
የዓሇም አቀፍ ታዛቢዎች የስነምግባር ረቂቅ ዯንብና ምርጫ 2002! 

 

ከብዴሆ bidiho@yahoo.com 

 

       መቼም አገራችን በዚህ ጊዜ ትሌቅ ጉዲይ ሇማስተናገዴ ዯፋ ቀና እያሇች ነው። ምን ትሌቅ 

ጉዲይ ተገኘ ብል የሚጠይቅ ሰው ያሇ አስመስሇኝም። ምክንያቱም ጉዲዩ የአንዴ ወይም የሁሇት 

ሰው ጉዲይ ስሊሌዯሇና ጉዲዩ የመሊ አገራችን ህዝብ ጉዲይ ስሇሆነ ሁለም ያውቀዋሌ የሚሌ 

አስተሳሰብ ስሊሇኝ ነው። 

      ግንቦት 15 ቀን 2002 ዓ.ም በአገራችን ጠቅሊሊ ምርጫ ይካሄዲሌ። አገሪቷም ይህንን ዴግስ 

በብቃት ሇመወጣት ዯፋ ቀና እያሇች እንዯሆነ በተሇያዩ መገናኛ ብዙሃን እየሰማን ነው። መስማት 

ብቻ ሳይሆን  የምርጫ ካርዴም ወስዯናሌ ያሌወሰዴንም እየወሰዴን ነን። 

       አንዴ አገር የዳሞክራሲ ስርዓት ሇመገንባት ከፈሇገች በመጀመርያ ማዴረግ ያሇባት ነገር 

ቢኖር ትክክሇኛና ታማኝ የሆነ ምርጫ ማካሄዴ ነው። ዳሞክራሲ ማሇት ምን ማሇት ነው የሚሇውን 

ጥያቄ በተሇያዩ ፖሇቲከኞችና ምሁራኖች የተሇያዩ ትርጉሞችና ማብራርያዎች ተሰጥተዋሌ። 

በመጨረሻ ግን ሇሁለም የሚያስማማና የሁለም ሃሳብ የሚያቅፍ ትርጉም በአብራሃም ሉንከን 

አንዯበት ውስጥ ተሰማ ። አብራሃም ሉንከን ስሇ ዳሞክራሲ ሲገሌፅ "Democracy is the act of 

the Government ruling by the People from the People to the People" ብሇዋሌ። የቀዴሞ 

የአሜሪካ ፕሬዚዳንት የተናገሩት ንግግር ጠቅሇሌ አዴርገን ስናየው ዳሞክራሲ ማሇት በህዝብ 

የሚመረጥ፣ የህዝብን ዴምፅ ሰምቶ ችግራቸውን የሚፈታ መንግስት መሆኑን ይነግረናሌ። 

       ወዯ አገራችን ስንመጣ ዯግሞ በሕገመንስቱ አንቀፅ  በአገራችን ህዝቦች ብሄር ብሄረሰቦች 

የለዓሊዊ ስሌጣን ባሇቤቶች መሆናቸውን ይገሌፃሌ። ይህን የስሌጣን ባሇቤትነታቸው የሚገሇፀው 

ዯግሞ ይጠቅመናሌ የሚለትን ተወካይ ወይም መሪ የሚሾሙበት ያሌወዯደትን ዯግሞ የሚሽሩበት 

ስሌጣን ስሊሊቸው መሆኑን የሚያጠያይቅ አይመስሇኝም። በመሆኑም መጪውን ጠቅሊሊ ምርጫ 

ከመቼውም ጊዜ በበሇጠ የህዝባችንን ለዓሊዊነት የሚገሇፅበት እንዱሆን መሊው የአገራቸን ህዝብ ሕገ 

መንግስቱ የሰጠውን ስሌጣን በአግባቡ ሉጠቀምበት ይገባሌ እሊሇሁ።         

       ይህንን ፅሁፍ ሇመፃፍ ያነሳሳኝ ጉዲይ ሰሞኑን በአንዲንዴ ሕትመቶች ስሇ ዓሇም አቀፍ 

የምርጫ ታዛቢዎች የፃፉትን ፅሁፍ ስሊነበብኩ ያሇኝን አስተያየት ሇመግሇፅ ነው። እንዯሚታወቀው 
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የምርጫ ታዛቢዎች በሶስት ይከፈሊለ። እነሱም የህዝብ ታዛቢዎች፣ የአገር ውስጥ ታዛቢዎችና 

የውጭ ታዛቢዎች በመባሌ ይታወቃለ።  

       የህዝብ ታዛቢዎች የምንሊቸው በየቀበላው በህዝብ ተመርጠው በየምርጫ ጣብያው ያሇውን 

የምርጫ ሂዯትና የካርደ ቆጠራ የሚታዘቡ ብልም በቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ በአባሌነት የሚሳተፉ 

ናቸው።  በያንዲንደ የምርጫ ጣብያ አምስት አምስት የህዝብ ታዛቢዎች ይኖራለ። እነዚህ 

ታዛቢዎች ኢትዮጵያዊ ዜግነትና ሇህገመንግቱ ታማኝ መሆናቸውን እንዲሇ ሆኖ ከማንኛውም 

የፖሇቲካ ዴርጅት ገሇሌተኛ የሆኑና በአካባቢያቸው ህዝብም አመኔታ ያተረፉ መሆን 

እንዯሚገባቸው ይታወቃሌ። የአገር ውስጥ ታዛቢዎች የምንሊቸው ዯግሞ ከተሇያዩ ሲቪክ ማህበራት 

የተውጣጡና በምርጫ ቦርደ ምርጫውን ሇመታዘብ ፈቃዴ የሚሰጣቸው ናቸው። 

     ከሊይ እንዯተገሇፀው የአገራቸን የስሌጣን ባሇቤት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

መሆናቸውን ይታወቃሌ። በመሆኑም ምርጫውን በዋነኛነት መታዘብ የሚገባቸውና 

የለዓሊዊነታቸውን ስሌጣን በአግባቡ እየተጠቀሙ መሆናቸውና አሇመሆናቸው ሇማወቅ ህዝቡ 

በየግለ የሚታዘበውን እንዲሇ ሆኖ  ሇኔ ይወክለኛሌ ያሎቸውን ገሇሌተኛ የህዝብ ታዛቢዎች 

በየምርጫ ጣብያው አምስት አምስት ወክሇዋሌ። የአገር ውስጥ ታዛቢዎችም በተሻሻሇው የምርጫ 

ሕግ አንቀፅ 78/1 መሰረት ከቦርደ በሚሰጥ ፈቃዴ ምርጫውን ሇመታዘብ እንዯሚችለ 

ይዯነግጋሌ።  ይሄ የሚያሳየው የአገራችን ምርጫ በመራጭነትም በመታዘብም ሆነ በማንኛውም 

እንቅስቃሴ በዜጎቿ መተማመንኗ ነው። እንዱህ ሲሆን ነው የለዓሊዊ ስሌጣን ባሇቤቶች እኛ 

የኢትዮጵያ ህዝቦች፣ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ነን የምንሇው።  

     ይህ በእንዱህ እያሇ የምርጫው ሰሊማዊነት፣ ዳሞክራሲያዊነትና ፍትሃዊነት ከኛ 

ከኢትዮጵያውያን አሌፎ መሊው ዓሇምም እንዱያውቀው ሇማዴረግ አገሪቱ የተቀበሇቻቸው ዓሇም 

አቀፍ ስምምነቶች እንዲለ ሆነው መንግስት አስፈሊጊ ሆኖ ሲያገኘው የውጭ የምርጫ ታዛቢዎችን 

ሉጋብዝ እንዯሚችሌ በተሻሻሇው የምርጫ ሕግ አንቀፅ 78/2 ይገሌፃሌ። እዚህ ሊይ መገንዘብ 

ያሇብን ጉዲይ ካሇ ሇምንዴነው የአገር ውስጥ ታዛቢዎች መታዘብ ይችሊለ ብል ዓሇም ዓቀፍ 

ታዛቢዎች ግን መንግስት ሉጋብዝ ይችሊሌ የሚሇው ብሇን መጠየቁ ተገቢ ይመስሇኛሌ። በእኔ 

እይታ ይህን የተባሇው ምክንያት አገራችን በማንኛውም እንቅስቃሴ በዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ 

ይሁን በምታዯርገው የሌማት እንቅስቃሴ መተማመን ያሇባት በዜጎቿና በዜጎቿ ብቻ መሆኑን 

ሇማሳየት ይመስሇኛሌ። ይሄ ዯግሞ ሌንኮራበት የሚገባ ትሌቅ እሴታችን ነው ካሌኩ ያጋነንኩ 

አይመስሇኝም።  

      መጪውን ጠቅሊሊ ምርጫ በሁለም መሇኪያ የተሻሇ ሇማዴረግ መንግስት ዓሇም አቀፍ 

ታዛቢዎችን ወዯ አገራችን እንዱገቡ መፍቀደ የ 2002 ዓ.ም ምርጫ ዓሇም አቀፍ ይሁንታ 



እንዱያገኝ ይረዲሌ። ይህ ዯግሞ መንግስት ሇምርጫው ዳሞክራሲያዊነትና ፍትሃዊነት ያሇውን 

ቁርጠኝነት የሚያሳይ ይመስሇኛሌ። 

      ከዚህ ጋር ተያይዞ የዓሇም አቀፍ ታዛቢዎች የስነምግባር ዯንብ የማውጣት ስሌጣን የምርጫ 

ቦርዴ መሆኑን ይታወቃሌ። በመሆኑም ቦርደ የዯንቡን ረቂቅ አዘጋጅቶ በተሇያዩ ባሇዴርሻ አካሊት 

እያስተቸው እንዯሚገኝ ሰምተናሌ። ይሁን እንጂ አንዲንዴ የግሌ ሕትመቶች ስሇ ረቂቁ ባወጡት 

ፅሁፍ ሊይ የውጭ ታዛቢዎቹ በዴምፅ መስጫ፣ መቁጠሪያ ጣብያዎች አካባቢ ካሜራና ቪዴዮ፣ ቴፕ 

ሪከርዯርና የስሌክ ካሜራ መጠቀም እንዯማይችለና ታዛቢዎቹ በማንኛውም መንገዴ በምርጫ 

ሂዯቱ ሊይ ጣሌቃ የመግባት ሆነ አስተያየት መስጠት እንዯማይችለ ገሌፀው ይህ ዯግሞ ተገቢነት 

እንዯላሇው የሚያስመስሌ እንዯምታ ያሊቸው ፅሁፎችን ፅፈዋሌ።  

       እኔም ሇመፃፍ ያነሳሳኝ ነጥብ ቢኖር ይሄ ነገር ነው። በየትኛውም አገር ህዝብ ሲመርጥ 

ምስጢራዊነቱ በተጠበቀ ቦታ ያሇምንም ጣሌቃገብነትና ጫና ነፃ ሆኖ ይመርጣሌ። በአገራችን ያሇ 

እውነታም ይሄ ነው። የውጭ ታዛቢዎቹ ህዝቡ ዴምፁን እየሰጠ እያሇ የውጩ ካሜራ ፊት ሇፊቱ 

መዯቀን አሇባቸው ማሇት የህዝብ ለዓሊዊነት እንዯመንጠቅ ሆኖ ነው የሚሰማኝ። መራጩ 

በሚመርጥበት ቦታ ሊይ ፊት ሇፊቱ ካሜራ መዯቀን ይቅርና በዓሇም አቀፍ ሕግ ማንኛውም 

መራጭ ዴምፁን ሲሰጥ ምንም ዓይነት የሚረብሽ ዴምፅ መሰማት እንዯላሇበት ነው የሚናገረው። 

በመሆኑም በረቂቁ ያሇውን ሃሳብ ትክክሌና ዓሇም አቀፍ ይዘት የጠበቀ ሆኖ ነው የሚሰማኝ። 

       በላሊም የውጭ ታዛቢዎቹ ወዯ አገራችን ሲመጡ የምርጫውን ሂዯት ሇመታዘብ እንጂ 

በአገራችን የሚካሄዯውን ምርጫ ሇማስፈፀም እንዲሌሆነ መገንዘብ ይገባናሌ። በመሆኑም የውጭ 

ታዛቢዎቹ ያሇውን ሂዯት በሕጉ መሰረት ተከታትሇው፣ ከሕጉ ያፈነገጠ አካሄዴ ካሇም በቡዴን 

መሪያቸው አማካኝነት ሇምርጫ ቦርደ ማሳወቅ አሇባቸው እንጂ የአገራችን የምርጫ ሂዯት 

ማዯናቀፍ አይገባቸውም። የዯንቡ ረቂቅ የሚሇውም ይሄ ነው። በመሆኑም የውጭ ታዛቢዎቹ 

በምርጫ ሂዯቱ ሊይ ጣሌቃ መግባት የሇባቸውም መባለ ትክክሌና ዓሇም አቀፍ ይዘት ያሇው 

አካሄዴ ነው። 

       አንዴ ጓዯኛየ ስሇ ዓሇም አቀፍ ታዛቢዎች የስነምግባር ዯንብ ረቂቁ ስንወያይ የውጭ 

ታዛቢዎቹ በምርጫ ሂዯቱ ሊይ ሕገወጥ አካሄዴ ከታዘቡ ሇምርጫ ቦርዴ ማማከር አይገባቸውም 

አሇኝ። እኔም ግራ ተጋባሁና ከመጀመርያውም ፍቃዴ የሰጣቸው ሕጋዊ ተቋም እኮ የኢትዮጵያ 

ብሔራዊ የምርጫ ቦርዴ ነው። ታዴያ ሇማን ነው መንገር የሚገባቸው? ብዬ ስጠይቀው መንገር 

የሚገባቸውማ ሇዓሇም ህዝብ ነው ብል መሇሰሌኝ። እኔም በአነጋገሩ ተገርሜ የውጭ ታዛቢዎቹ 

ሇዓሇም ህዝብ መንገር ያሇባቸው በምርጫ ሂዯቱ ጊዜ አይዯሇም። ታዛቢዎቹ የታዘቡትን ነገር 

በሙለ ይፋ የሚያዯርጉት ምርጫውን ተጠናቅቆ  ቦርደ አሸናፊው ይፋ ካዯረገ በኌሊ ነው። 



ካሌሆነ የውጭ ታዛቢዎቹ ረጃጅም እጆች ባሎቸው ሚዴያዎች ይሄ ትክክሌ ነው ይሄም አይዯሇም 

ብሇው የሚያዯናብሩን ከሆነ በተሇይ በዳሞክራሲ ሂዯት ሊይ የምንገኝ አገሮች ወዯ ህውከትና 

ብጥብጥ ሉያመሩን ይችሊለ። ምርጫውም የህዝባችን ለዓሊዊነት ያረጋገጠ ሳይሆን በላልች 

(በውጭ) ፍሊጎት ሊይ የተመሰረት እንዱሆን ያዯርገዋሌ። ብዬ ስመሌስሇት መጀመርያ የተናገረውን 

በዓሇም አቀፋዊ ይዘት እንዲሊየውና ሃሳቡም ትክክሌ እንዲሌሆነ ተማምነን ተሇያየን። 

        በመጨረሻ መናገር የምፈሌገው ነገር ካሇ እኛ ኢትዮጵያን በመጀመርያ መተማመን 

ያሇብን በአገራችን ህዝብ ሊይ ነው። ላልች ሇምርጫው እንዯ ማጣፈጫ እንጂ ወሳኞች አዴርገን 

ማየት የሇብንም። የትኛውም አገር ከላሊ አገር የምታዯርገውን ግንኙነት ሇአገሯ ከሚያመጣው 

ጥቅምና ፋይዲ እንጂ የሌብ ወዲጅ የሚባሌ የሇምና እኛም በአገራችን ህዝብ ተማምነን የሚመጡት 

የውጭ ታዛቢዎችም ህጉ በሚፈቅዯው መሌኩ እንዱንቀሳቀሱ አዴርገን ምርጫውን ነፃ፣ ሰሊማዊ፣ 

ዳሞክራሲያዊና ፍትሃዊ ማዴረግ እንዯምንችሌ ሇመሊው ዓሇም ማሳየት ይኖርብናሌ። 

                                                                 ሰሊም!   

 

  

 

 

 

 

 

 


