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         27ኛው የአፍሪካ እግር ኳስ ጨዋታ ሇመከታተሌ ሁለም የእግር ኳስ ማህበረሰብ በጉጉት 

እየተጠባበቀ ነበር። ይህንን የግማሽ ፍፃሜ ጨዋታ ከሁለም ጨዋታዎች ሇየት የሚያዯርገውና 

በጉጉት እንዱጠበቅ ያዯረገው ነገር ግብፅና አሌጀርያ በመገናኘታቸው ነበር። እንዯሚታወቀው 

በዯቡብ አፍሪካ ሇሚካሄዯውን የዓሇም ዋንጫ ማጣርያ ውዴዴር አሌጀርያ ግብፅን በማሸነፏ ብልም 

ሁከትና ብጥብጥ መነሳቱ ስሇሚታወቅ ሁሇቱም በግማሽ ፍፃሜ የአፍሪካ ዋንጫ ሊይ መገናኘታቸው 

የበሇጠ እንዱዯምቅ አዴርጎት ነበር። 

 

       ይህን ፅሑፍ ሇመፃፍ ያነሳሳኝ ስሇነበረ እግር ኳስ ጨዋታው ሳይሆን እኔ ጨዋታው 

በኢትዮጵያ ሬዴዮና ቴላቪዥን በቀጥታ እየተሊሇፈ ስሇነበር ጨዋታውን ምክንያት በማዴረግ 

የተሇያዩ የክብር ስፖንሰሮች ነበሩ።ትኩረቴ የሳበው ዯግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ 

የክብር ስፖንሰር ሆኖ ያስተሊሇፈውን መሌእክት ነበር። ሇነገሩ የኔ ትኩረት ብቻ ሳይሆን የመሊ 

አገራችን ህዝብ ትኩረት እንዯሚስብ እገምታሇሁ። ምክንያቱም መጪው ምርጫ አራት ወር 

አካባቢ ስሇቀረው ብልም መጪው የአገራችን ዕጣ ፈንታ የምንወስንበት በመሆኑ። 

 

      ቦርደ የሚያከናውናቸው ያለ ስራዎች በተወሰኑ ዯቂቃዎች ሇመግሇፅ ቢያስቸግርም አንኳር 

ሉባለ ይችሊለ ብል ያመነባቸውን ስራዎች ግን ሇመስማት ችሇናሌ። ሕገ መንግስቱ የሰጣቸውን 

ስሌጣን በአግባቡ እየተጠቀሙ መሆናቸውን ሇመገንዘብ ችያሇው። ይህ ማሇት መጪውን ምርጫ 

ነፃ፣ ፍትሃዊ፣ ሰሊማዊ፣ ዳሞክራሲያዊና በመሊው የአገራችን ህዝብና ተወዲዲሪ የፖሇቲካ ዯርጅቶች 

ዘንዴ ተአማኒነት እና ተቀባይነት እንዱኖረው ላተ ቀን እየሰራ መሆኑን አዴምጠናሌ። ይህ ዯግሞ 

ሇአገራችን የዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የማይተካ ሚና ይኖረዋሌ ብዬ እገምታሇሁ። 

 

      በላሊም ትኩረቴ የሳበው የቦርደ አባሊት በምርጫ አፈፃፀም ሂዯት ያሊቸውን ሌምዴ 

ሇማዲበር በምርጫ አስተዲዯር ዙርያ ከፍተኛ ስሌጠና ከመውሰዲቸው ባሻገር በዳሞክራሲ የተካኑ 

ተብሇው ከሚታወቁ ሃገራት መካከሌ አሜሪካ፣ ጀርመን፣ ዯቡብ አፍሪካ፣ ጋናና ቦትስዋና በመሄዴ 

የምርጫ ሂዯታቸውን በመታዘብ ተሞክሮ ማግኘታቸውን ስሰማ በአገራችን ያለ የቦርዴ አባሊት 

መጪውን ምርጫ ሇማስፈፀም ያሊቸውን ዝግጁነትና ብቃት ሇመገንዘብ አስችልኛሌ። 

 



      እንዯሚታወቀው ከሊይ የገሇፅኳቸውን አገራት ምርጫ በማስፈፀም ረገዴ የተሻሇ ተሞክሮ 

ያሊቸውና ያካሄደትን ምርጫ ሰሊማዊ በሆነ መንገዴ ያጠናቀቁ በመሆናቸው የነሱን ተሞክሮ 

በመውሰዴ  መጪውን የአገራችን ምርጫ ሰሊማዊ ሆኖ ይጠናቀቅ ዘንዴ የአገራችን የምርጫ ቦርዴ 

የወሰዯውን ስሌጠናና ተሞክሮ በተቋሙ የማስፈፀም ብቃት ሊይ የነበረኝ አለታዊ አመሇካከት 

እንዲስተካክሌ ረዴቶኛሌ። 

 

        ምክንያቱም በአንዲንዴ የግሌ ጋዜጦች የሚወጡትን የተዛቡ አመሇካከቶችን ሳነብና ቦርደ 

ምንም እንቅስቃሴ እንዯማያዯርግ የሚያስመስሌ ፅሑፎችን ስከታተሌ ስሇነበርኩ፣ እነሱ የሚለትና 

ቦርደ እየሰራቸው ያለት ስራዎች በጣም የተራራቁ መሆናቸውን ተገንዝቢያሇሁ። በዚህ አጋጣሚ 

ሳሌጠቅሰው ማሇፍ የላሇብኝ ነገር ካሇ ሚዴያ ሇአገራችን ሌማት፣ ሰሊምና መረጋጋት ትሌቅ ዴርሻ 

ያሇው ተቋም ነው። በመሆኑም ተጨባጭ፣ ምክንያታዊና ሚዛናዊ የሆነ ዘገባዎች ማስተሊሇፉ 

የአገራችንን ምርጫ ሰሊማዊ ስሇሚያዯርገው የሙያው ስሇምግባር በአግባቡ መወጣት ይገባችዋሌ 

እሊሇሁ። ይህ ማሇት ግን አብዛኛዎቹ የጋዜጠኝነት የሙያ ስነ ምግባር ጠብቀው እየሄደ አይዯለም 

ማሇቴ እንዲሌሆነ እንዴትገነዘቡሌኝ እወዲሇሁ።  

 

        እንዯሚታወቀው የምርጫ ቦርደ ፅሕፈት ቤት ባሇዴርሻዎች ብዙ ናቸው። ከነዚህ 

ባሇዴርሻዎች መካከሌ ዋና ዋናዎቹ ህዝብ፣ መንግስት፣ የፖሇቲካ ፓርቲዎች፣ ሚዴያ ... ወዘተ 

ይጠቀሳለ። ቦርደ ከነዚህና ላልች ባሇዴርሻዎች ጋር ሕግና ስርዓት በጠበቀ መሌኩ እጅና ጓንት 

ሆኖ መስራት እንዯሚጠበቅበት የሚያጠያይቅ አይመስሇኝም። ተቋሙ የአፍሪካ ዋንጫ የክብር 

ስፖንሰር ሆኖ ባስተሊፈው መሌእክት ሊይ 16 የሚሆኑ ዯንቦችና መመርያዎቸ ከፖሇቲካ ፓርቲዎች 

እንዱሁም ከተሇያዩ ባሇዴርሻ አካሊት ጋር ምክክርና ውይይት ተዯርጎ እንዯወጣ ስሰማ እውነቴ ነው 

የምሊቹ ሌቤ በሀሴት ነው የሞሊው።  

 

      ምክንያቱም በአገራችን ከዳሞክራሲ ባህሊቸን ጋር ተያይዞ የፖሇቲካ ፓርቲዎች በአንዴ 

ተሰባስበው ተወያይተውና ተዯራዴረው ሰጥቶ በመቀበሌ መርህ መስማማት እምብዛም አይዯሇም። 

ቦርደ ግን ይህንን ተቋቁሞ አወያይቶ አስማመቶ የተሻሻሇው የምርጫ ሕግ መሰረት በማዴረግ 

ሁለም ፓርቲዎች አሳትፎ፣ አወያይቶና አግባብቶ 16 የሚሆኑ ዯንቦችና መመርያዎች ማውጣቱ 

የቦርደ አባሊት አቅም ከፍተኛ እንዯሆነ የሚያሳይ ይመስሇኛሌ። 

 

     በላሊም 65 የፖሇቲካ ዴርጅቶች ተወያይተው የተስማሙበትና በመጨረሻም ሕግ ሆኖ 

የወጣው የስነ ምግባር አዋጅ ሊይ ቦርደ የማስተባበርና የማወያየት ሚና እንዯተጫወተ ይታወቃሌ። 

በዛን ጊዜ ትሌቅ የሚዴያ ሽፋን ስሇተሰጠው ይህን ጉዲይ አብዛኛዎቻችን እናውቀዋሇን። ይሁን 



እንጂ በዛ ጊዜ  አንዲንዴ የፖሇቲካ ዯርጅቶች ቦርደ ሕግ የማውጣት ስሌጣኑን ተነጥቀዋሌ ሲለ 

ሰምተን ነበር።በዛን ጊዜ የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርዴ ምክትሌ ሰብሳቢ ክቡር ድክተር 

አዱሱ ገብረእግዚአብሄር ሲመሌሱ « አንዴ ነገር ተነጠቀ የሚባሌ ከመጀመርያውኑ በእጅህ ሲኖር 

ነው» ብሇው ነበር። እኔም እስካሁን ይህን መሌሳቸው ትክክሌ፣ አሳማኝና አስተማሪ በመሆኑ 

አሌረሳሁትም።ሁሊችንም እንዯምናውቀው ሕግ የማውጣት ስሌጣን የተሰጠው ሇሕዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤት እንጂ ሇማንም ስሊሌዯሇ፣ ምርጫ ቦርዴ ከመጀመርያውም ሕግ የማውጣት ስሌጣን 

በእጁ አሌነበረምና ምኑ እንዯተነጠቀ አሌገባኝም ።ይሌቁንስ መጪውን የአገራችን ምርጫ በሁለም 

መሇኪያዎች ዯረጃውን የጠበቀ ሇማዴረግ የስነ ምግባር ሕግ የማይተካ ሚና ስሊሇው ቦርደ 

የማስተባበርና  የማወያየት ሚና መጫወቱ ትክክሌና ተገቢ ይመስሇኛሌ።  

 

        የኢትዮጵያ ህዝብ ሇቦርደ የሰጠው ትሌቅ ሃሊፊነት አሇ። በሕገመንስቱ በተሰጠው ስሌጣን 

መሰረት ነፃና ትክክሇኛ ምርጫ በገሇሌተኝነት እንዱያካሄዴሇት ይፈሌጋሌ። ህዝቡ ሕገመንግስቱ 

የሰጠውን የለዓሊዊ ስሌጣን ባሇቤትነት ከመቼውም ጊዜ በበሇጠ እንዱረጋገጥሇት ይፈሌጋሌ። 

መጪው ምርጫ ነፃ፣ ፍትሃዊ፣ ዳሞክራሲያዊ እንዱሆንሇት ይፈሌጋሌ።  

 

       ምርጫ ቦርዴ ይህንን የሕዝብ ፍሊጎት መሌስ ሇመስጠት  ቅዴመ ዝግጅቱን እንዲጠናቀቀ 

ነግሮናሌ። ከነዚህ መካከሌ ከአገራችን መሌከዓ ምዴራዊ አቀማመጥ ጋር በጣም አስቸጋሪ ስራ 

የሚባሇውን የልጂስቲክ አቅርቦትን በተሳካ ሁኔታ ሇሁለም የምርጫ ክሌልችና የምርጫ ጣቢያዎች 

በወቅቱ ማሰራጨቱ ስሰማ ቦርደ ምን ያህሌ ቅዴመ ዝግጅቱን እንዲጠናቀቀ የሚያሳይ ሃቅ ነው። 

እስካሁንም የምርጫ ቁሳቁስ እጥረት አጋጥሞናሌ ያለ የምርጫ ክሌልች ስሊሌሰማሁ ሃቁን ይበሌጥ 

ያጎሊዋሌ። 

 

      የመጨረሻውና ወሳኙ ጉዲይ በመሊ አገሪቱ ስሇሚገኙ የምርጫ አስፈፃሚዎች የገሇሌተኝነት 

ጥያቄ ነው። ማንኛውም የምርጫ አስፈፃሚ ሇሕገ መንግስቱ ታማኝና የማንም ፖሇቲካ ፓርቲ 

አባሌ መሆን እንዯላሇበት ይታወቃሌ። ቦርደም ይህንኑ ሇማዴረግ በየዯረጃው የሚገኙ የምርጫ 

አስፈፃሚዎችን ገሇሌተኛነታቸውን በማረጋገጥ፣ በተሇይም በያዝነው አመት ሇሚካሄዯው ምርጫ ከ 

60- 70 በመቶ የሚሆኑትን በአዱስ መሌክ መሌምልና በቂ ስሌጠና ሰጥቶ ማሰማራቱ መጪውን 

ምርጫ የህዝቡን ፍሊጎትና ምኞት ያሳካ ይሆን ዘንዴ ተቋሙ ላተ ቀን እየሰራ መሆኑን 

ያስታውቃሌ።  

 

      ይሁን እንጂ ምርጫ ቦርዴ ብቻውን የ 2002 ዓ.ም ምርጫ የሚፈሇገውን ውጤት ሉያመጣ 

እንዯማይችሌ ይታወቃሌ። መጪው ጠቅሊሊ ምርጫ ከመቼውን ጊዜ በበሇጠ ነፃ፣ ፍትሃዊ፣ ሰሊማዊና 



ዳሞክራሲያዊ እንዱሆን መሊው የአገራችን ህዝቦች፣ መንግስት፣ ፖሇቲካ ፓርቲዎች እና የተሇያዩ 

ባሇዴርሻ አካሊት የበኩሊቸውን ዴርሻ መወጣት ይኖርባቸዋሌ። 

 

      በተሇይ ህዝቡ የምርጫው ባሇቤት ስሇሆነ  ብልም የለዓሊዊነቱ መገሇጫ በመሆኑ ቦርደ 

ባስቀመጠሇት የጊዜ ሰላዲ መሰረት በነቂስ ወጥቶ በመመዝገብ ከወዱሁ ካርደ መያዝ አሇበት። 

 

      ሇቦርደ የማቀርብሇት ምክር አዘሌ አስተያየት ካሇ ሌክ በአፍሪካ ዋንጫ የክብር ስፖንሰር 

ሆኖ የሰራቸውን ስራዎች በከፊሌ ያስተዋወቀንና የነበረን ብዥታ በአብዛኛው እንዯቀረፈሌን ሁለ 

በላልች ተመሳሳይ አጋጣሚዎችም የሚሰራቸው ያለት ስራዎች ሇህዝቡ ማስተዋወቅ አሇበት 

እሊሇሁ።በአሁኑ ጊዜ ህዝቡ ስሇ ምርጫ በቂ የሆነ መረጃ ይፈሌጋሌና። በአጠቃሊይ ግን የኢትዮጵያ 

ብሔራዊ የምርጫ ቦርዴ ያሇውን የማስፈፀም ዓቅም የሚያኮራ ሆኖ አግኝቸዋሇሁ። 

  

     በመጨረሻ የግብፅና የአሌጀርያ ጨዋታ ጥሩ የሆነ ፉክክር ብንጠብቅም የአሌጀርያ 

ተጨዋቾች ባሳዩት ከሕግ ውጪና ሃይሌ የተሞሊበት ጨዋታ በግብፅ አሸናፊነት ተጠናቋሌ። 

                                                                         ሰሊም!  

 


