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ምርጫ ሇሰሊም  
sofiateshome@yahoo.com     ሲቲና ከሀረር 

ዘንዴሮ በሚካሄዯው 4ኛ ዙር አገራዊ ምርጫ የሥነ ምግባር ረቂቅ ዯንብ ሊይ 

በፖሇቲካ ፓርቲዎች መሃከሌ እየተካሄዯ ያሇው ዴርዴር ወዯ መገባዯደ ነው፡፡ በዚህ 

ዴርዴር ሊይ ተሣታፉ የሆኑት ኢህአዳግ፣ ቅንጅት ሇአንዴነትና ሇዳሞክራሲ፣ 

መሊው ኢትዮጵያ አንዴነት ዴርጅት (መኢአዴ) የኢትዮጵያ ዳሞክራሲያዊ ፓርቲ 

(ኤዳፓ) እስከአሁን በተካሄዯው ዴርዴር በአብዛኛዎቹ የዯንቡ አንቀፆች ሊይ 

ስምምነት ሊይ ዯርሰዋሌ፡፡ የጋራ ስምምነት ሊይ ዯርሰው ዯንቡን ያፀዴቃለ 

ተብልም ይጠበቃሌ፡፡  

 

መዴረክ እንዯፓርቲዎች ጥምረት ሕጋዊ ዕውቅና ባይኖረውም፣ በስሩ የተሰባሰቡት 

ስምንት ፓርቲዎች እንዯመዴረክ እንዱሣተፈ ጠይቀው ተፇቅድሊቸው ነበር፡፡ 

በዴርዴሩ ሊይ እያንዲንደ ፓርቲ በአራት ተዯራዲሪ ግሇሰቦች የሚወከሌ ሆኖ ሣሇ 

መዴረክ በ16   /አስራ ስዴስት/ ተዯራዲሪ የመወከሌ እዴሌም ተሰጥቶታሌ፡፡ ይህ 

ሁኔታ በኢሕአዳግና በላልች ተዯራዲሪ ፓርቲዎች መዴረክ ወይም በስሩ 

የተሰባሰቡት ስምንት ፓርቲዎች በዴርዴሩ ሊይ እንዱሣተፈ የነበራቸውን ፌሊጏት 

ያረጋግጣሌ፡፡  

 

ሆኖም መዴረክ ሇዳሞክራሲያዊ ምክክር በኢትዮጵያ በተባሇው ቡዴን ሥር 

የተሰባሰቡት ስምንት ፓርቲዎች ዴርዴሩ ሊይ እንዱሳተፈ ጥሪ ቢዯረግሊቸውም 

ከጅምሩ ጥሇው መውጣታቸው ይታወቃሌ፡፡ በዴርዴሩ ሊይ ሇመሣተፌ 

ያቀረብኳቸው ቅዴመ ሁኔታዎች ተቀባይነት አሊገኙም ብል በራሱ ውሳኔ ነው 

ከዴርዴሩ ውጭ የሆነው፡፡ ቅዴመ ሁኔታዎቹ፣ ተጨማሪ የዴርዴር አጀንዲዎች እና 

የዴርዴሩን አካሄዴ የሚመሇከቱ ናቸው፡፡ ሇዴርዴሩ ያዘጋጀኋቸው ያሊቸው  

አጀንዲዎቹ፣ ከኢህአዳግ በስተቀር ሦስቱን ተዯራዲሪ ፓርቲዎች ስሇማይመሇከት፣ 

ከኢህአዳግ ጋር በተናጥሌ እንዯራዯር የሚሌ ነው፡፡ በግሌፅ ባይናገሩትም “የተቀሩት 

ተቃዋሚ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ባገኙት አጋጣሚ ሁለ የእኛን /የመዴረክን/ አቋም 

የሚቃወሙና የሚያጣጥለ ናቸው…” በሚሌ እነርሱ የሚገኙበት ማንኛውም  

ውይይት፣ ሊይ መሳተፌ እንዯማይፇሌግም ይታወቃሌ፡፡   

mailto:sofiateshome@yahoo.com


 2 

 

ኢህአዳግ መዴረክ ያቀረበውን ቅዴመ ሁኔታ ያሇተቀበሇበትን ምክንያት በግሌፅ 

አስቀምጧሌ፡፡ ይህም “ምርጫ የአንዴ ወይም የተወሰኑ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ጉዲይ 

ሣይሆን፣ የሁለም በምርጫው ሊይ የሚሣተፈ ፓርቲዎች በመሆኑ  ‘ከመዴረክ’  ጋር 

በተናጥሌ መወያየት የሇብኝም” የሚሌ ነው፡፡ ከዴርዴሩ ውጭ እንዱሆኑ የተጠየቁት 

ሦስቱ ፓርቲዎች የመዴረክ ጥያቄ መብታቸውን ስሇሚጋፊ እንዲማይቀበለት ግሌፅ 

ነው፡፡   

 

መዴረክ ቆየት ብል፣ አጀንዲዎቹን እንዯያዘ “ወዯ ዴርዴሩ እመሇሣሇሁ” ብል ሦስቱ 

ፓርቲዎች ዴርዴሩ ሊይ ተስማምተው የሚያፀዴቁበትን ጊዜ በአንዴ ሣምንት 

እንዱያራዝሙ ዱፕልማቶችን አማሊጅ ሊከ፡፡ ፓርቲዎቹ “ጥያቄው ተገቢ ባይሆንም፣ 

ሇፖሇቲካ ምህዲሩ መስፊት በማሰብ ተቀብሇናዋሌ” ነበር ያለት፡፡ በዴርዴር ሂዯቱ 

የተስማሙባቸውን ጉዲዮች ወዯ ኋሊ ተመሌሰው እንዯማይመሇከቱ፣ ያሊዩዋቸው 

ጠቃሚ አዲዱስ ሏሣቦች ከመጡ ግን እንዯሚቀበሎቸውም ነግረዋቸዋሌ፡፡ በዴርዴሩ 

ሊይ እንዲይሳተፈ፣ መቼና እንዳት እንዯተከሇከለ ባይታወቅም ሰሞኑን ሇመሳተፌ 

በዯብዲቤ ጠይቀን ምሊሽ ተከሌክሇናሌ ብሇዋሌ፡፡ ዯብዲቤ መሊኩ ይፊ ሲሆን ዯግሞ 

ዘግይተው ስሇዯረሰን ነው ብሇዋሌ፡፡ አሁንም ግን የሇየሇት አቋም መያዝ 

አሇመያዛቸው በግሌጽ አይታወቅም፡፡  

 

ይህን በዚህ ትተን መዴረክ ሉዯራዯርባቸው ያሊቸውን አጀንዲዎች በራሳቸው 

ሇዴርዴር መቅረብ የመቻሊቸውን ጉዲይም እንመሌከት፡፡  

 

የአንዴነት ሇዳሞክራሲና ሇፌትህ ፓርቲ ሉቀመንበር የወ/ሪት ብርቱካን እስርና 

የምርጫ አስፇፃሚው ገሇሌተኝነት፣ የሚለትን ሁሇት አጀንዲዎች እንዯምሣላ 

እንውሰዴ፡፡ እነዚህን እንዯናሙና የወሰዴናቸውን ሁሇት ጉዲዮች አንዴ በአንዴ 

እንመሌከት፡፡  

 

እርግጥ ነው፣ ከመዴረኩ ስብስቦች አንደ የሆነው አንዴነት ሇዳሞክራሲና ሇፌትሕ 

ፓርቲ ሉቀመንበር ወ/ሪት ብርቱካን ሚዯቅሣ በእስር ሊይ ናቸው፡፡ ይህን የመዴረክ 
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አጀንዲ ተገቢነት ወይም ተገቢ አሇመሆን ሇመረዲት ጉዯዩን “ከፖሇቲካ እስረኛ” 

ምንነት እና በተሇይ ከወ/ሪት ብርቱካን እስር  አኳያ መመሌከት ይሻሌ፡፡   

 

የፖሇቲካ እሰረኛ አንዴ የመንግስት ሥርአት ከሚያራምዯው አመሇካከት የሚቃረን 

የተሇየ አመሇካከት አቋም ስሇያዘ ወይም በይፊ ስሇገሇፀ ብቻ፣ ይህ እንዯጥፊት 

ተቆጥሮ የታሠረ ማሇት አይዯሇም፡፡ እነዚህ መብቶች በሕገ መንግስት ሊይ ሰፌረው 

በተከበሩበት የፖሇቲካ ስርዓት፣ የፖሇቲካ እስረኛ የሚባሌ ነገር አይኖርም፡፡ ወንጀሌ 

ፇፅሞ በእስር ሊይ የምትገኝን ግሇሰብ፣ በፖሇቲካ እንዯታሰረች አዴርጎ ማራገብ 

በራሱ ላሊ ጥፊት ነው፡፡ የኢፋዳሪ ሕገ መንግስት ግሇሰቦች ያመኑብትን 

አመሇካከት የመያዝ፣ በአመሇካከት የመዯራጀት፣ አመሇካከትን የማራመዴ፣ 

ሇፖሇቲካ ሥሌጣን መፍካከር መብትና ነፃነት የተከበረ መሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡ 

መዯንገግ ብቻ ሣይሆን መከበሩ በተግባር ተረጋግጧሌ፡፡ የወ/ሪት ብርቱካን 

ሚዯቅሣን ጨምሮ የተሇየ አቋም ያሊቸው የፖሇቲካ ፓርቲዎች የተመሰረቱትና 

በይፊ አቋማቸውን የሚያራምደት በዚሁ መሰረት ነው፡፡  

 

የ97ን የምርጫ ሂዯት አቋምን፤ ሇሕዝብ የማስተዋወቅ በፖሇቲካ ፖርቲዎች መካከሌ 

የተዯረገ ውይይት የምረጡኝ ቅስቀሣ የዴምጽ አሰጣጡን ሂዯት ያስታወሰ፣ እነ 

ወ/ሪት ብርትኳንና ላልቹም ምን ያህሌ የአመሇካከት ነፃነታቸው አንዯተከበረና 

ሇስሌጣን የመፍካከር መብታቸውን እንዯተጠቀሙ ያስታውሣሌ፡፡ ይህን ሕገ 

መንግስታዊ ሠሊማዊ አካሄዴ ገፌቶ፣ ስሌጣን ሇመያዝ ማሴር፣ ማስፇፀምና መፇፀም 

ግን ወንጀሌ ነው፡፡ ፖሇቲካኛ መሆን፣ በሕግ የተከሇከሇ የወንጀሌ ዴርጊት 

የመፇፀም፣ የማስፇፀም መብት አያስገኝም፡፡ ወንጀሌ የፇፀመ ፖሇቲከኛም ቢሆን 

በወንጀለ ይጠየቃሌ፡፡ ወ/ት ብርትኳን የፖሇቲካ እስረኛ ሳይሆኑ ሕግ የተሊሇፈ ተራ 

ወንጀሇኛ የሚሆኑት  ሇዚህ ነው፡፡  የሕግ እሰረኛን ሕግ ከሚፇቅዯው ውጭ ከእስር 

የማስሇቀቅ መብት ወይም ስሌጣን ያሇው አካሌ የሇም፡፡ 

 

ወዯ ወ/ሪት ብርቱካን መታሰር ስንመሇስ፣ እንዱታሠሩ ያዯርጋቸው የቅጣት ውሳኔ 

የተሊሇፇው 2ዏዏ1 ዓ.ም አጋማሽ ሊይ ዲግም ተይዘው ማረሚያ ቤት የገቡ ጊዜ 

አሇመሆኑን ማስታወስ ተገቢ ነው፡፡ ምርጫ 97ትን ተከትል በተነሣው እና 

በመቶዎች ሇሚቆጠሩ ሠሊማዊ ዜጏችና ሕግ በማስከበር ተግባር ሊይ ተሠማርተው 
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የነበሩ የፀጥታ ኃይልች ሕይወት መጥፊት፣ በሚሉዮን ብር የሚቆጠር የመንግስት፣ 

የሕዝብና ያግሇሰቦች ንብረት ውዴመት ምክንያት በሆነው፣ በአዱስ አበባና ላልች 

ጥቂት የአገሪቱ ትሊሌቅ ከተሞች በተነሣው ሁከት ጠንሳሽነት፣ ክስ ተመስርቶባቸው  

አንዴ አመት ከመንፇቅ ያህሌ  በፇጀ የፌርዴ ሂዯት፣ ጥፊተኛ ሆነው 

በመገኘታቸው፣ ሏምላ 1999 ዓ/ም ባሳሇፇው የቅጣት ውሣኔ ነው፡፡  

 

ከምርጫ 97 በኋሊ፣ እነወ/ሪት ብርቱካንን ሇክስ ያበቃው ሁከት መቀስቀሱ ከማንም 

የተሰወረ አይዯሇም፡፡ ይህን ያወቅነው በስሚ ስሚ ወይም ከመገናኛ ብዙሃን ዜና 

አይዯሇም፡፡ ሲፇፀም አይተነዋሌ፡፡ ሁከቱ ዯግሞ፣ ዴንገት እንዯመብረቅ የወረዯ 

ሳይሆን ጠንሣሽ፣ አስፇፃሚና ፇፃሚ  አሇው፡፡ እንግዱህ ወ/ት ብርቱኳንና 

አባሪዎቻቸው ይህን ሁከት፣ ሕገ መንግሥታዊውን  ሥርአት በኃይሌ ሇመናዴ 

የሁከቱን ሴራ በመጠንሰስና፣  በማስፇፀም ወንጀሌ ተጠርጥረው፣ ከሣሽ አቃቤ ሕግ 

ያቀረበው ማስረጃ ጥፊተኛ መሆናቸውን ስሊረጋገጠ፣ ተከሳሽም ጥፊተኛ 

አሇመሆናቸውን መከሊከሌ ስሊሌቻለ፣ ጉዲዩን የተመሇከተው ፌርዴ ቤት፣ በአገሪቱ 

የወንጀሌ ሕግ መሠረት የእዴሜ ሌክ የቅጣት ውሣኔ አሣሌፍባቸዋሌ፡፡   

 

ከዚህ በኋሊ ወ/ት ብርትኳንን ጨምሮ በተመሳሳይ ጥፊት ተከሰው ቅጣት 

የተወሰነባቸው ታራሚዎች፣ ጥፊተኛ መሆናቸውን አምነው፣ በዴርጊታቸው 

መፀፀታቸውን ገሌፀው ፣ ሕገ መንግሥቱን አክብረውና አስከብረው ሇመኖር ቃሌ 

ገብተው ይቅርታ እንዱዯረግሊቸው ፉርማቸውን ባሣረፈበት ዯብዲቤ ጠየቁ፡፡ በዚሁ 

መሠረት፣ ፌርዯኞቹ  ባቀረቡት ከጥፊታቸው ይታረማለ በሚሌ እምነት፣ በቅዴመ 

ሁኔታ ሊይ የተመሰረተ ይቅርታ ተዯርጎሊቸው ከእስር መውጣታቸውን አገር 

የሚያውቀው እውነት ነው፡፡  ይቅርታው የተሰጠው፣ የመንግሥት ስሌጣን ሊይ ባለ 

ግሇሰቦች የሕሉና ፌርዴ ሣይሆን፣ ወንጀሇኞች የሚቀጡበትን የሕግ  አሊማ  

ተንተርሶ  በተዯነገገ የይቅርታ ሕግ   መሠረት ነው - ቅጣቱም፣ ይቅርታውም 

በሕግ የተሰጠ ነው፡፡ ይህ ከሆነ ከአንዴ ዓመት በኋሊ፣ “ ወ/ሪት ብርቱካን ከእስር 

የወጣሁት ይቅርታ ጠይቄ በይቅርታ ሕግ መሠረት አይዯሇም” ብሇው በይፊ ካደ፡፡ 

ይቅርታ ከመጠየቅ፣ ከይቅርታ ሕጉ ውጭ ቅጣት የተወሰነበት ታራሚ፣ የቅጣት 

ጊዜውን ሳይጨርስ ከእስር የሚወጣበት ምንም መንገዴ የሇም፡፡ ማንም ይህን 

የማዴረግ ሥሌጣን የሇውም፡፡ ወ/ሪት ብርቱካን ይቅርታ አሌጠየኩም ካለ ከእስር 
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የወጡት፣ አምሌጠው እንዲሌሆነ ስሇሚታወቅ፣ ይቅርታው የተሰጣቸው ይቅርታውን 

ሳይጠይቁ በስህተት ነው ማሇት ይሆናሌ፡፡ ይህ ሲታወቅ ቅጣቱ ተፇፃሚ መሆኑ 

የግዴ ነው፡፡     

 

በመሆኑም ወ/ሪት ብርቱካን ሚዯቅሳን እስር የሚመሇከተው የመዴረክ አጀንዲ 

ሇዴርዴር የማይቀርብ የሕግ የበሊይነት ጥያቄ ነው፡፡ ኢሕአዳግ ራሱ፣ በሕግ ሥር 

ያሇና አገሪቱን በሕግ እንዱያስተዲዴር በሕዝብ ውክሌና ስሌጣን የተሰጠው አካሌ 

እንጂ፣ የሕግ ጉዲይን በመዯራዯር የመሇወጥ ስሌጣን ያሇው አካሌ አይዯሇም፡፡ 

ይህን አዴርጎ ቢገኝ በሕግ ይጠየቃሌ፡፡  

 

ላሊው መዴረክ ሇዴርዴር ያዘጋጀው አጀንዲ የምርጫ አስፇፃሚ አካሌ 

ገሇሌተኝነትን የሚመሇከት ነው፡፡ የምርጫ ጉዲይ የሚመሇከተው የኢትዮጵያ 

ብሔራዊ ምርጫ ቦርዴን በመሆኑ ስሇዚህ ተቋም ገሇሌተኝነት ሇመዯራዯር የቀረበ 

ጥያቄ ከመሆን አይዘሌም፡፡  

 

ብሔራዊ የምርጫ ቦርዴ በሕገመንግስቱ መሠረት የሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት 

ባፀዯቀው ሕግ የተቋቋመ ተቋም ነው፡፡ ቦርደ ተግባራቱን የሚያከናውነው፣ የቦርደ 

ሰብሳቢና የቦርዴ አባሊቱ የሚሰየሙት በዚሁ ሕግ መሠረት ብቻ ነው፡፡  

 

ያሇፈትን 3 ምርጫዎች የተካሄዯባቸው የምርጫ ሕግ ተሻሽል ሰኔ 1999 ዓ.ም ሊይ 

መጽዯቁ ይታወቃሌ፡፡ በዚህ የምርጫ ሕግ መሠረት የምርጫ ቦርዴ አባሊት 

የሚሾሙት በጠቅሊይ ሚኒስትሩ እጩዎችን አቅርበው በም/ቤቱ መቀመጫ ያሊቸው 

የፖሇቲካ ፓርቲዎች የዕጩዎቹን ገሇሌተኝነት ካረጋገጡ በኋሊ በአብሊጫ ዴምፅ 

ሹመቱን ሲያፀዴቁ ነው፡፡  

 

ስሇዚህ ብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ እንዯ ተቋም እንዱሁም የቦርደ አባሊት ገሇሌተኝነት 

ሊይ የሚነሱ ጥያቄዎች የሕግ ጉዲይ ናቸው፡፡ ገሇሌተኛ አሇመሆናቸውን 

የሚያረጋግጥ ተጨባጭ ማስረጃ ሲኖር፣ ጉዲዩ አግባብ ባሇው ህግ ነው የሚታየው፡፡ 

ማንም በዚህ አጀንዲ ሊይ በመዯራዯር ህጉ ከሚያዘው ውጪ የመስማማት ስሌጣን 

የሇውም፡፡ የህግ የበሊይነት ሇዴርዴር ስሇማይቀርብ፡፡ 
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በመዴረኩ ሥር ከተሰባሰቡት የፖሇቲካ ፓርቲዎች አንደና የመዴረኩ መስራች 

የሆነው የኢትዮጵያ ዱሞክራቶች ኃይልች ሕብረት ከፌተኛ አመራርና የሕዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት አባሌ የሆኑት የተከበሩ ፕሮፋሰር በየነ ጴጥሮስ የምርጫ 

ቦርዴ አባሊትን ምክር ቤቱ ባፀዯቀበት እሇት ሇቦርዴ አባሌነት የተቀመጠውን 

“ሇሕገመንግሥቱ ታማኝ የሆኑ” የሚሌ መስፇርት ገሇሌተኝነታቸውን አጠራጣሪ 

ያዯርገዋሌ፣ የሚሌ አቋማቸውን ም/ቤት ውስጥ ገሌፀው ነበር፡፡ ምናሌባት መዴረክ 

የቦርደን የገሇሌተኝነት ጉዲይ ያነሣው፣ የፕሮፋሰር በየነ አቋም ተጋብቶበት ይሆን?   

 

እንዯ ፕሮፋሰር በየነ እምነት የምርጫ ቦርዴ አባሊት ገሇሌተኛና ኃሊፉነታቸውን 

በተገቢው መንገዴ የሚወጡ መሆናቸው የሚረጋገጠው፣ ሕገ መንግሥቱን 

ያሌተቀበለ ሲሆኑ ነው፡፡ ፕሮፋሰሩ ይህን የተናገሩበት ምክር ቤት የተቋቋመው፣ 

እርሳቸው የሚመሩት ፓርቲ የተመሠረተው፣ ሇምክር ቤት አባሇነት የበቁት በሕገ 

መንግሥቱ መሠረት መሆኑን መዘንጋታቸው ያስገርማሌ፡፡  

 

በአጠቃሊይ መዴረክ በመጪው ምርጫ ረቂቅ የስነምግባር ዯንብ ዴርዴር ሊይ 

ሇመሣተፌ ያስቀመጠው ቅዴመ ሁኔታ፣ ኢ-ዳሞክራሲ የሕግ የበሊይነትን የሚፃረር 

ነው፡፡ በመሆኑም፣ ብዙዎች መዴረክ ይህን በዴርዴር ሉታይ የማይችሌ አጀንዲ 

ያቀረበው፣ በዴርዴሩ ሊይ ሊሇመሳተፌ ሰበብ ይሁነኝ በሚሌና እስካሁን በግሌጽ 

ያሌታየ ስውር አጀንዲ ኖሮት፣ ይህንኑ ማስፇፀሚያ ክፌተት ፌሇጋ ይሆናሌ የሚሌ 

ጥርጣሬ አዴሮባቸዋሌ፡፡ ስውር አሊማው “ያሊፀዯኩት ዯንብ አይገዛኝም” በሚሌ 

እምነት ምርጫውን” የድ/ር ነገዯ ጎበዜ አይነት መሬት አንቀጥቅጥ አመጽ፣ 

ማስፇፀም እንዲይሆን ግን ሠሊማዊ ዜጏች ሁለ እንመኛሇን፡፡ ሰሊም!! 

 

 


