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ምርጫውን ከወዱሁ መኮነን — ጊዜ ያሇፈበት የኡኡታ ፖሇቲካ  
 
 
                           ከታዯሰ መንግስቱ  
 
 ሇአራተኛ ጊዜ ሉካሄዴ የታቀዯው አገራዊና ክሌሊዊ ምርጫ ከመቼውም ጊዜ በተሻሇ ሁኔታ 
ነፃ፣ዳሞክራሲያዊ፣ፍትሃዊ እና ሰሊማዊ በሆነ አኩሃዋን እንዱከናወን መንግስት፣የብሄራዊ ምርጫ ቦርዴና 
አብዛኞቹ የፖሇቲካ ፓርቲዎች በጋራ በመንቀሳቀስ ሊይ ይገኛለ። 
 
 
የብሄራዊ የምርጫ ቦርዴ በህግ የተጣሇበትን ሃሊፊነት በብቃት እና በገሇሌተኝነት ሇመወጣት በሚያዯርገው 
ጥረት ቀዯም ሲሌ ከተካሄደት ምርጫዎች የቀሰማቸውን ሌምድችና ከሌዩሌዩ ሃገራት የወሰዲቸውን ጠቃሚ 
ተሞክሮዎች ቀጣዩን ሃገራዊ ምርጫ ፍትሃዊና ሰሊማዊ በሆነ መሌኩ ሇማካሄዴ የሚያስችሇውን አቅም 
እንዲጎሇበቱሇት እምነት አሇኝ።  
  
 
በተሇይም በሃገራችን ቀዯም ሲሌ የነበሩትን የምርጫ አፈፃፀም ተሞክሮዎች ገምግሞ  መሌካም 
ተሞክሮዎችን በማዲበር እና የታዩ ችግሮችን በማረም ከመቼውም ጊዜ በተሻሇ መሌኩ ምርጫውን 
ሇማስፈፀም ከወዱሁ ሌዩሌዩ ተግባራትን እያከናወነ ባሇበት በአሁኑ ወቅት አንዲንድች ከወዱሁ ምርጫውን 
መሸቀብ መጀመራቸው አሳሳቢ ሆኖ አግኝቼዋሇሁ። 
 

በተሇይም ራሱን መዴረክ; ብል የሚጠራው  ፓርቲ በምርጫው ሊይቀናኝ ይችሊሌ በሚሌ  መንፈስ ይመስሊሌ  

ምርጫው እንዯማይሳካ ከወዱሁ በመተንበይ ሊይ ይገኛሌ። 
 
አንዴ ጊዜ የምርጫ ቦርዴ ጠበቃ ላሊ ጊዜ ዯግሞ ምርጫ ቦርዴን ወቃሽ እና ከሳሽ በመሆን የሚታወቁት 
የመዴረክ አመራሮች ፍሊጎት ዞሮ ዞሮ ምርጫ ቦርዴ ነፃና ገሇሌተኛ አይዯሇም እናም ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ 
ሉዯረግ አይችሌም የሚሌ እርስ በእርሱ የሚጣረስ ዴምዲሜ አስይዘው ህዝቡን ሇማወናበዴ ካሊቸው ፍሊጎት 
የመነጨ ነው ።  
 
ምርጫ ቦርዴ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ የማካሄዴ ብቃት እንዲሇው በ1997ቱ ምርጫ ተረጋግጧሌ። ሇዚህም 
የካርተር ማእከሌና ላልች አሇም አቀፍ ተቋማት በወቅቱ የሰጡትን ምስክርነት ማስታወስ በቂ ነው። 
 
የቦርደን ስም ሇማጥፋት እየተራወጡ ያለት የመዴረክ አመራሮች ሊሇፉት አምስት አመታት በፓርሊማ 
ይዘውት የቆዩት መቀመጫም ቢሆን ምርጫ ቦርዴ በብቃት ያስፈፀመው የ 97ቱ ምርጫ ውጤት መሆኑን 
የሚዘነጉት አይመስሇኝም ።  
 
 
ቦርደ የሚመሇምሊቸው የምርጫ አስፈፃሚዎች ሇህገመንግስቱ ታማኝ የሆኑ፣ከማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ 
ወገንተኝነት ነፃ የሆኑና የምርጫ ተግባርን ሇማከናወን የሚያስችሌ ሌምዴና ብቃት ያሊቸው መሆናቸው 
ቦርደ ምን ያህሌ ነፃ እና ገሇሌተኛ ሆኖ ምርጫውን ሇማስፈፀም መዘጋጀቱን  የሚያሳይ ነው። 
 
ላሊው በቅርቡ በአብዛኛው የሃገሪቱ ክፍልች የተካሄዯውን   የህዝብ የምርጫ ታዛቢዎች ምርጫ ተካሂድ 
ነበር።ይሁንና ምርጫው ከተካሄዯ በኋሊ አንዲንዴ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በመቃወማቸው በጥቂት ቀናት ውስጥ 
ምርጫው እንዱዯገም ተዯርጓሌ ። ይህም ምርጫ ቦርዴ ሁለንም ፓርቲዎች በእኩሌ ሇማገሌገሌ ያሇውን 
ፍሊጎት ያሳየና በፓርቲዎች የሚቀርብ ማንኛውንም ቅሬታ በፍጥነት ሇመፍታት ያሇውን ቁርጠኝነት ያመሊከተ 
ተግባር ነው። 
 
ቦርደ ባሇፉት ምርጫዎች ያሌነበሩ ነገር ግን ቀጣዩን ምርጫ በተሳካ ሁኔታ ሇማካሄዴ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራለ 
ያሊቸውን ሇፓርቲዎች የሚዯረግ የገንዘብ ዴጎማን ማዘጋጀትን ጨምሮ በርካታ ስራዎችን መስራቱንና 
በመስራት ሊይ መሆኑም ይታወቃሌ።  
 
ቦርደ ሇፓርቲዎች የሚዯረገውን የገንዘብ ዴጎማ ጥያቄ በመመሇስ የፓርቲዎችን የፋይናንስ እጥረት 
ሇመቅረፍ የጀመረው እንቅስቃሴ ሁለም የፖሇቲካ ፓርቲዎች በእኩሌነት የሚሳተፉበትን መዴረክ 
ሇማመቻቸት የሚያዯርገው እንቅስቃሴ አንዴ አካሌ ተዯርጎ መወሰዴ አሇበት። 
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#መዴረክ;  በአሁኑ ወቅት በአንዴ በኩሌ ወዯ ምርጫ ሇመግባት የመወዲዯሪያ ምሌክት እየወሰዯ ያሇበት 

ሁኔታ ሲኖር በላሊ በኩሌ ዯግሞ ሇሰሊማዊ እና ዳሞክራሲያዊ የምርጫ ውዴዴር ምቹ ሁኔታ ይፈጥራሌ 
የተባሇውን የምርጫ ስነምግባር ዯንብን ሇማርቀቅም ይሁን ሇማሻሻሌና ሇመፈረም ፈቃዯኛ ሳይሆን ቀርቷሌ ። 
በ65 ፓርቲዎች ውይይትና ዴርዴር ተቀባይነትን ያገኘውንና በኋሊም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህግ ሆኖ 
የፀዯቀውን ህግ ሊሇመቀበሌ እያንገራገረም ይገኛሌ። 
 
የመዴረክ አመራሮች ምርጫ ቦርዴን በተመሇከተ በተዯጋጋሚ በሚሰጧቸው መግሇጫዎች የቦርደን 
ገሇሌተኛነት ጥያቄ ውስጥ በማስገባት የምርጫ ቦርዴ አወቃቀር ትክክሌ አይዯሇም ፈርሶ በላሊ መተካት 
አሇበት፣ ገሇሌተኛ አይዯሇም ወዘተ ሲለ እንዲሌተዯመጡ ዛሬ የምርጫ ቦርዴ ስሌጣን ተቀምቷሌ ሲለ 
እየሰማናቸው ነው ። 
 
በመጀመሪያ ከምርጫ ጋር የተያያዙ ዯንቦችንና መመሪያዎችን የማውጣት ስራ ሇቦርደ በአዋጅ የተሰጠው 
ስሌጣን ማንም አካሌ ሉነጥቀው የማይችሌ መሆኑን በውለ እንዯሚያውቁት ይገባኛሌ። ህጎችና አዋጆችን 
የማውጣት ስሌጣን ያሇው አካሌ ዯግሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዯሆነም የሚያውቁት ጉዲይ ነው። 
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአሰራርና የአባሊት ስነ ምግባር ዯንብ መሰረት የፓርሊማ ቡዴኖች፣ የተሇያዩ 
የፖሇቲካ ፓርቲዎች እንዱሁም እያንዲንደ የፓርሊማ አባሌ ህግ ማመንጨት እንዯሚችለም ይታወቃሌ ።  
 
ከዚህ አኳያ በግንባር ቀዯምትነት በስነምግባር ዯንቡ ሊይ የተፈራረሙት  አራቱ የፖሇቲካ ፓርቲዎቸ 
በፓርሊማ መቀመጫ ያሊቸው  በመሆኑ የህግ ረቂቅ አዘጋጅተውና አመንጭተው ወዯ ፓርሊማ  የማቅረብ 
ሙለ መብት አሊቸው። እናም የምርጫ ስነምግባር ሰነደ ህግ ሆኖ ይፀዴቅ ዘንዴ ሇፓርሊማ ማቅረባቸው ምኑ 
ሊይ ነው የምርጫ ቦርዴን ስሌጣን ቀምተዋሌ የሚያስብሇው?  
 
ዛሬ የመዴረክ አመራሮች እንዯሚለት መንግስትም ይሁን ምርጫ ቦርዴ ፓርቲዎች የስነምግባር ህጉን 
ተቀብሇው እንዱፈርሙ አሊስገዯደም። ፓርቲዎቹ የምርጫ ስነምግባር  ህጉን የዯገፉት  ገዢው ፓርቲ 
በምርጫ እንቅስቃሴ ዙሪያ ምቹ ሁኔታን እንዱፈጥር የሚያስገዴዴ እንዱሁም የተቃዋሚ ፓርቲዎች 
የምርጫ ህጉንና ስርአቱን አክብረው እንዱንቀሳቀሱ የሚያዯርግ  በመሆኑ ሇመጭው ምርጫ ዳሞክራሲያዊ 
የሆነና ምቹ የጨዋታ ሜዲን ይፈጥራሌ ከሚሌ መንፈስ ነው ። 
 
 
 በ97ቱ ምርጫ “ህብረት”ን ወክሇው የተወዲዯሩትና ዛሬ በመዴረክ አመራር ውስጥ የሚገኙት ሰዎች 
እንዯ ዛሬው ሁለ የ97ቱ ምርጫ ከመካሄደ በፊት ተመሳሳይ ያሌተጨበጠ ውንጀሊና ስሞታ በማቅረብ 
የምርጫ ሂዯቱን አስቀዴሞ ሇመሸቀብ ሲሯሯጡ እንዯነበር እናስታውሳሇን።  
 
ይህ አይነቱ አስቀዴሞ ምርጫውን የመኮነን እንቅስቃሴ በምርጫው ካሌቀናቸው ተጭበርብረናሌ በሚሌ 
የማያባራ ሮሮ የምርጫ ውጤቱን ከወዱሁ ውዴቅ ሇማዴረግ የተሰበ ነው። 
 
ዞሮ ዞሮ ምርጫውን ፣ ምርጫ ቦርዴንና ሲያሻቸውም ገዢውን ፓርቲ እያማረሩና እየኮነኑ ወዯ ምርጫ 
መግባት ካሌተሳካ ሽንፈትን በፀጋ ሊሇመቀበሌ ማንገራገር የሚያዋጣ አይመስሇኝም። 
 
መንግስት ወይም ምርጫ ቦርዴ መጪውን ምርጫ ነፃ ፣ ፍትሃዊ ፣ ሰሊማዊና ዳሞክራሲያዊ ሇማዴረግ 
ከመቼውም ጊዜ በበሇጠ ሁኔታ በመስራት ሊይ ባለበት በአሁኑ ወቅት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከሰሜን እስከ 
ዯቡብ እየተንቀሳቀሱ ዯጋፊዎቻቸውን በነፃነት ማወያየትና መቀስቀስ ችሇዋሌ። ይህም አንዲንድች ጠቧሌ 
እያለ የሚያወሩሇት የፖሇቲካ ምህዲር ሰፊና ምቹና ዳሞክራሲያዊ  መሆኑን የሚያመሊክት ነው። 
 
 
ፓርቲዎች ምርጫ የዳሞክራሲ ሂዯት ማጎሌበቻ ዋነኛው መሳሪያ መሆኑን ተረዴተው ህጉን በመተግበርና 
እንዱተገበር በማዴረግ ነፃ ፣ ፍትሃዊ ፣ ሰሊማዊ እና ዳሞክራሲያዊ ምርጫ እንዱካሄዴ ከቦርደ ጋር 
ተባብረውና  ተመካክረው በመስራት የበኩሊቸውን ዴርሻ መወጣት ይጠበቅባቸዋሌ። 
 
 
በ65 የፖሇቲካ ፓርቲዎች ተቀባይነት ያገኘውና የሃገሪቱ ህግ ሆኖ የፀዯቀው የምርጫ ስነምግባር ዯንብ ህግ 
ሆኖ እንዱወጣ በፓርቲዎች መካከሌ የተዯረሰው ስምምነት ገዢው ፓርቲም ሆነ ተቃዋሚ ፓርቲዎቹ 
ሇምርጫው ስኬታማነት ያሊቸውን ቁርጠኝነት ያሳዩበት በመሆኑ ቀጣዩ ምርጫ ስኬታማ እንዯሚሆን 
አያጠራጥርም። 
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አራቱ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ስነምግባር ዯንቡን ተቀብሇው በተፈራረሙበት ወቅት የመኢአደ 
ሉቀመንበር ኢንጅነር ሃይለ ሻውሌ "እርስ በእርሳችን ሰበብ በመፈሊሇግ የምናካሂዯው የኡኡታ ፖሇቲካ   
ጊዜ ያሇፈበት ነው። ፖሇቲካ የሇቅሶ ሂዯት አይዯሇም። እንዱህ ሆኘ እንዱህ ተዯርጌ የሚሇው ኡኡታ 
የፖሇቲካ ሂዯቱን የሚያሰናክሌ ነው። እኛም ነበርንበት ግን ምንም እንዯማይፈይዴ ተምረንበታሌ" ሲለ 
የተናገሩት ሉጠቀስ የሚገባው ነው ። 
 
መዴረኮች  ምርጫው የተሳካ አይሆንም እያለ የምርጫውን ሂዯት መኮነንና ሰበብ አስባብ እየፈጠሩ 
መጪውን ምርጫ ከወዱሁ ጥሊሸት ሇመቀባት መንቀሳቀሳቸው  የኡኡታ ፖሇቲካ አካሌ እንጂ ላሊ ሉሆን 
አይችሌም። ስሇዚህ ሇእነሱም ይሁን ሇአገራችን የሚበጀውን ሰሊማዊ ምርጫን እንዯ መርህ ተቀብሇው 
ውጤታቸውን በፀጋ በመቀበሌ ሇህዝቡ ዴምፅ ተገቢውን እውቅናና ክብር ሇመስጠት ራሳቸውን ከወዱሁ 
ያዘጋጁ እሊሇሁ። 
 
 
 
 


