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የአካባቢ ምርጫ ፋይዳዎችና የተቃዋሚዎች "ስትራቴጂካዊ" እሮሮ 

 

ዮናስ 1/11/13 

የመድበለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገለጫ ከሆኑ ጉዳዮች ውስጥና ለአንድ አገር 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ አስፈላጊ ከሆኑት አጀንዳዎች መካከል ምርጫ ዋንኛውና ቀዳሚው 

ስርዓት መሆኑ ይታወቃል፡፡ 

አንዲት አገር ዴሞክራሲያዊ ነች ብሎ ለመናገር እና ለመመዘን በርካታና ከሰው ልጅ መብቶች 

ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ቢኖሩም መነሻውና ለምዘናም የሚያሳጨው_በምርጫ የተመረጠ ስርዓተ 

መንግስት የመኖርና ያለመኖሩ ጉዳይ ነው፡፡ ስለሆነም ነው በአንዲት አገር የዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

ግንባታ ሂደት ውስጥ በርካታ የሆኑቱ የዴሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ተቋማቱ ሚና የሚጠበቅ 

ቢሆንም ማጣፈጫውና የቅመምን ሚና የሚጫወተው ምርጫ  ነው የሚባለው ብለው   የፖለቲካ 

ልሂቃኑ ደምድመው የሚናገሩት፡፡ 

በዚህና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ማጣፈጫ ነው በተባለው የምርጫ ስርዓት ውስጥ ሁሉም ህብረተሰብ 

ባለድርሻ ቢሆንም ገዥው ፓርቲን ጨምሮ የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም መንግስት 

ድርሻቸውና የሚጠበቅባቸው ሚና ከፍተኛ ሲሆን ሌሎችም ለምሳሌ የመገናኛ ብዙሃንና ሲቪል 

ማህበራት ጠንከር ያለ ድርሻ እንደሚኖራቸው ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው፡፡ 

ደረጃቸው ይለያይ እንደሆነ እንጂ ምርጫና የምርጫን ፋይዳ እንዲሁም ተሳትፎን በተመለከተ፣ 

ከውጤቱ በኋላ ስለሚጠበቁ የምክር ቤት ምስረታዎች እና የስልጣን ምንጮችን በተመለከተ ከላይ 

የተጠቀሱቱ ባለድርሻ አካላቶች ምንም በሚባል ደረጃ ስለ አጠቃላይ ምርጫና የምርጫ ፖለቲካ 

ብዙ ጊዜ ባለመስበካቸውና በአባሎቻቸውም ጭምር ሳይቀር የግንዛቤ ክፍተት መኖሩ በጉልህ 

መታየቱ ሁሉም ከወቀሳ የሚድኑበት ምክንያት ያለ አይመስለኝም፡፡ 

ስለምክር ቤቶች ምስረታና በየእርከኑ ስለሚኖሩ የስልጣን አደረጃጀቶች ከተነሳ ደግሞ ስለ አካባቢ 

ምርጫ ፋይዳዎች ማንሳት ተገቢ ስለሚሆን ይህም ሌላኛውና ሁለተኛው የጽሁፌ የትኩረት 

አቅጣጫ ይሆናል ማለት ነው፡፡ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በሀገር አቀፍ ምርጫ ወቅት ተቃዋሚዎች 

የሚኖራቸውን የተነቃቃ የፖለቲካ ጫወታ እና የአካባቢ ምርጫ በደረሰ ቁጥር የእንሳተፋለን 

ላንሳተፍ እንችላለን እሮሮ መነሻና ስረ መሰረቱ ምንድነው? ብሎ መጠየቅና የመነሻውን 

ምክንያታዊነት መፈተሽ ተገቢ ስለሚሆን ይህም ሌላውና ቀደም ብሎ እንደተጠቀሰው ሶስተኛው 

የትኩረት አቅጣጫዬ ይሆናል፡፡ 
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ለመጀመሪያው የትኩረት አቅጣጫዬ መሰረት እና መነሻ የሆነኝ የ97 ሃገር አቀፍ ምርጫ 

ትውስታዬ ነው፡፡ ወደ ትውስታዬ እና ትውስታዬን በመንተራስ ወደምሰነዝረው ወቀሳ ከማምራቴ 

በፊት ግን የአካባቢ ምርጫ እና ሀገር አቀፍ ምርጫ ማለት ምን ማለት ነው፤ በየስንት አመቱ 

ይደረጋል የሚሉና በተለይም ከመጪው የአካባቢና የአዲስ አበባ ምርጫ ጋር በማያያዝ የተወሰኑና 

መሰረታዊ የሆኑ ነጥቦችን ማንሳት አስፈላጊ ይመስለኛል፡፡ 

ሀገር አቀፍ ምርጫ የሚባለው ከስሙም እንደምንረዳው በፌዴራል ደረጃ ለመሰየምና ለህዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት/ ፓርላማ የሚደረግ ውድድር ማለት ነው፡፡ ይህም ማለት በህዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤት ላሉት 547 መቀመጫዎች በሀገር አቀፍ ደረጃ ሁሉም በምርጫ ቦርድ የተመዘገቡና 

ለመወዳደር የሚያበቁ መስፈርቶችን ያሟሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሁሉም ወይም በመረጡት 

የምርጫ  ክልል ላይ መወዳደር የሚችሉበት እኩልና ህጋዊ እድል የሚሰጥ አሰራር ነው፡፡ 

ዘርዘር አድርገን ስንመለከተው እያንዳንዱ ፓርቲ የሚያቀርባቸው እጩዎች መቶ ሺህና ከመቶ 

ሺህ በላይ የሚሆኑ ሰዎችን አንድ እጩ እንዲወክል ሆኖ የሚቀርብ ሲሆን በተደረገው ምርጫ 

አሸናፊ የሚሆነው ሰው ፓርቲውን እና የመረጠውን ህዝብ ወክሎ አንድ ወንበር በህዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤት ይኖረዋል ማለት ነው፡፡ 

ለምሳሌ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባሉት 547 ወንበሮች መሰረት በሀገር አቀፍ ደረጃ 547 

የምርጫ ክልሎች ይኖራሉ ማለት ነው፡፡ ነገር ግን በአንድ ምርጫ ክልል ውስጥ እንደ ምርጫ 

ክልሉ ስፋትና ጥበት እንዲሁም የህዝብ አሰፋፈርና ብዛት ከአንድ በላይ የሚሆኑ የምርጫ 

ጣቢያዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ ልብ ሊባል ይገባል፡፡  

ምክንያቱም መቶ ሺህ ለመምረጥ የደረሰ ህብረተሰብ በሚኖርበት 1የምርጫ ክልል ወይም ወረዳና 

500 ሺህ ለመምረጥ የደረሰ ማህበረሰብ ባለበት አንድ የምርጫ ክልል ወይም ወረዳ ላይ ተመሳሳይ 

ቁጥር ያላቸው ድምፅ መስጫ የምርጫ ጣቢያዎች ማስቀመጥ ከጊዜም ሆነ ከጉልበት እንዲሁም 

ከወጪ አንፃር ተገቢ ስለማይሆን ለመምረጥ ብቁ እንደሆነው የህዝብ ብዛት የምርጫ ጣቢያዎችን 

ማበራከት ተገቢና አሰራሩም ህጋዊና የተፈቀደ በመሆኑ ተገቢነት የሚኖረው ሲሆን አሁንም እዚህ 

ጋር መታወስ ያለበት በየምርጫ ጣቢያዎቹ የሚሰጡት ድምጾች ተሰብስበው የሚመጣው ድምር 

ለምርጫ ክልሉ ለሚወዳደሩት የየፓርቲዎቹ እጩዎች የመሆኑ ጉዳይ ነው፡፡ 

በዚህ በመሰረት 1 ፓርቲ በአንድ ምርጫ ክልል የሚኖረው ተወዳዳሪ ወይም እጩ 1 ሲሆን በህዝብ 

ተወካዮች ም/ቤት መቀመጫ መሰረት በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚኖሩት የምርጫ ክልሎችም 547 ብቻ  

ይሆናሉ ማለት ነው። የምርጫ ጣቢያዎቹ ግን ቀደም ብዬ በጠቀስኩት ምክንያት ከክልሎቹ በብዙ 

እጥፍ ሊልቁ ይችላሉ፡፡ 



3 
 

ሌላውና ሊሰመርበት የሚገባው ጉዳይ በ547ቱም የምርጫ ክልሎች ላይ እጩ ተወዳዳሪ ማቅረብ 

ለሁሉምና በምርጫ ለሚሳተፉቱ ፓርቲዎች እኩል የተሰጠ እድል የመሆኑን ያህል 547ቱም 

ክልሎች ላይ አለመወዳደርና በከፊል ወይም በፈለጉት የምርጫ ክልል ላይ መወዳደርና 

ያለመወዳደር ለሁሉም ፓርቲዎች እኩል የተሰጠ መብት የመሆኑ ጉዳይ ነው፡፡ 

ለማናቸውም ግን በአገራችን የምርጫ ህግና ፓርላሜንታዊ ስርዓት መሰረት ካሉት 547 ወንበሮች 

50+1 መቀመጫ ያሸነፈ ፓርቲ መንግስት የመመስረት ህገመንግስታዊ መብት ያለው ሲሆን 

ምናልባትም ከ 50+1 በታች (ለምሳሌ በምርጫ የተወዳደሩት ፓርቲዎች አራት ቢሆኑና  ከአራቱ 

ሁለቱ በነፍስ ወከፍ 30 በመቶ ሁለቱ ደግሞ በነፍስ ወከፍ 20 በመቶ መቀመጫ ቢያገኙ 30 

በመቶ ያመጡት ሁሉቱ ፓርቲዎች፣ አልያም 30 በመቶ ያመጣው አንደኛውና 20 በመቶ 

ያመጡት 2ቱ ፓርቲዎች አልያም ደግሞ 4ቱ ፓርቲዎች በጥምረት መንግስት የማቋቋም መብት 

ያላቸው ሲሆን ይህ ካልሆነና እያንዳንዱ ፓርቲ በራሱ መንግስት ለመመስረት የሚያስችለው 

መቀመጫ ካላሸነፈና ጥምረት ካልፈለገ ምርጫው የሚደገምበት ህጋዊ አሰራር መኖሩ ሊታወቅ 

ይገባል፡፡ 

በ 50+1 መሰረትም ሆነ በጥምረት መንግስት የሚመሰርተው አካል አፈጉባዔውን እና ምክትል 

አፈጉባዔውን፤ ጠቅላይ ሚንስትሩን እና ምክትል ጠቅላይ ሚንስትሩን ከምክር ቤቱ አባላት ውስጥ 

የመሰየም ህገ መንግስታዊ ግዴታ ያለበት ሰሆን ሌሎች አስፈፃሚ የካቢኔ አባላትን ግን ከፈለገው 

ከም/ቤት አልያም ከውጭ (የአሸናፊው ፓርቲ አባልም እንኳ ባይሆን) መሾም ለአሸናፊው ፓርቲ 

የተተወ ጉዳይ ነው፡፡ 

የጠቅላይ ሚንስትሩና ምክትሉ፣ የአፈጉባዔውና ምክትሉ የግድ ከምክርቤት አባላቱ የመሆኑ ጉዳይ 

ግልፅና ምክንያታዊ ሲሆን ይኸውም ምክር ቤቱን ከም/ቤቱ አባላት ውጪ የሚመራ መሰየም 

ለምክር ቤቱ ተጠሪና ተጠያቂ የሆነውን የበላይ አስፈጻሚም ከም/ቤቱ አባላት ውጪ መሰየም 

የአንድ ቤተሰብ መሪና ተጠያቂ ጎረቤት ሊሆን ይችላል እንደማለት አይነት ስለሚሆን ነው፡፡ 

ሌላውና በሃገራዊ ምርጫ ስር የሚጠቃለለው የምርጫ ክዋኔ የሚመለከተው የክልሎች ምክር ቤትን 

ምርጫ የተመለከተው ነው፡፡ ክልሎችም በተመሳሳይ ፓርቲዎች በክልሉ ምክር ቤት መቀመጫ 

ልክ ለየምርጫ ክልሉ እጩዎችን የሚያቀርቡበትና ከአገር አቀፍ ምርጫ ጋር በማዳበል ውድድር 

የሚያደርጉበት ሲሆን ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውድድር የሚለየው ነጥብ በ1 ምርጫ ክልል 

ከ1 እስከ 3 የሚደርሱ እጩ ተወዳዳሪዎችን ፓርቲዎች ማቅረብ የመቻላቸው ጉዳይ ነው፡፡ 

ለምሳሌ የደቡብ ክልልን ብንወስድና የምክር ቤቱ መቀመጫ ብዛት ለምሳሌ 240 በሆን 

በ240ዎቹም የምርጫ ክልሎች ላይ ለመወዳደር የተመዘገበ እያንዳንዱ ፓርቲ ከ240 ያላነሱና 
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ከ720 ያልበለጡ እጩዎችን የማቅረብ ግዴታ አለባቸው ማለት ነው፡፡ በዚሁ መሰረት ከአንድ 

ፓርቲም ቢሆን በአንድ ምርጫ ክልል ላይ የቀረቡ 3 ተወዳዳሪዎች እርስ በርስ ይፎካከራሉ ማለት 

ነው፡፡ ምክንያቱ ደግሞ የም/ቤቱ ወንበር ማስተናገድ የሚችለው 240 አሸናፊዎችን ብቻ በመሆኑ፡፡ 

ስለሆነም ከ240 መቀመጫ 50+1 እና ከዛ በላይ መቀመጫ ያሸነፈ ፓርቲ የክልሉን መንግስት 

የመመስረት ህጋዊ ስልጣን ያለው ሲሆን እንደ ህዝብ ተወካዮች ም/ቤቱ ሁሉ የክልሉን አፈጉባዔና 

ምክትል፣ የክልሉን ርዕሰ መስተዳድርና ምክትል ከክልሉ ም/ቤት በመሰየም ሌሎች ቢሮ ሃላፊዎችን 

እና የካቢኔ አባላትን ባሻው መንገድ የመሰየም ስልጣን የአሸናፊው ፓርቲ ጉዳይ ይሆናል ማለት 

ነው፡፡ የዚህ አይነት ምርጫ የሚከናወነው በየ 5 ዓመቱ ሲሆን ከ1987 ጀምሮ እስካሁን 4 ሀገር 

አቀፍ ምርጫዎችን ማከናወናችንን ያስታውሷል፡፡ 

ወደ አካባቢ ምርጫ ትርጓሜ እና መዋቅራዊ አደረጃጀት ስናመራ ከሀገራዊ ምርጫ ስርዓት እና 

መንግስት አወቃቀር ጋር በፅንሰ ሃሳብ ያልተለያየና በአተገባበር ረገድ ብቻ የተወሰኑ ልዩነቶች 

የሚስተዋልበት አሰራር ሲሆን   የሚመለከተው ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማን ጨምሮ በየክልሉ 

የሚገኙ ዞኖችን ልዩ ወረዳዎችን፣ ወረዳዎችንና ቀበሌዎችን ነው፡፡ 

የእጩ ብዛት ምርጫን በሚያስተዳድረውና በፓርቲዎች ስምምነት የሚወሰን ሲሆን የግድ የሚሆነው 

ግን ለምሳሌ በዞን ምክር ቤት ምርጫ ላይ በዞኑ ስር የሚገኙ ወረዳዎች ሁሉ  (ከየትኛውም ፓርቲ 

ሊሆን ይችላል)ተወዳድረው ያሸነፉ ወኪሎች  እንዲኖራቸው መሆኑ ነው።  በወረዳ ምክር ቤትም 

በተመሳሳይ ከየትኛውም ፓርቲ ሊሆን ይችላል በወረዳው ስር ከሚገኙ ቀበሌዎች ሁሉ በምርጫ 

የተወዳደረና ያሸነፈ ወኪል ሊኖራቸው የሚገባ የመሆኑ ጉዳይ ነው፡፡ በምሳሌ ለማብራራት ዞን x 

10 ወረዳዎች ቢኖሩትና የዞኑ ምክር ቤት መቀመጫ 200 ቢሆን። እያንዳንዱ ወረዳ ላይ 

የሚወዳደሩ ፓርቲዎች 20 የሚደርሱ እጩዎችን ማቅረብና ማወዳደር የሚችሉ ሲሆን እነዚህን 20 

እጩዎች ግን በወረዳው ውስጥ ከሚገኙት ከየትኛውም ቀበሌ ላይ መርጦ ማቅረብ የየፓርቲው 

መብት ነው፡፡ ነገር ግን አስሩም ወረዳዎች 200 ወንበር ለመያዝ (ተቃዋሚም ሆነ ገዥ) 

እንደመንግስት መዋቅር 20 ወኪል በነፍስ ወከፍ ሊኖራቸው ግድ ይላል፡፡ 

ወደ ወረዳ ም/ቤት ስንመጣም  x ወረዳ 30 ቀበሌዎች ቢኖሩትና ምክር ቤቱ ያለው መቀመጫ 

180 ቢሆን (ከተቃዋሚም ሆነ ከገዥ ፓርቲ )እንደመንግስት እያንዳንዱ ቀበሌ በወረዳ ምክር ቤት 

6 መቀመጫ የማግኘት ህጋዊ መብት ይኖረዋል ማለት ነው፡፡ 

በዚሁ መሰረት ልክ እንደሀገር አቀፉ ሁሉ የዞኑ /የወረዳው/ የቀበሌው ምክር ቤት አፈጉባዔና 

ምክትሉ ፤ ዋና አስተዳዳሪውና ምክትሉ ከምክር ቤት አባላቱ ውጪ መሆን የማይችሉ ሲሆን 

ሌሎች አስፈፃሚዎችን በተመለከተም በ50+1 የዞኑን/የወረዳውን/ የቀበሌውን ምክር ቤት 
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የመሰረተውና አብላጫ ድምፅ ያገኘው ፓርቲ መብት ይሆናል ማለት ነው፡፡ አዲስ አበባን ለምሳሌ 

ብንወስድ የአዲስ አበባ ምክር ቤትን እንደ ክልል፤ ክፍለ ከተሞችን እንደዞን፤ ወረዳዎችንም 

እንደወረዳ ልንወስዳቸው እንችላላን፡፡ 

ክፍለ ከተሞቹ በምክር ቤቱ ወንበር ልክ ለሁሉም ወረዳዎች እኩል መቀመጫ ሊሰጡ የሚገባቸው 

ሲሆን (ለምሳሌ x ክፍለ ከተማ ምክር ቤት 300 መቀመጫ ቢኖረውና 10 ወረዳዎች ቢኖሩት 

(ከተቃዋሚም ሆነ ከገዥ) ብቻ ተወዳድሮ ያሸነፈ 30 ውክልና እያንዳንዱ ወረዳ በክፍለ ከተማው 

ምክር ቤት ይኖረዋል ማለት ነው፡፡ አሁን ያለውን የአዲስ አበባ ምክር ቤት ቀደም ብሎ 

እንደተጠቀሰው ዞን ወስደን ብንመለከተው ጉዳዩ የበለጠ ግልፅ ይሆንልናል ብዬ አስባለሁ፡፡ 

አዲስ አበባ 120 መቀመጫ ባለው ምክር ቤት የተቋቋመ አስተዳደር ነው፡፡ ለክፍለ ከተሞች ምክር 

ቤት ወረዳዎች እኩል ወንበር እንደሚኖራቸው ሁሉ ለአዲሰ አበባ ምክር ቤት 10ሩም ክፍለ 

ከተሞች 12 ወንበሮች በነፍስ ወከፍ አላቸው ማለው ነው፡፡ ከ12ቱ ውስጥ ግን አሸንፎ መንግስት 

የመሰረተው ፓርቲም ሆነ የሌላ ፓርቲ አባል ነገር ግን በምርጫ ያሸነፈ ሊሆን ይችላል፡፡ በዚህ 

መሰረት ከንቲባውና ም/ከንቲባው ፤አፈጉባዔውና ም/አፈጉባዔው ከ 120 መቀመጫዎች ውስጥ 

የተመረጡና ሌሎች የቢሮ ሃላፊዎች ግን አሁን ባለው ደረጃ የኢህአዴግ ጉዳይ ይሆናል ማለት 

ነው፡፡ 

አሁን ወደ ትውስታዬና ወቀሳዬ ስመጣ ከላይ የተጠቀሱትን ዝርዝር የምርጫ ስርዓቶችና ሂደቶች 

እንዲሁም የመንግስት አወቃቀሮችን፣ በመንግስት መዋቅር ውስጥ በየደረጃው ለሚገኙ መዋቅሮች 

የሚሰጡ ውክልናዎችንና ህጋዊና ተጠየቃዊ አግባቦችን መሰረት በማድረግ ታነቡኝ ዘንድ 

መጀመሪያ ለማስታወስ እወዳለሁ፡፡ 

በምርጫ 97 ወቅት በጉራጌ ዞን ከሚገኙትና ካልታሳሳትኩ 12 አካባቢ ከሚደርሱ ወረዳዎች በ1ኛዋ 

ወረዳ ምክር ቤት ጽ/ቤት ውስጥ በኤክስፐርት የስራ መደብ ላይ ተቀጥሬ እሰራ ነበር፡፡ ምርጫውን 

በተመለከተም የነበረኝ ተሳትፎ የመምረጥ ሲሆን ይህንንም ያገኘሁት በህገመንግስቱ እና 

በምርጫው ህግ በተመለከተው መሰረት እድሜዬ ለመምረጥ የደረሰ በመሆኑና በወረዳው ላይ ከ2 

ዓመት በላይ የቆይታ ጊዜ የነበረኝ በመሆኑ ነው፡፡ 

በዚሁ መሰረት ከሌሎቹ የሀገራችን አካባቢዎች በተለየ ሁኔታ የምርጫው ውድድር (ከዋዜማው 

ጀምሮ እሰከ ድህረ ምርጫው) የጦፈ ክርክር እና ግርግር በሁሉም ወረዳዎች ላይ የነበረ ሲሆን 

ቅንጅት ለአንድነት ከ1 ምርጫ ክልል በስተቀር በሁሉም የምርጫ ክልሎች ማለትም በሁሉም 

ወረዳዎች ከኢህአዴግ ጋር ተወዳድሯል፡፡ ቅንጅት ከአንዱ በስተቀር በሁሉም ወረዳዎች ላይ 

ቀደም ብሎ እንተጠቀሰውና ሀገር አቀፍ ምርጫ እንደመሆኑ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሁለቱም 
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ፓርቲዎች አንድ አንድ እጩ ያቀረቡ ሲሆን ለክልል ምክር ቤቶች ደግሞ ኢህአዴግ በሁሉም 

የምርጫ ክልሎች ሶስት ሶስት እጩዎችን (ማቅረብ የሚችለው ከ1-3 የሚደርሱ እጩዎችን 

በመሆኑ) ያቀረበ ሲሆን ቅንጅት ደግሞ አንዳንዱ ጋር 3 አንዳንዱ ጋር ደግሞ 1 ፣ አንዳንዶቹም 

ጋር ምንም እጩዎችን ለክልል ምክር ቤት ሳያቀርብ ቀረ፡፡ 

በውጤቱ መሰረት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን በተመለከተ ቅንጅት በተወዳደረባቸው የምርጫ 

ክልሎች ላይ ሁሉ ያሸነፈ ሲሆን በተመሳሳይ የምርጫ ክልሎች ለክልል ምክር ቤት ከ90 በመቶ 

በላይ የሚሆነውን ደግሞ ኢህአዴግ አሸነፈ፡፡  

ይህ ጉዳይ ነው እንግዲህ ከላይ በጠቀስኩት ርዕስ ላይ አንድ ነገር ማለት እንዳለብኝ ያስታወሰኝ፡፡ 

ይኸውም በተመሳሳይ የምርጫ ክልል ላይ ቅንጅት የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ወንበርን ሲያሸንፍ 

ኢህአዴግ የክልል ምክር ቤትን ማሸነፉ ምን ማለት ነው? ህብረተሰቡ ፖሊሲንና አማራጮችን 

መሰረት በማድረግ አልመረጠም ፣ ወይም ደግሞ ስለ ምርጫ ስርዓቶችና ስለመድብለ ፓርቲ 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት አልገባውም ወይም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን ማሸነፍ ማለት ከክልል 

እስከ ቀበሌ ድረስ ያሉትን መዋቅሮች መያዝ ማለት እንደሆነ ነው አረዳዱ? የሚሉና መሰል 

ነገሮችን ማንሰላሰል ጀመርኩ፡፡ ከምርጫው መጠናቀቅና ውጤት ገለፃ በኋላ ግን ከመላምቶቼ 

የመጨረሻው ትክክል ሆኖ አገኘሁት፡፡ 

ቅንጅትን የሚደግፉና ቅንጅትን የመረጡት በወረዳችን ውስጥ የሚገኙ ማህበረሰቦች ሁሉ (ተማረ 

የሚባለውም ሆነ ያልተማረው)  በዛ ወረዳ ላይ ወይም በአንድ የምርጫ ክልል ላይ ቅንጅት አሸነፈ 

ማለት የወረዳው መዋቅሮች ሁሉ እንደሚፈራርሱና በቅንጅት እንደሚዋቀሩ ነበር የገባቸው፡፡ 

በጣሙን የገረመኝ ደግሞ ይህ ክስተት እኔ በነበርኩበት ወረዳ ላይ ብቻ ሳይሆን በዞኑ በነበሩት 

ወረዳዎች ሁሉ በሚገኙ ማህበረሰቦች ላይ የተስተዋለ እና ሀገር አቀፍ ግንዛቤ  መሆኑ ነው፡፡ 

ለምን እዚህ ድረስ ታሰበ ? ለምንስ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉትና ሌሎችም ቢያንስ 

ተምረዋል የሚባሉት እንኳ ስለ አገር አቀፍ ምርጫና ስለ አካባቢ ምርጫ በአጠቃላይ ከላይ 

ስለተጠቀሰው ዝርዝር የቀበሌ /ወረዳ/ ዞን /ክልል/ ፌዴራል የመንግስት አወቃቀርና የም/ቤት 

ምስረታ አላወቁም? ብዬ ስጠይቅ እስካሁንም ድረስ ይህ አረዳድ ያለመለወጡንና በሁሉም 

የአገራችን አካባቢዎች ያለው የምርጫ ግንዛቤ የተዛባ መሆኑን በየጋዜጦቹ እና መፅሄቶቹ 

ከሚሰጡት አስተያየቶች ለመረዳት ችያለሁ፡፡ 

ስለሆነም ነው የወቀሳው ደረጃ ቢለያይም የሁሉም ባለድርሻዎች ነው ያልኩት፡፡ ፓርቲዎች 

አማራጭ ፖሊሲዎቻቸውን ከማስተዋወቅ ባሻገር በተለይም ለአባሎቻቸው በየደረጃው ስለሚገኙ 

የመንግስት መዋቅሮችና በጠቅላላው ቀደም ብዬ ስላነሳኋቸው ነጥቦች ግንዛቤ ማስጨበጥ 
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ነበረባቸው፡፡ ምርጫ ቦርድም ቢሆን በተለያያ መንገድ በየደረጃው ስለሚገኙ ምክር ቤቶች 

አወቃቀርና የምስረታ  ህጋዊ አግባቦችን ለህብረተሰቡ ማስተማር ሃላፊነቱ ይመስለኛል፡፡ መገናኛ 

ብዙሃኑም ቢሆኑ የምርጫ ወቅት በደረሰ ቁጥር የየፓርቲዎችን ሰጣ ገባ ከመዘገብ ይልቅ እንዲህ 

አይነት ጉዳዮች ላይ ዘርዘር ያለ ግንዛቤ የመፍጠር ግዴታ ያለባቸው ይመስለኛል፡፡ 

ሲቪል ማህበራቱም ቢሆኑ ከመታዘብና ስለ አመራረጥና የመሳሰሉቱ ጉዳዮች ንቃተ ህሊና 

ከመፍጠር ባሻገር ከላይ የተጠቀሱትን ክፍተቶች ሊሞሉ የሚችሉ ጉዳዮችን ለህብረተሰቡ ማስተማር 

ከተቋቋሙበት አላማ አንፃር ግዴታቸው ነበረ እላለሁ፡፡ ምክንያቱ ደግሞ በአንድ ሀገር የመድብለ 

ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደት ላይ በየደረጃው የሚገኙ ምክር ቤቶችና በምርጫ 

ውድድር ተሳትፎ የሚያደርጉ ፓርቲዎች ሚናቸው ከፍተኛና ጠቀሜታው የጎላ በመሆኑ ነው፡፡ 

እነዚህና በየደረጃው የሚገኙ ምክር ቤቶች ለህብረተሰቡ ቅርብ እንደመሆናቸው መጠን የህብረተሰቡ 

አጠቃላይና ህገ መንግስታዊ መብቶች የሚንፀባረቁባቸው፤ የህብረተሰቡ ችግሮች በቅርበት 

የሚፈቱባቸው፣ የሰዎች የመናገርና ሌሎች ተያያዥ መብቶች በተግባር የሚታዩባቸው (Exercise) 

የሚደረጉባቸው  መድረኮች እንደመሆናቸው መጠን የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታውን ሂደት 

በማቀላጠፉ ረገድ ሚናቸው የማይተካ ነው፡፡  

ገዥው ፓርቲን ጨምሮ  እንደ መንገስት የምርጫ ቦርድ ይህን ግንዛቤ በመፍጠር ረገድ ወደኋላ 

የማለታቸው ምክንያት ግልፅ ባይሆንልኝም በተቃዋሚዎች በኩል ያለው ሁኔታ ግን ከመጪው 

የአዲስ አበባና የአካባቢ ምርጫ ጋር ተያይዞ ከሚያሰሙት ሮሮና ከምርጫ ቦርድ ምላሽ አንፃር 

ምክንያታቸው ስትራቴጅካዊ መሆኑ ላይ ደርሼበታለሁ፡፡  

ይኸውም  በተለይ 33 ነን የሚሉት የተቃዋሚ ፓርቲዎች መጪውን የአዲስ አበባና የአካባቢ 

ምርጫ በተመለከተ ለብሄራዊ ምርጫ ቦርድም ሆነ ለመንግስት ስለመሳተፍ አለመሳተፋቸው 

በርከት ያሉ አቤቱታዎችንና ቅድመ ሁኔታዎችን ያቀረቡ ሲሆን መንግስትም(ብሄራዊ የምርጫ 

ቦርድ) ሆነ ገዥው ፓርቲ በበኩላቸው ጥያቄዎቻቸው ሁሉ በፊት የተመለሱና መሰረት የሌላቸው 

መሆኑን በማውሳት የቅድመ ሁኔታዎቹና የእሮሮዎቹ ጋጋታ ስትራቴጅካዊና የአካባቢ ምርጫን 

ካለመፈለግ ጋር የተያያዘ ነው ሲሉ ከመግለፃቸው ጋር የተያያዘ ነው፡፡ 

ይህንን ፈታ አድርገን ስንመለከተው በየደረጃው የሚገኙ ምክር ቤቶች ለመድበለ ፓርቲ 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ የማይተካ ሚና የሚጫወቱ ከሆነና ተቃዋሚዎቹ ስለ መድበለ ፓርቲ 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከማቀንቀናቸው አንፃር ለምን የአካባቢ ምርጫን አይፈልጉም የሚለው ነጥብ 

ላይ መድረስ ይቻለናል፡፡ 
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በየደረጃው የሚገኙ ምክር ቤቶችን እና ህጋዊ አፈጣጠራቸውን  በዘረዘርኩበት አጀንዳ ላይ 

እንደተገለፀው ያን ያህል ብዛት ያላቸው እጩዎችን የማቅረብ ቁመና የሌላቸው ተቃዋሚዎች እንደ 

አቅማቸው (ሁሉም ቦታዎች ላይ መወዳደር ግዴታ ባለመሆኑ መሰረት) ስለዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

ግንባታ ሂደቱና መዝሙራቸው ሲሉ መወዳደር ሲገባቸው ለማሸነፍ እና የወረዳውን አልያም የዞኑን 

ምክር ቤት ለማቋቋም የሚያስችል የእጩ ብዛት በሌለን ሁኔታ መወዳደር ትርፉ ወጪ አልያም 

የኢህአዴግ አጃቢ ከመሆን የዘለለ ፋይዳ ስለማይኖረው ብዙ ቁጥር በማይጠይቀው ሀገር አቀፍና 

አለም አቀፍ እይታ ውስጥ በሚከቱት የአዲስ አበባና የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ላይ ብቻ መወዳደር 

በቂ ነው በሚል እሳቤ እየተጓዙ መሆኑ ላይ እንደርሳለን፡፡ 

 ይህ ደግሞ ፀረ ዴሞክራሲያዊና የየትም ፍጪው ፖለቲካ ሲሆን የተቃዋሚዎቹ ስትራቴጂና ግብም 

ገዥውን ፓርቲና መንግስት በማሳጣት ከተገኘ በአቋራጭ ስልጣን መያዝ አልያም የየፓርቲው 

ልሂቃን በመሆን ካለችው ላይ ጥቅም የመሻት ኢሞራላዊና ፀረ-ህዝብ አካሄድ ነው፡፡ 

ስለሆነም በሀገር አቀፍ ምርጫ ድምፅ ሊሰጣቸው ከሚችለው ህዝብና አለም አቀፍ ድርጅቶችና 

ማህበረሰቦች ወቀሳ ለመዳን ሲሉ ብቻ እና የህዝቡን ይሁንታ ላለማጣት በርካታና መሰረት 

የሌላቸው አንዳንዴም ጥቃቅንና አስገማች የሆኑ ጉዳዮችን አግዝፈው በማቅረብ ፀረዴሞክራሲያዊ 

አስተሳሰባቸውን ለመደበቅ ይጥራሉ፡፡ 

ከላይ የዘረዘርኩዋቸውን ነጥቦች ከላይ የተጠቀሱቱ ባለድርሻ አካላቶች ሁሉ ቢሰሩበትና 

ለህብረተሰቡ ግልጽ ቢያደርጉ ኖሮ ዛሬ ላይ የምንሰማቸውንና የማይመጥኑን ሮሮዎች ባላዳመጥን 

በነበር፡፡ ነገር ግን አሁንም ጊዜው ገና ነው፡፡ የአካባቢ ምርጫዎች ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ 

ያላቸው ፋይዳ ላይ አሁንም ግንዛቤ መፍጠር የተወቀሳችሁቱ ሁሉ  እዳ ነው። 

 


