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የሚሻውን የመምረጥ ብቃት ላይ የደረሰ ህዝብ 

(ክፍል ሦስትና የመጨረሻ) 

ዮናስ 

1-29-15 

እንደ አንድ ባለድርሻ አካል በምርጫው ፖለቲካ ላይ የመንግስት ድርሻ ከፍተኛ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ በዚሁ መሠረት በፋናው 

መድረክ ላይ የተገለጸው የመንግስት አቋም የመጨረሻውና የዚህ ክፍል ትርክታችን መጀመሪያ ይሆናል፡፡  

በመድረኩ መንግስትን ወክለው የተገኙት ከፍተኛ አመራር  ምርጫ 2007 ሠላማዊ፣ ፍትሃዊ፣ ዴሞክራሲያዊና በህዝብ ዘንድ 

ተአማኒነትን ያተረፈ እንዲሆን በመንግስት በኩል አስፈላጊ ዝግጅቶች መደረጋቸውን የገለጹ ሲሆን ይህ ደግሞ የመንግስት ጽኑ 

አቋምና ለድርድር የማይቀርብ ጉዳይ እንደሆነም አስምረውበታል፡፡ ምርጫው ከላይ በተመለከተው አግባብ እንዲጠናቀቅ 

መንግስት አስፈላጊውን  ድጋፍ ሁሉ የሚያደርገው ነውጠኞቹ እንደሚሉት ማንንም ለማስደሰት ሳይሆን በዋናነት የሉዓላዊ 

ስልጣን ባለቤት የሆኑት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሠቦችና ህዝቦች የስልጣን ባለቤትነታቸውን ለማስከበር ነው ፡፡ ምርጫውን 

የሚባርኩትም ሆነ የሚኮንኑት እነርሱ ስለሆኑም መብታቸው ሳይሸራረፍ ማስከር የመንግስት ግዴታ ነው፡፡ ስለሆነም 

ከነውጠኞቹ ጋር ባበሩ የውጪ ሃይሎች መብታቸው እንዳይሸራረፍም መንግስት አስፈላጊውን ሁሉ ማድረጉ ተገቢና 

ዴሞክራሲያዊ ከሆነው ባህሪው የሚመነጭ ነው፡፡ ስለሆነም መንግስትም ካለው ልምድም ሆነ ህዝቡ ካለው አለም አቀፍ 

መረጃ መሠረት በብዙ ሃገራት የውጭ ሃይሎች እየገቡ ማተራመሳቸው በዚህች አገር እንዳይመጣ መንግስት አጥብቆ ሊሠራ 

ይገባዋል፡፡ ከዚህ ውጪ ለሁሉም ፓርቲዎች የመወዳደሪያ ሜዳው የተመቸ፣ የህግ የበላይነት እንዲከበር፣ የምርጫ ህጉና የሥነ-

ምግባር ደንቡን የሚሸራርፉ ነገሮች ሲገኙም በአፋጣኝ እንዲታረሙና የምርጫውን ፍትሃዊነት፣ ዴሞክራሲያዊነት እና 

ተአማኒነት የሚያውኩ አንዳች ነገር እንዳይኖር መንግስት እየሠራ መሆኑን በተወካዩ በኩል ቢገልጽም ከነውጠኞቹ የቀደመ 

ተግባርና በመድረኩ ካሳዩት ሠላምን የማደፍረስ ሙከራ አኳያ መንግስት ቀበቶውን ጠበቅ ማድረግ ያለበት ሠዓት ላይ 

መገኘቱን የሚያጠይቅ ነውና በሚገባ ያስብበት ዘንዳ እንሻለን፡፡ 

5ኛው ዙር ሃገር አቀፍ ምርጫ ነፃ፣ ሠላማዊ፣ ፍትሃዊ፣ ዴሞክራሲያዊና በህዝብ ዘንድ ተአማኚነትን ያተረፈ እንዲሆን ከባለፈው 

አመት ሃምሌ ወደ ጀምሮ የፀደቀውን የምርጫ ስትራቴጂ መሠረት በማድረግ ሃገራዊ ይዘት ካላቸው ፓርቲዎች ጋር የጋራ 

ም/ቤት መስርቶ እስካሁንም 3 ጉባዔዎች ም/ቤቱ ማድረጉን የገለጸው የኢህአዴግ አባል ፓርቲ የሆነው የደቡብ ኢትዮጵያ 

ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ /ደኢህዴን/ ነው፡፡ በማዕከላዊ ኮሚቴው አባል በኩል በመድረኩ ተወክሎ ምርጫ 2007ን 

በተመለከተ ማብራሪያ የሠጠው ደኢህዴን ፤የጋራ ም/ቤቱ እስካሁን ለምርጫው ፍትሃዊነት እንቅፋት ሊሆኑ ይችላሉ የተባሉ 

ነገሮችን ገምግሞ ያልለየ   ስለመሆኑ ጠቅሶ፣ ግን ደግሞ ለምርጫ 2007 ዴሞክራሲያዊነት የጋራ ም/ቤት አባል ከሆኑት 

ፓርቲዎች ጋር ተቀራርቦ እየሠራ ስለመሆኑና ይልቁንም ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ የም/ቤቱ አባል ለሆኑ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከበቂ 
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በላይ የሆነ ድጋፍ እያደረገላቸው መሆኑን   በተደረጉት 3 ጉባዔዎች ላይ እራሳቸው ተቃዋሚዎቹ ማረጋገጣቸውን 

አስታውሷል፡፡ የዴሞክራሲያዊነት ሀሁ የህግ የበላይነትን የማክበርና ያለማክበር ጉዳይ ነው፡፡ የሚለው ደኢህዴን እስካሁን 

ባለው ሁኔታ ግን ወህዴፖ ወደ ስድስት ጊዜ ስሙን የቀየረ ፓርቲ መሆኑን፣ የመንግስት መዋቅርን ያፈረሠ፤ የህዝብ መብት 

እንዲጣስ፣ በአጠቃላይ ስርዓት አልበኝነት እንዲሠፍን በማድረግ በርካታ እንስሳት የታረዱበት፣ ዜጐች የተሠደዱበትን ሁኔታ  

የፈጠረ በመሆኑ እንደመንግስት ኃላፊነቱን መወጣቱ ተገቢነት ያለው እንደሆን አጽንኦት በመስጠት ከወህዴፓ ለቀረበው ቅሬታ 

አሳማኝ የሆነ መልስ ሠጥቷል፡፡ 

መድረኩን ወክለው ጥናት ያቀረቡት የመድረኩ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጥላሁን እንደሻው በበኩላቸው ጽንፈኝነትን 

በተመለከተ በኢዴፓው ተወካይ ለተሠነዘረባቸው አስተያየት መልስ የሰጡት “እኛ ምርጫ የለም፣ ሠላማዊ ትግል የለም ብለው 

የሚንቀሳቀሱት ውስጥ አይደለንም፡፡” በማለትና ጽንፈኛ አለመሆናቸው ጥያቄ ውስጥ መግባት የሌለበት መሆኑን በማስገንዘብ 

ነው፡፡ በዚህ መልስ ውስጥ ግን የኛ አጀንዳ በሚገባ መንፀባረቁን ልብ ይሏል፡፡ በፍኖተ ነፃነትና ኢትዮ ምህዳር እንዲሁም 

በየማህበራዊ ሚዲያው እና መግለጫዎቸቸው፣ ዛሬም ከገቡበት ቅርቃር መውጣት ተስኗቸው  ስለ አረቡ አለም ሃገራት አብዮት 

እየዘመሩ የሚገኙት ሰማያዊ፣ አንድነት፣ እንዲሁም መኢአድ መሆናቸውን ይልቁንም የአንድነቱ ተወካይ መድረኩን ለማደፍረስ 

የሄዱበት ርቀትን የሚያመላክትና የጽንፈኝነታቸው ጥግ ልኩን አልፎ ወደመንቀዥቀዥ ውስጥ የከተታቸው መሆኑን 

የሚያጠይቅ ነው፡፡ ተንቀዥቅዠው መድረኩን ለማንቀዥቀዥ የሞከሩትና ያልተሳካላቸው የአንድነት ተወካይ የምርጫ ቦርድን 

ብቃት በተመለከተ ላነሱት ጥያቄ የምርጫ ቦርዱ ከፍተኛ አመራር የሆኑ ግለሠብ ምክንያታዊና በመረጃ የተደረገፈ መልስ 

ሰጥተዋቸዋል፡፡ ምርጫውን ለማስፈፀም የተሻለ ብቃት ላይና አቅም የገነባ መሆኑን በልበ ሙሉነት የሚናገረው ምርጫ ቦርድ 

እንደሃገር ስራው የስራ ክፍፍል ስለመሆኑና ሁሉም በየተራ ሲደርሠው ለዚህች ሃገር ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መጐልበት 

አስፈላጊውን አስተዋጽኦ ማበርከት ያለበት መሆኑን ከማጤን ሁሉ ነገር መነሳት እንዳለበት ያሠምራል፡፡ በተወካዩ በኩል ይህን 

ሃሳብ የሚያጠናክረው ምርጫ ቦርድ በዚህ መተማመን ካልቻልን መቼም ቢሆን ፈረንጅ መጥቶ ይህን ምርጫ ሊያስፈጽም 

አይችልም ሲል ለሚፈነጩት እንቅጩን እና መሆን ያለበትን ይናገራል፡፡ 

ቦርዱ ከቅንነት የመነጩ ናቸው ሲል ከአንዳንድ ተቃዋሚዎች በኩል የተሠጡትን ቅሬታዎች የሚመለከት እንደሆነ በተወካዩ 

በኩል ገልፆ፤ ያም ሆኖ ግን ወደታች ችግር አለ ከተባለ የት ቦታ? የት ጣቢያ? የሚለው ተለይቶ አስተማሪ በሆነ መልክ ሊቀርብ 

እንደሚገባውም ማሳሠቡ የመርህም ሆነ ለምንሻው ስርዓት ተገቢነት ያለው ማሳሰቢያ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ ችግሮች ሲከሠቱ 

ችግር አለ የሚለው ወገንን ማጋለጥ፣ ቦርዱም መርምሮ እርምጃ መውሠድ ገንቢ ሃሳብ ስለሆነ “ምህዳር ጠቧል ገዢው ፓርቲ 

እራሱ ህግ እየጣሠ ነው ወዘተ” በሚል እንደምርጫ ቦርዱ የመንቀዥቀዥ ፖለቲካ ሠለባ ከሆኑቱ ውግዘት የወረደበት ኢህአዴግ  

ክሶቹ በፋክት /ተጨባጭ/ ማስረጃዎች ላይ ያልተመሠረቱ ድምዳሜዎች ናቸው፡፡  ሲል ይገልጽና ያም ሆኖ ግን ዴሞክራሲያዊ 

ምርጫና የፖለቲካ ምህዳር የሚለካው በምንድነው? ሲል የወረደበትን ውግዘት መሠረት የለሽነት የሚያረጋግጥበትን ጥያቄ 

ያነሳል፡፡ የምርጫ ዴሞክራሲያዊንት የሚለካው በሂደቱ እንደሆነ ያወሳው ኢህአዴግ፤ በተለይ የውድድር ሜዳው ለሁሉም 

የተመቸ ሆኖ፣ አማራጮች ቀርበው፣ ህዝቡ የተሻለ የሚለውን መምረጥ የሚችልበትና ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን እንከተላለን 

የሚሉ ሃገራት ሁሉ የሚገዙበት መርህ እንደሆነም ያሠምራል፡፡ በተቃዋሚዎች በኩል ከቀረበው ጥናት እንደተመለከተውም ሆነ 

የመንቀዥቀዥ ፓለቲካ ሠለባ የሆኑት ፓርቲዎች ምርጫ  97ን ትክክል ፤ ምርጫ 2002ን ደግሞ ፀረ-ዴሞክራሲያዊና ትክክል 
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ያልሆነ በማለት በተደጋጋሚ ሲገልፁ ይሰማሉ። ከላይ በተመለከተው መርሆ ግን ውጤቱ መታየት ያለበት ከምርጫው ሂደትና 

ከህዝቡ መብት እንጂ ውጤቱን በመውሠድ ሂደቱን መለካት በራሱ የመርህና የተጠየቅ ችግር ያለበት ከመሆኑም በላይ ፀረ-

ዴሞክራሲያዊ አስተሳሠብ ነው ሲል ኢህአዴግ ይሞግታል፡፡ በዚህ የማያበቃው ኢህአዴግ   ተጠየቃዊ የሆኑ ጥያቄዎችንም 

ለተቃዋሚዎች በማንሳት ውግዘታቸው ሁሉ ከንቱና ከራሳቸው የሚመነጭ መሆኑን ይጠይቃል፡፡  

ፓርቲዎቹ ህዝቡ ያልመረጠን ለምንድነው? ብለው እራሳቸውን  ያማያዩት? ሲል የሚጠይቀው ኢህአዴግ መነሻ ያደረገውም 

የዴሞክራሲያዊ ስርዓት መሠረቱ እራስን ከመመልከት  የሚጀምር እንዲሆነ በመግለጽ ነው፡፡ እዚህ መድረክ ላይ ከምንገኘው 

ፓርቲዎች ስንቶታችን ይህን ያህል አባል አለን ብለን በቁጥር መግለጽ እንችላለን? አሁን በምርጫ 2007 ዋዜማ ላይ አንኳን 

እጩ ለማቅረብ የተቸገረና በየመንገዱ ላይ እጩ ኹነኝ እያለ አባል ያልሆነውን ሁሉ እየለመነ የሚገኝ ፓርቲ እንዳለ አናውቅም 

ወይ? ያልተዘራስ እንዴት ይታጨዳል?፡፡ ኢህአዴግን ከመጠቀስ በፊትስ የኛ ጥንካሬ ምንድነው? በማለት ወደ ውስጥ አይቶ 

ህዝብን ማክበር አይገባም ወይ? በማለት የጥያቄ መአት የሚሠነዝረውና መልሱም የእነርሱና ቀድሞውኑ የሚታወቅ እንደሆነ 

የሚያጠይቀው ኢህአዴግ ህዝቡ የሚሻለውን የመምረጥ ብቃት ላይ የደረሠ መሆኑን በማውሳት የትም የማያደርሳቸው መንገድ 

ላይ መገኘታቸውን ያስረግጣል፡፡ ህዝቡ የሚሻለውን የመምረጥ ብቃት ላይ መድረሱንም የሚገልጸው በነሲብ ሳይሆን ማሳያ 

በማቅረብ ነው፡፡ ህዝቡ ለምርጫ ባይዘጋጅ እንዴት ነው የምርጫ ካርድ የወሠደው? የሚለውና በ12 ቀናት ውስጥ 

የተመዘገበውን ከ26 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የሚያስታውሠው ደግሞ ዋነኛ ማሳያው ነው፡፡ 

ኢህአዴግ እንደ ፓርቲ በስነ-ምግባር ተወዳድሮ ለማሸነፍ እየሠራ የሚገኝ፣ ለዚህም የስነ-ምግባር ስልጠና ለመላው አባባሎቹ 

እየሠጠ እንደሚገኝና ከዚህ ውጪ በሚሄድ ማንኛውም አባሉ ላይ ደግሞ እርምጃ ለመውሰድ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ እየሠራ 

መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ ለምርጫው ዴሞክራሲያዊነት ቁርጠኛ ነኝ ሲል ኢህአዴግ፣ ሴረኞቹ እንደሚሉት ሳይሆን ለህዝብ ካለው 

ውግንና እና ከላይ ከተመለከቱት እና በተግባር ከተገለጹት አቋሞቹ ተነስቶ መሆኑንም ያወሳል፡፡ አንድ የምጣላው ሠው ስላለ 

በሚል መነሻ መድረክ ረግጦ መውጣት የዴሞክራሲያዊነት መገለጫ ነው ወይ? ሲል የሚጠይቀው ኢህአዴግ፤ 

ዴሞክራሲያዊነት ከምጠላውም ሠው ጋር መወያየትን የሚጠይቅ እንደሆነ በማስመር ኢህአዴግ ላይ ጠጠር የወረወሩቱ ሁሉ 

ከመርህም ሆነ ከህግ እንዲሁም ሠዋዊነት ወጥተው በመንቀዥቀዥ ላይ ስለመገኘታቸው በሚገባ ያጠይቃል፡፡  

የምርጫውን ህግ በተመለከተም ነውጠኛ የሆኑቱ ሁሌ የኩነና አስተያየት ቢሠጡምና ቢያጣጥሉትም የምርጫ ህጉን ለማርቀቅ 

የተቋቋመው ኮሚቴ አባል የነበሩትና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ የተከበሩ አቶ አስመላሽ ወልደስላሴ መሠረተ ቢስ 

ውግዘት መሆኑን ያጠይቃሉ፡፡ ፓርቲዎቹን በደፈናው ከመኮነን ይልቅ የኢትዮጵያ የምርጫ ህግ ማዕቀፍ ከዚህ አግባብ ይህ 

ጐሎታል በሚል ህግ ተጠቅሶ ቢቀርብ ጥሩና ተገቢነት ይኖረዋል ሲሉ የሚናገሩት አቶ አስመላሽ፤ የምርጫው ህግ የወጣው 

ከፓርቲዎች ጋር በተደረገ ድርድር መሆኑን ያስታውሳሉ፡፡ ገዢውን ጨምሮ ተቃዋሚዎች ብዙ ስለነበሩ በም/ቤት ከ10 ወንበር 

በላይ ያላቸው ፓርቲዎች ቁጭ ብለው ያወጡትን ህግ ምክር ቤቱ ምንም ማሰተካከያ ሳያደርግ ማጽደቁን እና ስለምህዳሩ 

መስፋት ሲባል የተደረገ መሆኑንም ይገልጻሉ፡፡  ይህና 1999 ላይ በፓርቲዎች ተሳትፎ የፀደቀው ህግ ከመውጣቱ በፊት 

የነበረው ህግ የምርጫ ቦርድ አባላቶች በሃገሪቱ ጠቅላይ ሚንስትር እንደሚመረጡ ይደነግግ እንደነበር ያስታወሱት አቶ 

አስመላሽ፤ አዲሱና አሁንም ተቃዋሚዎች የሚያጥላሉት ህግ ግን ለምርጫ ቦርድ አባልነት የሚጠቆሙ ሰዎች ገለልተኝነታቸው፣ 
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ፕሮፌሽናልነታቸው፣ ለህገ-መንግስቱ ያላቸው ታማኝነትና ስነምግባራቸው ተቃዋሚ ፓርቲዎችም የሚያጠኑበትን እና 

የሚፈትሹበትን ዕድል የሠጠ መሆኑን በማውሳት ወሳኝ ለውጥ እንጂ  ሊወገዝ የማይገባው እንደሆነ በማስመር የመንቀዥቀዥ 

ፓለቲካን ውጤት በሚገባ ያሳዩናል፡፡ እነዚህ እውነታዎች ባሉበት ገዢው ፓርቲንና ምርጫ ቦርዱን ግራ በማጋባት 

የተቃዋሚዎችን የማደናገሪያ ፖለቲካቸውን ያጋለጡት ኢህአዴግና ዴሞክራት የሆኑ ፓርቲዎች ብቻ ሳይሆኑ ቦርዱም ነው፡፡ 

ቦርዱም ልክ እንደ ኢህአዴግና ዴሞክራት ተቃዋሚ ፓርቲዎች የተነሳበትን ክስ የደፈቀው በመረጃ እና በሁነኛ ማሳያዎች 

ተደግፎ እንጂ በነሲብ አለመሆኑንም ልብ ይሏል፡፡ 

የዴሞክራሲያዊ ምርጫ መገለጫ ከሆኑት ውስጥ ቢያንስ የህዝብ ተሳትፎን እንኳ ብንወስድ እስካሁን የተካሄዱት ምርጫዎች 

ለመድብለ ፓርቲ ስርዓት ሚናቸው የጐላና ያደገ ነው የሚለው ቦርዱ የዴሞክራሲያዊ ረሀብተኛ የነበረው ህዝብ በራሱና 

በተወካዮቹ በኩል አጥንቶ የመረጠው ቦርድ መሆኑንም ያወሳል፡፡ 8 አመት ስንሠራ በብዙ ችግሮችና ድሎች ውስጥ አልፈናል 

የሚለው ምርጫ ቦርድ ከውስጥም ከውጭም ብዙ ልምዶች መቀመሩንና በየትኛውም መለኪያ /Standard/ የኢትዮጵያ 

ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ የፓለቲካ ወገንተኝነት (Political motive) የሌለበትና በቁርጠኝነትም ነፃ ሆኖ የሠራና እየሠራ 

የሚገኝ ተቋም ስለመሆኑ አጽንኦት ይሠጣል፡፡ ለዚህ ማረጋገጫውና ማሳያችን ደግሞ እዚህም እዚያም የተለየ ፍላጐት ያላቸው 

ግለሠቦች ቢያወሩም እንደፓርቲ ቦርዱ ገለልተኛ አይደለም ብሎ እስካሁን የተናገረና የከሠሠ ፓርቲ አለመኖሩ ነው ሲል 

ያጠይቃል፡፡ የመወዳደሪያ ሜዳው የበለጠ መስፋቱንም ስንናገር ከሌሎች ሃገራት አኳያ የት እንዳለን በደንብ ስላጠናን ነው 

የሚለው ቦርዱ ምርጫ ቦርዱን በራሱ የወለደው ህገ-መንግስት ባለበት ሃገር ላይ ዴሞክራሲ የለም ብሎ መናገር የማይዋጥና 

ውሃ የማያነሳ ነው ሲልም እውነቱን በማስረጃ አስደግፎ ይቀጥላል፡፡ 

በተለይም ቦርዱ ለልምድ ልውውጥ በጀርመን ሃገር ባደረገው ቆይታ የተመለከተውና ያስተዋለው ጉዳይ የነውጠኞቹን ፍሬ 

አልባነት ያረጋግጥልናል ሲልም ይጠቅሳል፡፡ የጀርመንን የምርጫ ቦርድ የሚሾመው የሃገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር እንደሆነ 

የተገለጸለት ቦርዱ እንዴት ገለልተኛ ይሆናል? ሲል ላቀረበው ጥያቄ “ከማርስ እንድናመጣ ነው ወይ የምንጠበቀው?” የሚል 

መልስ ማግኘቱን የተመለከተ ልምዱን በመጥቀስ፡፡ ስለሆነምና ከዚህ ልምድ በመነሳት በሃገራችን እና በዜጐቿ የማንኮራ ከሆነ 

የህን ማስተካከል እንጂ ቦርዱ ከላይ በፓራሹት ያልወረደ፤ ከታች ከመሬት ያልፈለቀ መሆኑን በተለይ ሠብሳቢው በአጽንኦት 

በመገለጽ የሚሠነዘሩትን ክሶች መሠረት  የለሽነት አረጋግጠውልናል፡፡ 

በህገ መንግስቱ ጥላ ስር እውቀና ያገኘ ፖርቲ የውስጥ መተዳደሪያ ደንቡን የሚያወጣው እራሱ ነው፡፡ “በዚህ እተደደራለሁ” 

ብሎ ለወጣው ህግ ተገዢ በማይሆን ጊዜ በቦርዱ ሳይሆን በራሱ ህግ እንዲገዛ ቦርዱ መጠየቁ ስራው መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ 

የውስጥ መቦጫጨቅን ወደ ቦርዱ መለጠፍ ተገቢነት የሌለውና መርህ አልባ መሆኑንም ቦርዱ በአጽንኦት ይናገራል፡፡  

ከሁሉ በላይ ግን የምርጫ ስነ-ምግባር ደንብ /code of conduct/ ሲረቀቅ እንደ ባለድርሻ የቀረበውን ቦርድ፤ "ቦርዱ 

ገለልተኛ ስለሆነ ኮሚቴውን እርሱ ይምራው ብሎ ሲጮህና በአስር ጣቱ ፈርሞ ያነገሠን አንድነት ነው ዛሬ ቦርዱ ገለልተኛ 

አይደለም ሲል በምንም አይነነት ማሰረጃ   ባልተደገፈ ክስ የሚኮንነን” የሚለው የቦርዱ ሠብሳቢ አስተያየት ከሁሉ በላይ ገዢና 

የአንድነትን የሴራ ፖለቲካ ፈር መልቀቅ የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 
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የምርጫ ቦርድን ገለልተኝነት በተመለከተ አዋጅ 532 እና የህገመንግስቱን አንቀጽ 102 ጠቅሠን ጥያቄ ውስጥ ሊገባ 

እንደማይችልና ያለአንዳች መገለጫ የሚደረገውም ወቀሳ ተገቢነት የሌለው መሆኑን ተመልክተናል፤ አሁን ወደ ፋይናንስ ጉዳይ 

እንለፍ፡፡ 

ከገለልተኝነት ጋር ተያይዞ ቦርዱ ላይ ማሳያ እንዲቀርብ ሲጠየቅም በተደጋጋሚ የሚነሳው የፋይናንስ ድልድልን የተመለከተው 

ጉዳይ ነው፡፡ ያም ሆኖ ግን በ2002 ምርጫ ጊዜ 55 በመቶ ለወንበር፣ 25 በመቶ ለእጩ 10 በመቶ ደግሞ ለሴት እጩዎች እና 

10 በመቶ ደግሞ በእኩልነት መስፈርት የነበረ መሆኑ ይታወሳል፡፡ በሌሎች አገሮች ያለውና እራሳቸው የቦርዱ ከሳሾች ምሳሌ 

የሚያደርጓትን ደቡብ አፍሪካን የተመለከት እንደሆነ ደግሞ 90 በመቶ ለወንበር 10 በመቶ ደግሞ በእኩልነት የሚከፋፈል 

መሆኑ ይታወቃል፡፡ በዚሁና እነርሱ ተምሳሌት ባደረጓት ደቡብ አፍሪካ መሠረት ቦርዱ የፋይናንስ ድልድል ያድርግ ቢባል ማን 

ተጠቃሚ እንደሚሆን ሳይታለም የተፈታ ነው፡፡ ያም ሆኖ ግን የበለጠ የተቃዋሚውን ተሳትፎ በማስፋት የመድብለ ፓርቲ 

ስርዓቱን ለማጠናከር ሲባል ብቻ በ2002 የነበረውንም በማውረድ 35 በመቶ ለወንበር፣ 40 በመቶ ለእጩ፣ 15 በመቶ ለሴት 

ዕጩ እና 10 በመቶ ለእኩልነት መደረጉ ማንን ለመጥቀም እንደሆነም (ጭር ሲል አልወድም ካልሆነ በስተቀር) ከሳሾቹ 

እራሳቸው የሚያውቁት ሃቅ ነው፡፡ መኢአድንና አንድነትን በተመለከተ በፓርቲዎች ውስጥ ለተፈጠረው ልዩነት ቅሬታ 

ያቀረቡት ፓርቲዎች ሳይሆኑ ግለሠቦች ናቸው በሚልም ቦርዱ የግለሠቦቹን ቅሬታ ሊቀበል የቻለው መኢአድና አንድነት ላይ 

ከገዢው ፓርቲ ጋር አብሮ ደባ ለመፈፀም ነው፤ የሚሉ ቅሬታዎችና ክሶችም በቦርዱ ላይ እየተሠነዘሩ መሆኑም ሌላው ከቦርዱ 

ገለልተኝነት ጋር ተያይዞ ለሚነሱ ጥያቄዎች ትክክለኛ እና ጠያቂዎቹም ህዝቡን ለማምታታትና ቦርዱን ለማሳሳት ብለው እንጂ 

እነርሱም የሚያውቁት መልስ ይህ ነው፡፡ 

የትኛውም የፓለቲካ ፓርቲ የሚተዳደርበትን ደንብ አርቅቆና አጽድቆ ለቦርዱ ማቅረብ እንዳለበት በፓርቲዎች የምዝገባ አዋጅና 

በምርጫ አዋጅ 375/2000 በግልጽ ተመልክቷል፡፡ ስለሆነም ፓርቲዎቹ ከሁሉ በፊት ራሳቸው ያፀደቁትን ህገ ደንብ ማክበር 

እንደሚኖርባቸው ግድ ይላል፡፡ ያወጡት ህገ-ደንብ በቦርዱ ከፀደቀና ተቀባይነትን አግኝቶ ስራ ላይ ከዋለበት ጉዜ ጀምሮ ቦርዱ 

ፓርቲዎቹን እራሳቸው አውጥተው ባፀደቁት ህገ-ደንብ መሠረት ሊከታተላቸው መቻሉ ተገቢና የማያጠያይቅ ጉዳይ ነው፡፡ 

የቦርዱ መሠረት የየፓርቲዎቹ አቅምና ጉልበት፣ ግዝፈትና ድክመት ወዘተ ሳይሆን የፖለቲካ ፓርቲዎች የምዝገባ አዋጅ በጋራና 

የየፓርቲዎቹ ተናጥጠዊ የመተዳደሪያ ደንብ ነው፡፡ ይህን ይዘን አንድነትን የተመለከትን እንደሆነ “የፓርቲው ፕሬዝዳንት 

በጠቅላላ ጉባኤ ይመረጣል” የሚለውን የገዛ ራሳቸውን ደንብ ትተው “በብሄራዊ ም/ቤቱ ፕሬዝዳንት መርጠናል” ማለቱ ግና 

ሲጀመር ህገ-ወጥና ህገ-ወጥነቱም ከራስ የሚመነጭና ለገዛ ደንብ ያለመገዛት ነው፡፡ ስለሆነም የገዛ ደንቡን ያላከበረውን 

አንድነት ደንቡን እንዲያከብር ለጠየቀው ቦርድ ህገ-ወጥ የሆነ መልስ ቢሠጥ የማይገርምና አስቀድሞም የሚጠበቅ ቢሆንም 

መጠበቁ ግን ከጀርባ የተሴረ ነገር ሊኖር እንደሚችል ጭምር በማስመር ሊሆን ይገባዋል፡፡ እነርሱ ያወጡትን ህገ-ደንብ 

ባያከብሩ ደግሞ ቦርዱ በተሠጠው ህገ-መንግስታዊ ኃላፊነት ደንባቸውን አክብሮ ሊያስከብር የግዱ ነውና ይህን ማድረጉ 

ሊያስከብረው በተገባ እንጂ ባልተነቀፈ ነበር፡፡ ይህን መመለስ ያልቻለው አንድነትም ሆነ መኢአድ በሁለተኛነት እና ህዝቡን 

ለማምታታት ምርጫ ቦርዱ ጥያቄ ላይ እንዲወድቅ የተከተሉት ስትራቴጂ ደግሞ ሌላ ህገ-ደንብ አርቀናል የሚል መከራከሪያ 

ነው፡፡ ያም ሆኖ ግን አንድ ህግ በሌላ ህግ ካልተሻለ በስተቀር ተፈጻሚ እንደሆነ ይቆያል በሚል መርሆና የነበረውን በራሳቸው 
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ቢሽሩትም እና አዲሱን ቦርዱ ተቀብሎ እስካላፀደቀ ድረስ ፓርቲው ለነባሩ ህግ መገዛቱ የግድና ቦርዱም በነባሩ ህግ 

ሊጠይቀውና ሊከታተለው ህጋዊ ስልጣኑ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል፡፡ 

በሌላ በኩል ደግሞ አዲሱን ደንብ በተመለከተ ቅሬታ ያቀረቡት ግለሠቦች ናቸው፤ የሚለው መከራከሪያና ቦርዱን ለማሳጣት 

በ3ኛ ደረጃ በአንድነት በኩል እየተነገረ ያለ ጉዳይ መሆኑ ይታወቃል፡፡ የግለሠቦች የህግ ጥያቄ መሠማት የለበትም የሚል 

አካሄድ አለመኖሩና ግለሠቦች የተባሉትም በፓርቲዎቹ እስከ ቀጠናና ዞን አስተባባሪዎች የመሆናቸው እውነት እንደተጠበቀ 

ሆኖ የቦርዱ ጥያቄ ለአመራሩ የተሠጠውን የህግ እውቅናና ለፓርቲው የተሠጠውን የህግ እውቅና ለይቶ የተመለከተ 

የአመራሮቹን የአመጣጥና የህግ አካሄድ ነው፡፡ ስለሆነም ጉዳዩ ጣልቃ የመግባትና ያለመግባት ጉዳይ ሳይሆን የገዛ ደንባቸውን 

ያላከበሩትን ፓርቲዎች ቦርዱ ለደንባቸው ተገዝቶ እንዲያከብሩ የመጠየቅ ህጋዊ ኃላፊነትና ስራ መሆኑ ሊሠመርበት ይገባል፡፡  

ቦርዱ የፓርቲዎችን ተሳትፎ ከማጐልበትና ከጀርባ ያለውን ህዝብ በመገንዘብ ሆደ ሠፊነትን መምረጡ ተገቢ ቢሆንም 

ፓርቲዎቹ አስቀድሞ ነገር ጉዳያቸው ሌላ መሆኑ ከላይ በተመለከቱት ተጠየቆች በመገንዘብ ባርዱ ለህግ ሊገዛና ህግን ብቻ 

መሠረት አድርጐ እንደሠራ የሚሻውን መምረጥ የመቻል ብቃት ላይ የደረሠው በህዝብ ጥያቄ ነው፡፡ ከዚያ ውጭ  ያለው  

የህዝብን አደራ አሳልፎ መስጠት ነውና የሆደ ሠፊነቱ ጫወታ እዚሁ ላይ ቢበቃው ስንል እንጠይቃለን፡፡ 

በስልጡን ማህበረሠብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት አከብራለሁ የሚል የፓለቲካ ፓርቲ፣ የህዝብ ይሁንታን አግኝቼ ስልጣን ይዤ 

መንግስት እመሠርታለሁ የሚል የፓለቲካ ፓርቲ ይቅርታ መጠየቅ ባህሪው መሆን ይገባዋል፤ የሚለውና አለም እየተግባባበት 

ያለው መርሆ በሠማያዊ ፓርቲም ላይ ተፈጻሚ ሊሆን ይገባዋል የሚለው ጥያቄ የሚሻለውን የመምረጥ ብቃት ላይ የደረሠው 

ህዝብ ጥያቄ ነው፡፡ ሠማያዊ ፓርቲ ከምስረታው ጀምሮ የፖለቲካ ፓርቲዎችን አዋጅ በጣሠና በየመግለጫዎቹም ህዝቡን ግራ 

ሲያጋባ መቆየቱ ይታወቃል፡፡ ከአክራሪዎችና ከአሸባሪ ኃይሎችም ጋር ግንባር ፈጥሮ በይፋ ምርጫ የለም ፤ሠላማዊ ትግል 

የለም፤ ምርጫ 2007 ያበቃለትም ህዳር ወር ላይ (ህገ-ወጥ ሠልፉ ከተደናቀፈበት ቀን ጀምሮ) ነው፤ በማለት በይፋ ማወጁ 

ከወንጀልም ያለፈ ህገ-መንግስታዊ ስርዓትን የመናድ ጉዳይ በመሆኑ የቦርዱ የሆደ ሠፊነት ደረጃ ልኩ ያለፈና እንደሃገርም ሆነ 

ህዝብ ለማንም የማይበጅ በመሆኑ "ፕሊስ" እንላለን፡፡  

ባጠቃላይ፣ ምርጫ 2007 በቦርዱ፣ መንግስትና የሚሻለውን የመምረጥ ብቃት ላይ በደረሠው ህዝብ አማካይነት ፍፁም 

ሠላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊ እና ፍትሃዊ እንደሚሆን አንጠራጠርም፡፡ ለተቃዋሚዎቻችንም ልቦናውን ይሰጣቸው ዘንድ 

እንመኛለን፤ ቸር እንሰንብት። 

 


