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የምርጫ አስፈፃሚዎችና የህዝብ ታዛቢዎች የገሇሌተኝነት ጥያቄ! 

ከብዴሆ 

bidiho@yahoo.com 

 

       ማንም ሰው ወዯዚህች ዓሇም ከተቀሊቀሇበት ጊዜ ጀምሮ በተሇያዩ ሁኔታዎች ማሇፉ 

አይቀሬ ነው። ይህቺ ዓሇም ሇአንደ ጥሩ ሇላሊው ዯግሞ በተቃራኒው ስጦታዋ እየሰጠች፣ 

ያው የተሇመዯው ዑዯቷን ትቀጥሊሇች። ሰው በዚህ ውጣ ውረዴ ውስጥ በተፈጥሮ የሚቸረው 

ጥሩ/መጥፎ ባህርይ እንዲሇ ሆኖ፣ በአካባቢ ተፅዕኖ ምክንያት የሚወርሰውን ባህርይ 

ይኖረዋሌ። እነዚህን ባህርያቶች የስነሌቦና ባሇሙያዎች Nurture and Nature ይሎቸዋሌ። 

ከነዚህ  በተፈጥሮና  በአካባቢ ተጽዕኖ የሚገኙ ሁሇቱ ባህሪያቶች፣ በሰው ባህሪ ሊይ 

ከሚያዯርሱት ተፅዕኖ አንጻር ሲታይ  የአንበሳው ዴርሻ የሚይዘው የአከባቢ ተፅዕኖ 

/Nurture/ ነው። 

      በመሆኑም "ሰዎች አከባቢያቸውን ይመስሊለ"፣ "ማን እንዯሆንህ ሇማወቅ ከማን ጋር 

እንዯምትሄዴ ንገረኝ" የሚለ የአገሬ ሰው አባባሌ፣ አካባቢ በሰው ሊይ ከሚያዯርሰው ተፅዕኖ 

በመነሳት ይሆናሌ የሚሌ ግምት አሇኝ። በመሆኑም ማንኛውም ሰው በዓሇም ከሚከናወኑ 

የተሇያዩ ክስተቶች የአንደን ተጽዕኖ ሳያርፍበት ሉኖር ይችሊሌ የሚሌ አስተሳሰብ 

አይኖርም። 

      ማንኛውም ሰው ከአከባቢ ተፅዕኖ ሉያመሌጥ አይችሌም ሲባሌ ማንም ሰው 

ገሇሌተኛ ሉሆን አይችሌም ማሇት እንዲሌሆነ ግን ፀሏይ የሞቀው ሏቅ ይመስሇኛሌ። 

እንዱህ ቢሆን ኖሮማ በዳሞክራሲ የዲበሩ አገራት  ገሇሌተኛና ነፃ ፍርዴ ቤት፣ ገሇሌተኛ 

ፖሉስ፣ በአጠቃሊይ ገሇሌተኛ ተቋም የሚባሌ ነገር አይኖርም ነበር።    

      ገሇሌተኝነት /Imprtiality/ ማሇት ምን ማሇት ነው? የሚሇውን ጥያቄ መመሇሱ ተገቢ 

ይመስሇኛሌ። በኢንሳይክልፔዴያ መፅሏፍ ስሇ ገሇሌተኝነት ሲናገር «Impartial means 

not biased, having no direct involvement or interest and not favoring one 

person/group/peer/party or side more than another with the existing law» ብል 

ይገሌፀዋሌ። ይህንን አገሊሇፅ አንዴ ሰው/ተቋም ገሇሌተኛ የሚባሇው ሇአንደ ወግኖ ሇላሊ 
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የሚያዯሊ ካሌሆነና ሇሁለም ባሇው ሕግ መሰረት በእኩሌነት የሚያገሇግሌ/የሚያስተናግዴ 

እንዯሆነ ነው የሚያስገነዝበን። 

       ሰሞኑን በተሇያዩ የግሌ ሕትመቶች የምርጫ ቦርዴ ገሇሌተኛ አይዯሇም፣ የህዝብ 

ታዛቢዎቹ ገሇሌተኛ አይዯለም፣ የምርጫ አስፈፃሚዎቹ ገሇሌተኛ አይዯለም የሚለ 

ወሬዎች በተሇያዩ ሕትመቶች አንብቤያሇሁ። እነዚህ በሙለ ገሇሌተኛ ስሊሌሆኑ መጪውን 

ምርጫ  ነፃ፣ ፍትሃዊ፣ ሰሊማዊና ዳሞክራሲያዊ ብልም በህዝብና በፖሇቲካ ዴርጅቶች 

ዘንዴ ተአማኒ ሇማዴረግ አይቻሌም በማሇት አንዲንዴ የፖሇቲካ ዴርጅቶች ሲዯመዴሙ 

አስተውያሇሁ። እኔም እንዯ ዜጋ ይህን የምርጫ አጀንዲ ትሌቅ ትኩረት ሰጥቼ 

እየተከታተሌኩት ስሇነበርና አሁንም እየተከታተሌኩ ስሇሆነ፣ እኔ ብቻ ሳሌሆን መሊ ህዝቡ 

የለዓሊዊነቱ መገሇጫ የሆነውን ምርጫ እየተከታተሇ ስሇሆነ፣ ያሇኝን አስተያየት ማቅረብ 

ወዯዴኩ። 

       በመጀመርያ የምርጫ ቦርዴ አባሊት በምን ሁኔታ እንዯተመረጡ አብዛኛዎቻችን 

እናውቀዋሇን። እንዯሚታወቀው የቦርደን አባሊት በጠቅሊይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በሕዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት እንዯሚሾሙ ሕገመንግስቱ ይዯነግጋሌ። በተሻሻሇው የምርጫ ሕግ 

አንቀፅ 6/2 «ጠቅሊይ ሚኒስትሩ መስፈርቱን የሚያሟለ ሰዎችን ሇቦርዴ አባሌነት ሇምክር 

ቤት ከማቅረቡ በፊት፣ በምክር ቤቱ መቀመጫ ያሊቸው ላልች የፖሇቲካ ዴርጅቶች፣ እጩ 

ሉሆኑ የሚችለ ግሇሰቦች ነፃና ገሇሌተኛ መሆናቸውን በማረጋገጥ ጉዲይ ሊይ ተሳትፎ 

እንዱኖራቸው የሚያስችሌ በቂ የምክክር መዴረክ እንዱኖር ያዯርጋሌ» ይሊሌ። በዚህ 

መሰረት፣ በምክርቤት መቀመጫ ያሊቸው ተቃዋሚ ፓርቲዎች ገሇሌተኛ ያሎቸውን ሰዎች 

በመጠቆም፣ የቦርደ አባሊት እንዱሆኑ የተዯረገበት ሁኔታ እንዲሇ በተዯጋጋሚ በመገናኛ 

ብዙሃን ሰምተነዋሌ። ይህን በሰማሁ ጊዜ መጪውን ምርጫ ከመቼውም ጊዜ በተሻሇ ነፃና 

ፍትሃዊ እንዯሚሆን ገምቻሇሁ። 

       የምርጫ ቦርደ አባሊት ገሇሌተኝነት በአመራረጡ ሂዯት ብቻ ሳይሆን በተግባር 

አሳይተዋሌ ወይስ አሊሳዩም? የሚሌ ጥያቄ መጠየቅ ተገቢ ይመስሇኛሌ። እኔ 

ከማስታውሳቸው ተግባራት በመጀመርያ 16 የሚሆኑ የቦርደ መመሪያና ዯንብ ሲወጡ 

ከሁለም የፖሇቲካ ዴርጅቶች ጋር በመመካከርና በመወያየት ብልም በመስማማት ነው። 

እንዴም መመሪያ ወይም ዯንብ፣ ያሇ ፓርቲዎቹ ምክክርና ውይይት የወጣ የሇም። ይሄ 

የሚያሳየው ቦርደ ሇሁለም የፖሇቲካ ዴርጅቶች በእኩሌነት እያገሇገሇ መሆኑ ነው። 
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       በላሊም፣ ቦርደ በአገራችን ያለ የፖሇቲካ ፓርቲዎች በዘርፈ ብዙ ነገሮች 

ሉጠናከሩ እንዯሚገባ ተገንዝቦ የፋይናንስ ዴጋፍ እንዯሚያስፈሌጋቸውና፣ ሇዚህ 

ማስፈፀሚያ የሚሆን ቀመር ከፖሇቲካ ፓርቲዎቹ ጋር በመስማማት በህዝብ ተወካዮቸ 

ምክር ቤት መቀመጫ ብዛት 55%፣ ዕጩ ተወዲዲሪ ብዛት 25%፣ ሇሴት ዕጩዎች ብዛት 

10% እንዱሁም ሇሁለም ፓርቲዎች እኩሌ የሚከፋፈሌ 10% ቀመር አዘጋጅቶ ፓርቲዎቹ 

ተስማምተው ተግባራዊ እያዯረገ ይገኛሌ። እኔ እንዯማውቀው ከሆነ አብዛኞቹ አገሮች 

ሇፖሇቲካ ፓርቲዎች የፋይናንስ ዴጋፍ ሲያዯርጉ እስከ 90% የሚሆነውን በምክርቤቱ 

ባሇው መቀመጫ ነው የሚሰጠው። ይሁን እንጂ ምርጫ ቦርደ በአገራችን ያለት 

ተቃዋሚዎች መጠንከር ይገባቸዋሌ ብል በአባትነት መንፈስ እንዱህ ጥሩ ተግባር እየሰራ 

ሳይ በትክክሌ ቦርደ ገሇሌተኛ እንዯሆነ ተገንዝቢያሇሁ። 

       የምርጫ ቦርደ አባሊት ገሇሌተኛ ከሆኑ ከስራቸው ያለ የምርጫ አስፈፃሚዎችም 

ገሇሌተኛ ሉሆኑ እንዯሚገባ የሚያጠያይቅ አይመስሇኝም። ምክንያቱም እነዚህ የምርጫ 

አስፈፃሚዎች የምርጫ ቦርደ ራእይና ዓሊማ ሉያሳኩ የሚመረጡ ናቸው። ቦርደ በምርጫ 

አስፈፃሚዎች ምሌመሊ ያዯረገው ነገር ካሇ፣ የተሇያዩ ቡዴኖች ከማዕከለ ሌኮ፣ ገምግሞና 

ገሇሌተኛነታቸው አጣርቶ ከ60-70% የሚሆኑ የምርጫ አስፈፃሚዎች በአዱስ እንዱተኩ 

አዴርገዋሌ። እንዯሚታወቀው በአገራችን 220 ሺ የሚሆኑ የምርጫ አስፈፃሚዎች አለ። 

ከነዚህ ከ 60-70%ቱ ጊዜ ተወስድ ብዙ ወጪ ወጥቶበት ሉቀየሩ የተዯረገበት ዋና 

ምክንያት፣ የምርጫ ቦርደ ራእይን በሚገባ ሉያስፈፅሙ የሚችለ እንዱሆኑ ሇማዴረግ 

ነው። ቦርደ ያዯረገው ይሄ ብቻ አይዯሇም ነባሮቹና አዱሶቹ የምርጫ ክሌሌ ሃሊፊዎች በቂ 

የሆነ የዓቅም ግንባታ ስሌጠና ሰጥቶ እነሱም በየዯረጃው ሊለ የምርጫ አስፈፃሚዎች 

እንዱያሰሇጥኑ ተዯርገዋሌ። ሁለም ያሊቸውን ሃሊፊነት በሚገባ እንዱገነዘቡ ሆነዋሌ።  

      ይሁን እንጂ አንዲንዴ የፖሇቲካ ዴርጅቶች፣ የምርጫ አስፈፃሚዎቹ ገሇሌተኛ 

አይዯለም፣ የኢህአዳግ ካዴሬዎች ናቸው፣ ብሇው አስተያየት ሲሰጡ ይስተዋሊለ። የምርጫ 

ቦርዴ አባሊት መግሇጫ ሲሰጡ ዯግሞ «የሚባሇውን ወሬ በተጨባጭ ካሇ ከነማስረጃው 

ከቀረበሌን ያሇአንዲች መወሊወሌ እናባርረዋሇን። የፓርቲ አባሌ የሆነ የምርጫ አስፈፃሚ 

ሇቦርደ አይጠቅምም ሇህዝቡም አይጠቅምም።» ሲለ ይዯመጣለ። እኔም የምጋራው ነገር 

ካሇ ይሄ የምርጫ ቦርዴ ንግግር ነው። ምክንያቱም ቦርደ ከአመሊመለና ከሚያዯርገው ያሇ 

እንቅስቃሴ አንፃር የፓርቲ አባሌ የሆነ የምርጫ አስፈፃሚ ይመሇምሊሌ የሚሌ እምነት 



4 
 

ስሇላሇኝ ። የፖሇቲካ ፓርቲዎችም በጅምሊ ስም ከማጥቆር ተቆጥበው በማስረጃ የተዯገፈ 

ክስ ቢያቀርቡ መሌካም ነው እሊሇሁ። 

      በላሊ ግርምት የፈጠረሌኝ ነገር ቢኖር፣ የህዝብ ታዛቢዎች ገሇሌተኛ አይዯለም 

የሚሌ የተወሰኑ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ንግግር ነው። እነዚህ የህዝብ ታዛቢዎች የሚመረጡ 

በህዝብ ነው። የህዝብ ታዛቢዎች ከላልች ታዛቢዎች በሊይ ሃሊፊነትና እምነት የሚሰጣቸው 

የህዝቡ ጆሮና ዓይን ሆነው ሉያገሇግለ በሕዝብ የተመረጡ በመሆናቸው ነው። እነዚህ 

ታዛቢዎች የህዝቡ የለዓሊዊ ስሌጣን ባሇቤትነት በሚገባ እንዱያረጋግጡሇት፣ ህዝቡ 

የመረጣቸው ናቸው። ከመመረጣቸው በፊት በምርጫ ቦርዴ ሇህዝቡ ሇፖሇቲካ ፓርቲዎች 

በተሇያዩ የህዝብ ሚዴያዎች ጥሪ ተሊሌፎ እንዯነበር አስታውሳሇሁ። ከዛ በኌሊ የህዝብ 

ታዛቢ ምርጫ ተካሂድ ነበር። ይሁን እንጂ የተቃዋሚ ፖሇቲካ ፓርቲዎች በምርጫው የኛ 

ወኪልች አሌነበሩም፣ ጥቂት ህዝብ ብቻ ወጥቶ ነው የመረጠው፣ በህዝብ ታዛቢነት 

የተመረጡ የገዢው ፓርቲ ካዴሬዎች ናቸው በመሆኑም የህዝብ ታዛቢ ምርጫ ይዯገምሌን፣ 

ብሇው ሇምርጫ ቦርዴ ክስ ማቅረባቸው አስታውሳሇሁ። ምርጫ ቦርዴም ይሄንን ክስ 

በሚገባ መርምሮ በቂ ህዝብና የተቃዋሚ ፓርቲዎች ወኪሌ  ያሌነበረበት ቦታ እንዯገና 

ምርጫ እንዱካሄዴ መወሰኑ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። በአዱስ አበባ  ከ89 ቀበላዎች 

በ59ኙ ቀበላዎችና ጥቂት ችግር የነበረባቸው ክሌልች የህዝብ ታዛቢዎች ምርጫ እንዯገና 

እንዱካሄዴ ተዯርገዋሌ። 

        ምርጫ ቦርደ የተፈጠረውን ስህተት አይቶ በአስቸኳይ እርምት እንዱወሰዴ 

ማዴረጉ፣ ሁለም ፓርቲዎች በገሇሌተኝነትና በእኩሌነት እያገሇገሇ ያሇ መሆኑን የሚያሳይ 

ነው። ይህ እንዲሇ ሆኖ በየቀበላው የሚፈሇገው ህዝብና የፖሇቲካ ፓርቲ ወኪልች 

በተገኙበት የተመረጡ የህዝብ ታዛቢዎች ገሇሌተኛ አይዯለም ብል መናገር ጊዜው ሰውቶ 

ይወኩለኛሌ ብል የመረጠ ህዝብን እንዯመሳሇቅ ሆኖ ነው የሚሰማኝ። ይህ ዯግሞ 

ትክክሌም ተገቢም አይዯሇም፣ ሉታረም ይገባሌ። 

        ምርጫ ቦርዴ የሚሰራቸው ያለ አበረታታች ስራዎች ሌናዯንቅሇትና 

ሌናበረታታው ይገባሌ እንጂ በተጨባጭ ባሌተዯገፉ የመንዯር ወሬዎች ስራውን በዜሮ 

ማባዛት የሇብንም። ይሄ ማሇት በአፈፃፀም ሊይ የሚከሰቱ ችግሮች የለም እያሌኩ 

እንዲሌሆነ ሌትገነዘቡሌኝ እወዲሇሁ። በሂዯቱ እንዲየነው የተፈጠሩት ችግሮች በአስቸኳይ 



5 
 

እያረመ የሚሄዴ ያሇ ቦርዴ ነው። ቦርደ ካሁን በኌሊ ሉከሰቱ የሚችለ ችግሮችም 

በአስቸኳይ ማረም እንዯሚገባው በዚህ አጋጣሚ ሌገሌፅሇት እፈሌጋሇሁ። 

        በመጨረሻ መጪው ምርጫ ነፃ፣ ሰሊማዊ፣ ፍትሃዊ ዳሞክራሲያዊና በህዝባችን 

ብልም በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ተአማኒ የሚሆነው ሁለም ባሇዴርሻ አካሊት ባሇው ሕግ 

መሰረት በቁርጠኝነት ሲሰሩ ነው። ይሁን እንጂ ፓርቲዎቻችን በተጨባጭ የሚታዩ የቦርደ 

ስራዎች ጥሊሸት የሚቀቡት ከሆነ በአገራችን እያበበ ያሇውን የዳሞክራሲያዊ ስርዓት 

ግንባታ የሚያኮሊሽ በመሆኑ ይህንንም ሇፓርቲዎቹም ሇህዝባችንም እንዯማይጠቅም ከዚህ 

በፊት ተምረናሌና፣ በምክንያዊነትና ባሇው ሕግ (Existing Law) ሊይ የተመሰረተ የፖሇቲካ 

ጨዋታ ቢካሄዴ የተሻሇ ነው እሊሇሁ። 

                                                                         

ሰሊም!    

 

 

 

 

 

 


