
የፓርላማው “ጥርስ ማውጣት”፣ የኢህአዴግ “አውራ 
ፓርቲነት” እና የተቃዋሚዎች “አስፈላጊነት” 

 
(ከአብዱራህማን አህመዲን፤ የቀድሞ የፓርላማ አባል) 

(ይህ ጽሑፍ በ8ኛ ዓመት፣ ቁጥር 409፣ ሐምሌ 3 ቀን 2005 በወጣው ሰንደቅ ጋዜጣ ላይ 
ታትሟል፡፡ ጋዜጣውን የማያገኙ፣ በተለይም በውጭ ሀገር ያሉ ዜጎች ሁሉ ቢያነቡት ‘ይጠቅማል፤ 
ለመወያያም መነሻ ሊሆን ይችላል’ በሚል መንፈስ በአይጋ ፎረም ድረ-ገጽ በኩል እንዲታተም 
ተልኳል፡፡) 

ባለፉት ሁለት ወራት ጋዜጦች በመነጋገሪያ አጀንዳነት ይዘዋቸው ከወጡት ጉዳዮች አንዱ 
የፓርላማው የሥራ እንቅስቃሴ መሆኑን አስተውያለሁ፡፡ ሳምንታዊው ሰንደቅ ጋዜጣም በ8ኛ ዓመት 
ቁጥር 408 የሰኔ 26 ቀን 2005 ዓ.ም እትም “ፓርላማው ጥንካሬውን በማጎልበት ጉድለቶቹን 
እያረመ ሊጓዝ ይገባል” በሚል ርእስ ርዕሰ-አንቀጽ ጽፏል፡፡ 

በአንዳንድ ጋዜጦች ላይ ጎላ ብሎና ተደጋግሞ ሲስተጋባ ያየሁት ሃሳብ ደግሞ  “ፓርላማው ጥርስ 
አወጣ - አላወጣም” የሚል ነው፡፡ በዚሁ ጉዳይ ላይ ቃለ ምልልስ የሰጡ ባለሰልጣናትም ነበሩ፡፡ በኔ 
እምነት እንዲህ ያለውን የመወዛገቢያ ሃሳብ እንዲቀጣጠል ያደረገው ከአንደኛ እስከ አሁኑ 
አራተኛው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ድረስ በፓርላማው የተከናወኑ ተግባራት አግባብ ባለው 
ሁኔታ ለሕዝቡ እንዲገለጽ ባለመደረጉ ይመስለኛል፡፡  

ሕግ ከማውጣት በተጨማሪ የፓርላማው የሥራ ድርሻ ምን እንደሆነ እንዲታወቅ አለመደረጉም 
እንዲሁ ሌላው ክፍተት የፈጠረ ጉዳይ መስሎ ታይቶኛል፡፡ ስለሆነም፤ የዚህ ጽሁፍ ዓላማ ባለፉት 
ሦስት የምክር ቤት ዘመናት የተከናወኑትን ተግባራት በአጭሩ በማስተዋወቅ በአሁኑ የሕዝብ 
ተወካዮች ም/ቤት እየተከናወነ ያለውም የዚያው ቀጣይ ክፍል መሆኑን ማመላከት ይሆናል፡፡ 
የቀድሞ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ስለነበርኩ፣ እግረ መንገዴን በተጨባጭ 
የማውቃቸውን ተያያዥነት ያላቸው ጉዳዩች ለማመሳከሪያነት የምጠቅስበት ሁኔታም ይኖራል፡፡ 
ከዚያ በፊት ግን ለመንደርደሪያ የሚሆን ሌላ ሃሳብ ማቅረብን ወደድሁ፡፡ 

ሐሙስ ሰኔ 27 ቀን 2005 ዓ.ም የሀገሪቱ የ2006 ዓ.ም በጀት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባሉበት በምክር 
ቤቱ ጉባዔ የሚጸድቅ በመሆኑ በዕለቱ ስብሰባ ላይ ተገኝቼ ነበር፡፡ ምንጊዜም ወደ ፓርላማው ጊቢ 
ስገባ አንዳች የደስታ ስሜት ውርር ያደርገኛል፡፡ ሁሉንም የኢትዮጵያ ልጆች ያገኘሁ ያህል 
ይሰማኛል፡፡ የምክር ቤት አባል በነበርኩባቸው አምስት ዓመታት ከምክር ቤት አባላት ጋር ብቻ 
ሳይሆን ከምክር ቤቱ ጽ/ቤት ሰራተኞች ጋር ጭምር መልካም የሥራ ግንኙነት የነበረኝ በመሆኑ፤ 
ከላይ በጠቀስኩት ዕለት ገና ፓርላማው በር ላይ ስደርስ ሞቅ ያለ ፈገግታና ሠላምታ ነበር 
የተቀበለኝ፡፡  

ከቀድሞ የሥራ ባልደረቦቼ ጋር ‘ወፈርክ… ቀላህ… ጠቆርክ… ጠፋህ…’ መባባሉ ቀጠለ…፡፡ 
ከተለያየን ሦስት ዓመት መሆኑ ነው፡፡ ረጅም የሚባል ጊዜ ባይሆንም ቀላልም አደለም፡፡ በርግጥም 
ለውጦች ይኖራሉ፡፡ ለውጦቹን እኔም አስተውያለሁ፡፡ … ከሰላምታው በኋላ ከአንዳንዶቹ የቀድሞ 
ወዳጆቼ ጋር ብዙ ብዙ ተጨዋውተናል፡፡ ቀልድም ቁም ነገርም አውርተናል፡፡ ሃሳብ 



ተለዋውጠናል፡፡ ከዚያም… ሰዓቱ ሲደርስ ወደ ምክር ቤቱ የጉባዔ አዳራሽ በመግባት የስብሰባውን 
ሂደት ተከታተልኩ፡፡ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ መቀመጫ ጀምሮ የተለወጡ ሁኔታዎችን አስተውያለሁ፡፡ 
አንዳንዶቹን ሁኔታዎች እንደ አስፈላጊነቱ ወደ ኋላ ላይ አነሳቸዋለሁ፡፡  

ወደ ዋናው የጽሁፌ ርዕሰ ጉዳይ ልመለስ፡፡ በሕገ-መንግስታችን እና በሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት 
የአሰራርና የአባላት ሥነ-ምግባር ደንብ መሰረት የፓርላማው ዋና ዋና ተግባራት አራት ናቸው፡፡ 
1ኛ) ሕግ ማውጣት፣ 2ኛ) መንግስታዊ አካላትን መከታተልና መቆጣጠር፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ 
እርምጃ መውሰድ፣ 3ኛ) የፓርላማ ዲፕሎማሲ ማካሄድ እና 4ኛ) ከመራጩ ሕዝብ ጋር በመገናኘት 
የውክልና ስራ መስራት የሚሉ ናቸው፡፡  

በእነዚህ የምክር ቤቱ የሥራ ድርሻዎች ዙሪያ የጋራ ግንዛቤ ባለመያዙና ቀደም ሲል በነበሩት 
ምክር ቤቶች የተከናወኑ ተግባራት በአግባቡ ለሕዝብ ባለመድረሳቸው “ፓርላማው ጥርስ አወጣ፣ 
የለም አላወጣም፣ ዱሮም ጥርስ ነበረው… የለውም…” የሚሉ የመከራከሪያ አስተያየቶችን ከቅርብ 
ጊዜአት ወዲህ እየሰማን ነው፡፡  

ፓርላመው አንዳች ተዓምር እንደሰራ የሚናገሩም አጋጥመውኛል፡፡ አንዳንዶች ይባስ ብለው 
ፓርላማው አስፈጻሚ የመንግስት አካላትን መከታተልና መቆጣጠር የጀመረው የቀድሞው ጠቅላይ 
ሚኒስትር በስልጣን ላይ ባለመኖራቸው እንደሆነ አድርገው የሚናገሩም አልታጡም፡፡ ሁሉም 
ሃሳቦች እንደ ሃሳብ መነሳታቸው ክፋት የለውም፡፡ ግን ግን ብዙዎቹ የሚነሱት ሃሳቦች ከተራ 
መላምትነት ያለፉ ሆነው አላገኘኋቸውም፡፡  

በኔ እምነት ፓርላማው ‘ጥርስ ካወጣ’ አስራ ስምንት ዓመታትን ያስቆጠረ ይመስለኛል፡፡ እናም፤ 
‘ጥርስ አውጥቷል፣ አላወጣም፣…’ ወዘተ. የሚለው ክርክር እየተነሳ ያለው ተጨባጭ ሁኔታውን 
ካለመረዳት መሆኑ ይታየኛል፡፡ ይልቅስ መነሳት የሚገባው “ፓርላማው በጥርሱ ምን አደረገበት? 
ወይስ ጥርሱን ተነቅሶ፣ አጽድቶና አሳምሮ የውበት ማድመቂያ አደረገው? ወይስ እንዳበደ ውሻ 
ያንንም ይህንንም እየነከሰ አበሳ አሳየበት? ወይስ…?” የሚሉት ጥያቄዎች ይመስሉኛል፡፡ እኔ 
እንደምገነዘበው (ትክክለኛውም ትርጉም ከዚህ ውጪ የሚሆን አይመስለኝም) የፓርላማው “ጥርስ” 
ማለት የፓርላማው “ሥልጣን” ነው፡፡ የፓርላማው ስልጣን ደግሞ የሚመነጨው ከሀገሪቱ ሕገ-
መንግስት ነው፡፡  

በሕገ-መንግስቱ አንቀጽ 50/3 ላይ እንደተደነገገው የሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት የፌዴራሉ መንግስት 
ከፍተኛ የሥልጣን አካል ነው፡፡ በዚህ አጠቃላይ ድንጋጌና በአንቀጽ 55 በተለይ በተዘረዘረው 
መሰረት የፓርላማው “መደበኛ ሥራ” ሕግ ማውጣት ብቻ አደለም፡፡ የፌዴራሉ መንግስት አካላት 
የሚያከናውኑትን መከታተልና መቆጣጠርም ሌላው ዋነኛ ሥራው ነው፡፡ ስለሆነም፣ ‘ፓርላማው 
ጥርስ አወጣ፣ አላወጣም’ የሚለው ክርክር የተነሳው በሌላ አነጋገር ‘ፓርላማው እስከ አሁን ምን 
ሰራ? ኃላፊነቱን ተወጥቷል አልተወጣም?’ የሚለውን ጥያቄ ለማንሳት ከሆነ ትክክል ይመስለኛል፡፡  

እኔ የምክር ቤት አባል በነበርኩበት ጊዜ ለሦስተኛ ጊዜ የተመረጡ አንዳንድ የምክር ቤት አባላት 
ነበሩ፡፡ ከእነዚህ ነባር የምክር ቤት አባላት ጋር በአንደኛው እና በሁለተኛው የሕዝብ ተወካዮች 
ም/ቤት የሥራ ዓመታት የተከናወኑ ተግባራትን እያነሳን ከነበርንበት ሁኔታ ጋር እያነጻጸርን 
እናወራ ነበር፡፡ እነርሱ እንዳጫወቱኝ ከሆነ በመጀመሪያውና በሁለተኛው የምክር ቤት ዘመናት 
የነበሩ የፓርላማ አባላት ምቹ መኖሪያና የሥራ ቦታ (ቢሮና ቁሳቁስ) እንዲሁም አስፈላጊው 
የትራንስፖርት አገልግሎት አልነበራቸውም፡፡ ተገቢውን ሙያዊ ድጋፍ የሚሰጡ ባለሙያዎችም 



አልነበሩም፡፡ ምክር ቤቱ ሥራውን ከዜሮ የጀመረ በመሆኑ ምንም ዓይነት የአሰራር ስርዓት፣ 
በአግባቡ የተሰናዳ ደንብም ሆነ መመሪያ አልነበረም፡፡  

በዚህም ምክንያት፣ በሁለቱ የምክር ቤት ዘመናት፤ በሕገ መንግስቱ ድንጋጌ መሰረት የሀገሪቱን 
የተለያዩ የስልጣን አካላትና ተቋማት የመመስረት፣ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓቱን ለማጠናከር የሚረዱ 
ሕጎችን፣ ደንብና መመሪዎችን የማውጣት፣ የአሰራር ስርዓት የመዘርጋት ሥራዎች ተከናውነዋል፡፡ 
በዚያ ወቅት ክትትልና ቁጥጥር የሚደረግባቸው መንግስታዊ ተቋማት በወጉ የተደራጁ ባለመሆኑ 
የክትትልና ቁጥጥር ሥራ መስራት የሚያስችል ሁኔታ ነበር ለማለት የሚቻል አይመስለኝም፡፡ ያም 
ሆኖ ፓርላማው በወቅቱ አነጋገር “ስኳር እየቃሙ” ያስቸገሩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርን እስከ 
ማባረር የደረሰ ተግባር እንዳከናወነ መጥቀስ የሚቻል ይመስለኛል፡፡  

ከዚህ በተጨማሪ ፓርላማው የመንግስት አስፈጻሚ አካላትን ለመከታተልና ለመቆጣጠር 
የሚያስችሉትን ለራሱ ተጠሪ የሆኑ እንደ ዋናው ኦዲተር፣ እንባ ጠባቂ ተቋም፣ ሰብአዊ መብት 
ኮሚሽን… የመሳሰሉትን ተቋማት ያቋቋመውም በነዚሁ በመጀመሪያው እና በሁለተኛው የሕዝብ 
ተወካዮች ም/ቤት የሥራ ዘመናት ነበር፡፡ ምንም እንኳ ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሆንም 
የፀረ-ሙስና ኮሚሽንም የተቋቋመው በዚያው ወቅት ነበር፡፡ 

በአጠቃላይ፣ በሁለቱ የምክር ቤት ዘመናት ፓርላማው ከሌሎች ሀገሮች ተሞክሮዎችን በመቀመር 
አዋጅ፣ ደንብና መመሪያ በማውጣትና የአሰራር ስርዓት በመዘርጋት ረገድ ለቀጣዮቹ ምክር ቤቶች 
እርሾ የሚሆኑ መነሻዎችን ሰርቷል፡፡ ይህንን በማድረጉም ምስጋና ሊቸረው ይገባል፡፡  

ወደ ሦስተኛው የምክር ቤት ዘመን እንለፍ፡፡ በዚህ ዘመን እኔም በአባልነት የተሳተፍኩበት በመሆኑ 
በአምስቱ ዓመታት የተከናወኑ ተግባራትን በአጭሩ ለመጠቃቀስ እሞክራለሁ፡፡ ሦስተኛው የሕዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት ቀደም ሲል ከነበሩትና አሁንም በስራ ላይ ካለው ፓርላማ ለየት ያለ ገጽታ 
ነበረው፡፡ በዚህ የምክር ቤት ዘመን የተቃዋሚ ፓርቲ የምክር ቤት አባላት ከምክር ቤቱ አጠቃላይ 
መቀመጫ ሲሶ የሚሆነውን የያዙበት ሁኔታ ነበር ለማለት ይቻላል፡፡ በዚህም ምክንያት ይህንኑ 
የምክር ቤቱን ስብጥር ግምት ውስጥ ያስገባና ለመድብለ ፓርቲ ፓርላማ አሰራር ምቹ የሆነ ደንብ 
ቀዳሚ ሆኖ እንዲወጣ ተደርጓል፡፡  

ደንቡ የምክር ቤቱን ስብጥር ብቻ ሳይሆን አዳዲስ አሰራሮችንና አደረጃጀቶችንም ግምት ውስጥ 
ያስገባ ነበር፡፡ በዚህም መሰረት ከነባር ቋሚ ኮሚቴዎች በተጨማሪ፤ የመንግስት ተጠሪ፣ የተቃዋሚ 
ፓርቲ ተጠሪ፣ የምክር ቤት ጉዳዮች አማካሪ ኮሚቴ፣… የሚሉ አዳዲስ መዋቅሮችና አደረጃጀቶች 
እንዲካተቱ ተደርጓል፡፡ የሰው ኃይል፣ ቢሮና ቁሳቁስ እንዲሟላም ጥረት ተደርጓል፡፡ ከደንቡ 
የሚመነጩ የተለያዩ መመሪያዎች (ማንዋሎች) ወጥተዋል፡፡ ለምሣሌ፤ እኔም የተከበሩ አቶ 
ኃ/ማሪያም ደሣለኝም አባል የነበርንበት የምክር ቤት ጉዳዮች አማካሪ ኮሚቴ በቁጥር 33 የሚሆኑ 
መመሪያዎችን አውጥቷል፡፡ እነዚህ መመሪያዎችም የአሰራር ስርዓት (System) ተዘርግቶላቸው 
በሥራ ላይ እንዲውሉ ተደርጓል፡፡ ሌሎች ቋሚ ኮሚቴዎችም እንዲሁ የየራሳቸውን የአሰራር 
ስርዓት (System) መፍጠራቸውን አስታውሳለሁ፡፡ 

ከላይ በአጭሩ የጠቀስኳቸው ደንብና መመሪያ የማውጣትና የአሰራር ስርዓት የመዘርጋት፤ 
እንዲሁም በሰው ኃይል፣ በቢሮና በቁሳቁስ የማደራጀት ሥራዎች በበርካታ ክርክርና የማግባባት 
(Lobby) ሂደት ያለፉ በመሆኑ ዘለግ ያለ ጊዜ ወስዷል፡፡ በዚህም ምክንያት የአስፈጻሚውን አካል 



በመከታተልና በመቆጣጠር እንዲሁም በፓርላማ ዲፕሎማሲ ረገድ ሥራ የተሰራው በም/ቤቱ 
የመጨረሻ ዓመታት አካባቢ ነው፡፡ 

አሁን በስራ ላይ ያለው አራተኛው የሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት ግን ቀደም ሲል በነበሩት ዘመናት 
የወጡትን ደንብና መመሪያዎች በሚፈለገው መንገድ በሥራ ላይ የማዋል እንጂ እንደ አዲስ ከዜሮ 
ጀምሮ የሚሰራው ደንብ ወይም መመሪያ ወይም የሚዘረጋው የአሰራር ሥርዓት አልነበረም፡፡ 
አስፈላጊ ከሆነ ሊሰራው የሚችለው የማሻሻያ ስራ ነው፡፡ እሱም ቢሆን በስራ ያልተፈተሸን ደንብ፣ 
መመሪያ ወይም የአሰራር ሥርዓት የሚያሻሽልበት ሁኔታ አይታየኝም፡፡ በዚህም ምክንያት አሁን 
ያለው ፓርላማ ቀጥታ ወደ ስራ ገብቶ መስራትና ስራዎቹንም በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት 
ለሕዝብ እንዲደርሱ ለማድረግ ችሏል፡፡  

ቀደም ሲል የነበሩት ሦስት ምክር ቤቶች የጀማመሯቸውን ተግባራት መሰረት በማድረግ የተጠናከረ 
ስራ መስራት መቻሉ የአሁኑን ፓርላማ የሚያስመሰግነው ነው፡፡ እንዲህ ያለው ተግባር ደግሞ 
ፓርላማው ባለው ስልጣን ያለ አግባብ መስራቱን ሳይሆን ሕዝብ የጣለበትን አደራ በተገቢው 
መንገድ እያከናወነ መሆኑን የሚያመለክት ነው፡፡ እናም ፓርላማው “ጥርሱን” (ስልጣኑን) ታቅፎ 
አልተቀመጠም፡፡ በማን አለብኝ ስሜትም “አጉራህ ጠናኝ” አላለም፡፡ አላንቀላፋም፣ ድንበር 
ተሻግሮም አልሄደ፡፡ በአጭሩ ሥራውን እየሰራ ነው ብሎ መደምደም እንደሚቻል አምናለሁ፡፡  

ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ አሁን በስራ ላይ ያለው ፓርላማ አንዳንድ አባላት ላይ የሚስተዋሉ 
አሉታዊ ሁኔታዎች መኖራቸውንም ሰምቻለሁ፡፡ እነዚህን መታረም የሚገባቸው ሁኔታዎችና በግሌ 
ቢታዩ ጠቃሚ ናቸው ያልኳቸውን አንዳንድ ነጥቦች በመጥቀስ ጽሁፌን ለመቋጨት ወደድሁ፡፡  

አሁንም የምክር ቤት አባል የሆኑ የቀድሞ ወዳጆቼ እንዳጫወቱኝ ከሆነ አንዳንድ የምክር ቤት 
አባላት የክትትልና የቁጥጥር ስራቸውን በሚያከናውኑበት ጊዜ አስፈጻሚ የመንግስት አካላትን እንደ 
“ሌባ” ራሳቸውን እንደ ሕዝብ “ጠበቃና ተቆርቋሪ” የመቁጠር አዝማሚያ ይስተዋልባቸዋል ‘አሉ’፡፡ 
እንዲህ ያለው ሁኔታ ከሰው ልጅ ባህሪ የሚመነጭ ስሜትና መንፈስ በመሆኑ በግሌ አይገርመኝም፡፡ 
ደግሞም ‘የእናት ሆድ ዥንጉርጉር ነው’ ይባላል አይደል፡፡ መቼስ ሁላችን እኩል እና አንድ 
ዓይነት ልንሆን አንችል፡፡ እናም፣ ክቡራን እንደራሴዎቻችን በሀሜት ደረጃ እየተነሱ ያሉትን 
ክፍተቶች ብታዩዋቸው መልካም ነው፡፡ ከሌሉም ግልግል ነው፡፡ 

በሁለተኛ ደረጃ የሰማሁትና ስጋትም ያሳደረብኝ ጉዳይ “አንዳንድ የፓርላማ አባላት ለአንዳንድ 
አስፈጻሚ አካላት ኃላፊዎች ጥያቄና አስተያየት በማቅረብ አፋጠውና ወጥረው የሚይዙት ‘ክልል-
ተኮር’ በሆነ መልኩ መሆኑ ይስተዋላል” መባሉ ነው፡፡ ይህም ማለት፣ ሪፖርት የሚያቀርቡት ኃላፊ 
የምክር ቤት አባላቱ ከመጡበት ክልል ሲሆን፣ ላላ የማለትና ከሌላ ክልል ሲሆን ጠበቅ አድርጎ 
የማፋጠጥ፤ ይህንን ያዩ ሌላ የምክር ቤት አባል ደግሞ ጊዜ ጠብቀው ለዚያ አጸፋ መስጠት 
በሚመስል መልኩ የመሄድ አዝማሚያ ይታያል “አሉ”፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ በዝርዝር ልሄድበት 
አልወደድኩም፣ አልደፈርኩምም፡፡ ምክንያቱም፤ በእውቀት የመጠቁ፣ በልምድ የበቁ፣ የሀገር 
መሪዎች በዚያ ደረጃ “ዘብጥ” ይወርዳሉ ብዬ ለማመንም ላለማመንም ቸገረኝና ነው፡፡  

ሕገ-መንግስታችን ላይ እንደተደነገገው የም/ቤት አባላት ተገዢነታቸው ለሕሊናቸው ጭምር 
በመሆኑ ይህንንም ጉዳይ ለመልካም ህሊናቸው ፍርድ መተውን መረጥኩ፡፡ ሀሜቱ እውነት ከሆነ 
ግን እንዲህ ያለው መንገድ የውድቀት መጀመሪያ እንጂ፤ ለራሳችሁ፣ ለድርጅታችሁ፣ ለሀገራችሁም 
ይሁን ለመረጣችሁ ሕዝብ የሚጠቅም መስሎ አልታየኝም፡፡  



ኢህአዴግን ወደ ሕብረ-ብሔራዊ አደረጃጀት በመሸጋገር “ተራማጅ ፓርቲ” (Progressive Party) 
ይሆናል ብለን በተስፋ እየጠበቅነው ሳለ፤ አናት ላይ ያሉ አባላቱን “የጎጠኛነት ዛር ሰፈረባቸው” 
መባሉ አስደንጋጭ ነው፡፡ እንዲህ ያለውን ነገር ‘የሰይጣን ጆሮ አይስማው’ ብለን ብናልፈው 
ሳይሻል አይቀርም፡፡ 

በሦስተኛነት የማነሳው አንድ ወዳጄ ያጫወቱኝ ነው፡፡ አሁን ምክር ቤቱ የጀመረውን የክትትልና 
የቁጥጥር ስራ ቀጣይነት በተመለከተ አንስተን ስንነጋገር “… ቀደም ሲል በነበሩት የምክር ቤት 
ዘመናት አንዳንድ ሚኒስትሮች ለፓርላማው የነበራቸው አመለካከት ጥሩ አልነበረም፡፡ የሾማቸው 
አካል መሆኑን እንኳ ልብ አይሉትም ነበር፡፡ … አሁን አሁን አንዳንድ የመ/ቤት አባላት 
እየሄዱበት ያለው መንገድ ደግሞ ወደፊት አንድም የመንግስት ባለስልጣን ወደ ፓርላማው ብቅ 
እንዲል የሚያደርግ መስሎ አልታየኝም…” ነበር ያሉኝ ያ ወዳጄ፡፡  የሁለቱም አካላት መንገድ 
አላህም የማይወደው፣ ሕግም የማይፈቅደው፣ ሕሊናም የማይመኘው ሆኖ ነው የሚታየኝ፡፡ በግሌ 
ሁለቱም በሕግ የተሰፈረ ሥራ አላቸው፡፡ አንዱ የመንግስትን ስራ የመስራት፣ የማሰራት፡፡ ሌላኛው 
የተሰራውን ስራ ሂደት የመከታተል፣ የመቆጣጠር፡፡ እናም ሁለቱም ስራቸውን ማዕከል አድርገው 
ከሰሩ ንቀትና ዘለፋ፣ መከፋትና መሸማቀቅ ቦታ አይኖራቸውም ባይ ነኝ፡፡   

ወደ መጨረሻው ሃሳቤ ላምራ፡፡ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደንብና በበጀት አጸዳደቅ መመሪያ 
ቁጥር 16/2000 መሰረት፣ አንድ የምክር ቤት አባል በጀትን በተመለከተ የድጋፍም ይሁን የበጀት 
ቅነሳ ሞሽኑን (የውሳኔ ሃሳቡን) ለዚሁ በተዘጋጀ ቅጽ (Form) ሞልቶ ማቅረብ ይችላል፡፡ ጠቅላይ 
ሚኒስትሩም በጀት ከመጽደቁ በፊት በቀረቡት ሞሽኖች ላይ የመንግስታቸውን አቋም ለመግለጽ 
በም/ቤቱ ጉባዔ ላይ ይገኛሉ፡፡ ሞሽን አቅራቢዎቹም በቅጹ ላይ የሞሉትን ሃሳብ አንዲት ቃል 
ሳይጨምሩ ወይም ሳይቀንሱ ማቅረብ አለባቸው፡፡ እንዲያ ካደረጉ አፈ-ጉባዔው የማስቆምና 
እንዲያስተካክሉ የማድረግ፣ ይህንንም አልቀበል ካሉ እድሉን ለሌላ ተናጋሪ የመስጠት ስልጣን 
አለው፡፡ 

ሐሙስ ሰኔ 27 ቀን 2005 ዓ.ም በተካሄደው የሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት ስብሰባ ላይ አፈ-ጉባዔው 
“[ጥያቄ] አቅራቢዎች በጽሁፍ በላካችሁት መሰረት እንድታቀርቡ አሳስባለሁ” ሲሉ ሰማሁ፡፡ ይህንን 
ስሰማ ሁለት ነገሮች በአእምሮየ ተመላለሱ፡፡ በአንድ በኩል፤ እኔ የምክር ቤት አባል በነበርኩበት 
ዘመን የነበሩ የኢህአዴግ አባላት እንኳን ከተጻፈ ውጪ ሊያነቡ፣ የተጻፈውንም በስሜት ሲያነቡ 
አይቼም ሰምቼም ስለማላውቅ የአሁኖቹ የምክር ቤት አባላት “ነፃነት” አስደሰተኝ፣ አስደመመኝ፡፡ 
በሌላ በኩል፤ ከምክር ቤቱ ደንብና ልማዳዊ አሰራር ውጪ መሄዳቸው ደግሞ አስከፋኝ፣ 
አስተከዘኝ፡፡ በእኔ እምነት፣ ከእያንዳንዱ “ነፃነት” ባሻገር ከመርግ የከበደ ኃላፊነትና ግዴታ 
መኖሩን ችላ ማለት ጠቃሚ አይመስለኝም፡፡  

በአጠቃላይ፤ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያሉ የገዢው ፓርቲ አባላት በመራጩ ሕዝብ 
የተሰጣቸውን የውክልና ስራ በመስራት የመንግስት አስፈጻሚ አካላትን የሥራ ክንውን አሁን 
በጀመሩት መልኩ በመከታተልና በመቆጣጠር የህዝብ ፍላጎት እንዲሟላ እስካደረጉ ድረስ 
የኢህአዴግን “አውራ ፓርቲነት” ምን ሊያደናቅፈው ይችላል?  

በሌላ በኩል፣ በፓርላማ መቀመጫ ያላቸው ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሊያቀርቡት የሚችሉትን ጥያቄና 
አስተያየት የገዢው ፓርቲ አባላት ራሳቸው ያለምንም ይሉኝታ እስካቀረቡትና የጦፈ ክርክር 
እስካደረጉ ድረስ የተቃዋሚ ፓርቲዎች በፓርላማ መቀመጫ መያዝ የፖሊሲ አማራጭን ከመግለጽ 
ውጪ ምን ፋይዳ ይኖረዋል? በነዚህ ጥያቄዎች ዙሪያ ውይይት እጋብዛለሁ፡፡ ለአሁኑ አበቃሁ፡፡  


