነታቸው የሚነሳ ነው። ግና በ2002 ዓ.ም በነበረው ሀገራዊ ምርጫ 

ህዝቡ ምንም አጀንዳ እንደሌለን አብጠርጥሮ ያወቀናል ብለው ስላመኑ ብቻ፤ ምርጫው ሰላማዊ 

እና ፍትሃዊ ሊሆን አይችልም በሚል ቅድመ- ጥንቆላ እና ባልተጨበጠ ሃቅ ላይ ተመርኩዘው 
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ከምርጫው ራሳቸውን ለማግለል መወሰናቸው “አያ ጅቦ ሳታማሃኝ ብላኝ” ዓይነት ምክንያት 

በመሆኑ በማንኛውም መስፈርት ቀባይነት የለውም፡፡  

እርግጥ እነዚህ ተቋዋሚ ፓርቲዎች ህዝቡ አሁን አውቆብናል የሚል ስጋት በውስጣቸው 

ማደሩ ትክክል ነው፡፡ ምክንያቱም ህዝቡ “በአንድ ራስ ሁለት ምላስ” ባለቤት መሆናቸውን በሚገባ 

ተገንዝቧልና፡፡ የሚናገሩት አጀንዳ ተዓማኒነት እንደሌለው እንዲሁም ሥነ - ሥርዓት የሚባል 

ነገርን የማያውቁና ያነሱትን ጉዳይ እንኳን ከልባቸው አምነውበት አጀንዳውን ለመፈጸም 

አንደማይንቀሳቀሱ በምርጫ 97 ወቅት ተረድቷል ፡፡  ፓርቲዎቹ እንኳንስ ህዝብ የሰጣቸውን 

አጀንዳ ሊፈጽሙ ይቅርና ራሳቸው በጥቂት ቀናት እንዴት እንደተበላሉ እና እንደተቦጫጨቁ 

ህዝቡ ተገንዝቧል፡፡ እናም ህዝቡ ይህንን ምስጢራችንን በይፋ ስላወቀ በዚህ ምርጫ እምነት 

ጥሎብን ካርዱን ሊሰጠን አይችልም በማለት ወስነው ሲያበቁ፤ መንግስት በምርጫው እንዳንሳተፍ 

ጫና አድርጎብናል ማለታቸው እዚህ ግባ የሚባል እውነት ያለው አይደለም፡፡ 

ለዚሁ አባባሌ እማኝ የሚሆነው በምርጫ 97 ወቅት በአዲስ አበባ ምርክ ቤት የማሟያ 

ምርጫ ህዝቡ ሙሉ በሙሉ መርጧቸው፤ የኋላ ኋላ የሰጣቸውን ካርድ ወደ ምክር ቤቱ አንገባም 

በማለት መለወጣቸው ነው—የስራውን ክብደት በመፍራት። በዚህም የመረጣቸውን ህዝብ ክደዋል። 

በዚህ ምክንያት ህዝቡ ያዘነባቸው ብቻ ሳይሆን፤ ፓርቲዎቹ ለፓርላማ ብቻ በመወዳደር በልታይ 

ልታይ የፖለቲካ ስልት የተጠመዱ የወሬ ፖለቲከኞች እንጂ በስራ ተጠምደው ህዝብን ለማገልገል 

የሚያስችል አንዳች አጀንዳ እንደሌላቸውም ተገንዝቧል፡፡ የኋላ ታሪካቸው ይኸው በመሆኑ ነው 

በሚያዚያው ምርጫ አንሳተፍም ያሉት።  

ፓርቲዎቹ በዚሁ በምርጫው ብንሳተፍ በምንም መልኩ አሸናፊ ልንሆን አንችልም ያሉበት 

ሌላኛው ምክንያት ከታላቁ መሪያችን ድንገተኛ ህልፈተ ህይወት ጋርም የሚያያዝ ነው፡፡ 

እንደሚታወቀው ህዝቡ በታላቁ መሪያችን ድንገተኛ ህልፈተ ህይወት በእጅጉ አዝኗዋል፡፡ በባለ 

ራዕዩ መሪያችን አመራር ሰጭነት እየተመራ በየደረጃው ምን ያህል ከልማቱ ተጠቃሚ እንደነበር 

ማወቁ ብሎም አቶ መለስ አንድም ቀን ለራሳቸው ሳያስቡ መስዋዕት ሆነው ማለፋቸው ቁጭት 

ፈጥሮበታል፡፡ 

እናም ህዝቡ በየአደባባዩ የታላቁ መያችን ራዕይ አይሰናክልም፣ ያሳየኸንን መንገድ 

ተከትለን ራዕይህን እናሳካለን በማለት በቁርጠኝነት እየተንቀሳቀሰ ነው፡፡ የሀገሪቱን የህዳሴ ጉዞ 

ለማረጋገጥም ከልማታዊ መንግስቱ ጋር እጅ እና ጓንት በመሆን በመረባረብ ላይ ይገኛል፡፡  

እነዚህ ወገኖች በሀገሪቱ እየመጣ ያለው ፈጣን ለውጥ ስለማያስደስታቸው እንዲሁም 

ቅንጭብጫቢ ወሬዎችን ከመለቃቀም ውጪ የተሻለ አማራጭ ማቅረብ ስለማይችሉ በምርጫው 
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ብንሳተፍ አናሸንፍም ብለው መደምደማቸው ሌላኛው ምክንያታቸወ ነው፡፡ ታዲያ እውነተኛ 

ምክንያታቸው ይህ ሆኖ ሳለ፤ ‘ገዥው ፓርቲ ችግር ፈጠረብን፣ የሀገሪቱ የምርጫ ቦርድ ገለልተኛ 

አይደለም፣…ምንትስ’ የሚሉና በምንም ዓይነት ማስጃ ላይ ሳይመሰረቱ የተሳሳተ ስዕል በህዝቡ 

ለመፍጠር ሲኳትኑ ይስተዋላሉ፡፡  

ግና ከዚህ ይልቅ እነዚህ ሃይሎች እንደ ፖለቲካ ፓርቲነታቸው ‘ድክመታችንን እንዴት 

ልናርም እንችላለን?’ የሚል አጀንዳን አንስተው ራሳቸውን ቢፈትሹ ተገቢ ይመስለኛል። አንድ 

የፖለቲካ ፓርቲ የራሱ የሆነን አቋም በመያዝ ፓርቲው የሚመራበትን የተጠና እና ወጥነት ያለው 

ፖሊሲና ደንብ መያዝ ይኖርበታል፡፡ በፍጹም ከእኛ ሀገር ነባራዊ ሁኔታ ጋር አብሮ የማይሄድ 

የአክራሪ ኒዮ - ሊበራል ኃይሎችን ቅንጭብጫቢ ሃሳቦችን እየወሰዱ ተግባራዊ ለማድረግ ከመሞከር 

እንዲሁም ጤናማ ያልሆና ገንቢነት የጎደለው ፓርቲ ይዞ ከማላዘን ይልቅ፡፡  

ሁላችንም እንደምንገነዘበው ምርጫ የህዝብ የስልጣን ባለቤትነት ማረጋገጫ መሳሪያ ነው፡፡ 

በመሆኑም የተለያዩ የፖለቲካ አስተሳሰብ ያላቸው ፓርቲዎች ለህዝቡ አጀንዳቸውን በማቅረብ 

ጠንካራ ተፎካካሪ ሆነው በምክር ቤት ወንበር ለማግኘት መጣር ይኖርባቸዋል። ሃያ ዘጠኙ ተቋዋሚ 

ፓርቲዎች ግን ከዚህ ሃቅ በተፃራሪ ቆመው የሌለ ምክንያቶችን እያነሱ ከምርጫው ራሳችን 

ማግለላቸውን እየነገሩን ነው። በእኔ እምነት ይህ ሁኔታ የስልጣን ባለቤቱን መናቅ ነው፡፡  

ግና ሀገርን እና ህዝብን እመራለሁ የሚል ፓርቲ በምርጫ ንቁ ተሳታፊ ከመሆን ይልቅ 

ዓላማው ህዝብን በመናቅ ላይ ያተኮረ ከሆነ በተንጣለለው ሰፊ የፖለቲካ ምህዳር ላይ በዝረራ 

መሸነፉ የሚቀር አይመስለኝም። የሀገራችን ታታሪ ህዝብ ሚዛናዊና ፍትሐዊ ነውና። እናም ይህን 

ሚዛናዊና ፍትሐዊ ህዝብን በመፍራት በምርጫው አንሳተፍም ላሉት ፓርቲዎች ስህተታቸውን 

በአንድ ሀገርኛ አባባል በማስታወስ እኔም ፅሑፌን ልቋጭ—“በፊት ነበር እንጂ አልሞ መደቆስ አሁን 

ምን ያደርጋል ድስት ጥዶ ማልቀስ”። ቸር እንሰንብት።  


