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ፓርላማው የዴሞክራሲ ትምህርት ቤት እየሆነ ነው! 

 
                                            ዘአማን በላይ 

                                              bzaman@yahoo.com 

ከመሰንበቻው “ፓርላማው ህገ-መንግስታዊ ተልዕኮውን በብቃት እየተወጣ ነው፣ ፓርላማው 

በቀኝ በኩል ሲያጠቃ ዋለ፣ ፓርላማው ጥርስ አወጣ፣ ፓርላማው አይነኬ የሚባሉትን የስራ 

አስፈፃሚውን አካላት እያፋጠጠ ነው…ወዘተ.” የሚሉ ዘገባዎችን ከተለያዩ ሚዲያዎች ማንበብ፣ 

መስማትና ማዳመጥ የተለመደ ሆኗል። እርግጥ የፓርላማው የ3ኛ ዓመት የስራ ዘመን ይበል 

የሚያሰኝ ነው። ምክንያቱም በእኔ እምነት በተጠናቀቀው የስራ ዓመት ፓርላማው በህገ-መንግስቱ 

መሰረት ስራ አስፈፃሚውን አካል ከምንግዜውም በላይ በመቆጣጠር ጠንካራ ጎኖች እንዲጎለብቱ፣ 

ደካማዎች ደግሞ እንዲታረሙ እያደረገ መመምጣቱን በተለያዩ ወቅቶች ያከናወናቸው ስራዎች 

አፍ አውጥተው የሚናገሩ በመሆናቸው ነው። 

እርግጥ ሁሉንም ክንዋኔዎች በስራ ልኬትነቱ ብቻ ለሚመለከት ሰው ይህን የፓርላማውን 

ጠንካራ ተግባር ‘መደበኛ ስራው ነው’ የሚል ሰው የማይጠፋ ቢሆንም፤ ለእኔ ግን ትርጉሙ ከዚያ 

በላይ ነው። ለምን ከተባለ ሁለት ምክንያቶችን ማንሳት እችላለሁ። አንደኛው ባለፈው የበጀት 

ዓመት በፓርላማው አሰራሮች ላይ የተስተዋለውና በአስፈፃሚው አካል ውስጥ ግልፅነትና 

ተጠያቂነት እንዲሰፍን ለማድረግ የተከናወነው የቁጥጥር ስራ የሀገራችን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

በሂደት ስር በመስደድ ላይ መሆኑን የሚያመላክት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በምርጫ 2002 ወቅት 

የተቃውሞው ጎራ በህዝቡ ፍትሐዊ ውሳኔ ከአንድ አባሉ በስተቀር ፓርላማ ዝር እንዳይል በመደረጉ 

ምክንያት፤ “ፓርላማው እጅግ የሚበዛውን የገዥውን ፓርቲ አባላት ያቀፈ በመሆኑ፤ በአንድ ፓርቲ 

የበላይነት ስር ወድቋል። የአንድ ፓርቲ አባላት ደግሞ የተለየ ሃሳብ ስለማያመጡ ስራ 

አስፈፃሚውን የመቆጣጠር አቅም አይኖራቸውም” በማለት ዛሬም ድረስ የሚያስወራውን አሉባልታ 

ውድቅ ያደረገ ነው። ለዚህ አባባሌ እዛው ፓርላማው ውስጥ የሚገኙት የተቃዋሚ አባል የተከበሩ 

አቶ ግርማ ሰይፉን መጥቀስ እችላለሁ። የተከበሩ አቶ ግርማ የፓርላማው አሰራር እየተጠናከረ 

መምጣቱን ለመግለፅ “ፓርላማው በቀኝ በኩል ሲያጠቃ ዋለ” በማለት በሚዲያ ላይ እስከመፃፍ 

ደርሰዋልና። ምንም እንኳን የፓርላማው ተግባር፣ የህዝብን ድምፅ ይዞ ስራ አስፈፃሚውን 

በመቆጣጠር ማበረታታትና ችግሮች ካሉም እንዳይደገሙ ማረም እንጂ እርሳቸው እንዳሉት 

“ማጥቃት” ባይሆንም። 
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መቼም በዛሬው ፅሑፌ ባለፈው የበጀት ዓመት ሁላችንም የታዘብነውን የፓርላማውን 

ጠንካራ ስራዎችን መዘርዘር እንዳልሆነ ውድ አንባቢዎቼ እንደምትገነዘቡልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። 

ይልቁንም ፅሑፌ የሚያጠነጥነው ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠንካራ ዴሞክራሲያዊ ስራዎች 

በመነሳት ‘ፓርላማው በአብዛኛው ያቀፈው የገዥውን ፓርቲ አባላት ስለሆነ፣ ስራ አስፈፃሚውን 

የመቆጣጠር አቅም የለውም’ የሚለውን የተሳሳተና ዛሬም ድረስ በጭፍን ሙግት የሚነገርን 

የተቃውሞውን ጎራ አሉባልታ በማረቅ ለአንባቢዎቼ ግንዛቤ ማስጨበጥ ነው። በቅድሚያ ግን ጥቂት 

ሃቆችን የኋሊት በእዝነ-ልቦና ተጉዤ ላስቃኛችሁ።…   

በመገንባት ላይ ያለውን የመድብለ-ፓርቲ ስርዓታችንን ተከትሎ በሀገራችን በተካሄዱት 

አራት ሀገራዊ ምርጫዎች በፓርላማው ውስጥ የተቃዋሚዎች ተሳትፎ መኖሩ የሚዘነጋ አይደለም—

የተቃውሞው ይዘት ምንም ይሁን ምን። ይሁንና በእነዚህ አራት ሀገራዊ ምርጫዎች ለተቃውሞው 

ጎራ ድምፅ የሰጠውና ፓርላማ እንዲገቡ ያደረጋቸው የሀገራችን ፍትሐዊና ሚዛናዊ ህዝብ፤

ተቃዋሚዎቹ በፓርላማ ቆይታቸው እዚህ ግባ የሚባል ነገር ሊያስገኙለት ካለመቻላቸውም በላይ፣ 

በውድ የህዝብ ልጆች የደም ቤዛነት የተገኘውንና ህዝቡ መክሮና ዘክሮ ያቀደቀውን ህገ-መንግስት 

ላለመቀበል እንዲሁም ከህገ-መንግስቱ ጋር በይፋ ለመጋጨት በመሞከራቸው ሳቢያ የስልጣኑ 

ባለቤት የሆነው ህዝብ በምርጫ 2002 ወቅት ፓርላማ ደጃፍ ድርሽ እንዳይሉ እንዳደረጋቸው 

የሚዘነጋ አይደለም። በአንፃሩ ደግሞ ለህገ-መንግስቱ ወገንተኛ የሆነውን ገዥውን ፓርቲ “አንተ 

ትሻለኛለህ” በማለት ያልተጠበቀ ድምፅ እንዲያገኝ አድርጎታል። እርግጥ ይህ የህዝብ ውሳኔ ቀደም 

ሲል የነበረውን የፓርላማውን ይዘት እንዲቀየር ማድረጉ እውነት ነው። 

ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንደሚገነዘበው፤ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ዴሞክራሲያዊ 

ፓርላማን ይወልዳል። በህዝብ ተመራጭ የሆነ የፖለቲካ መስመርም የሀገሪቱን ፖሊሲዎችንና 

ዕቅዶችንም የመምራት መብት እንዳለውም እንዲሁ። ታዲያ ገዥው ፓርቲ ይህን መብት 

የሚያገኘው፣ መብቱ ከሞላ ጎደል በሁሉም ዴሞክራሲያዊ ህገ-መንግስቶች ውስጥ የሚሰፍር አንቀፅ 

ስለሆነ ብቻ አይደለም። ይልቁንም እንደኛ ያሉ የመድብለ-ፓርቲ ስርዓት የሚከተሉ ሀገሮች ገዥ 

ፓርቲዎች ይህን ህገ-መንግስታዊ ድንጋጌ ገቢራዊ የሚያደርጉት፤ በፓርላማ አብላጫ ወንበር 

ስላላቸውና የጠራ መስመር በመከተላቸው ምክንያት በድምፅ ብልጫ ሁሌም ስለሚያሸንፉ ነው። 

ይሁንና በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ገዥ ፓርቲዎች አብላጫ ወንበር ስላላቸውና ህጋዊ እስከሆነ 

ድረስ የፈለጉትን ጉዳይ በፓርላማ ማሳለፍ ስለሚችሉ ብቻ ሁሉንም ነገር አይከውኑትም። ሀገራችን 

ውስጥ በመገንባት ላይ የሚገኘው ፓርላሜንታዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትም ይህን አካሄድ በጥብቅ 

የሚያምንና የሚከተል ነው።  
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መንግስትም ለዚህ አሰራር በቁርጠኝነት ከተሰለፈ እነሆ 22 ዓመታትን ተሻግሯል። ይህን 

ዕውነታ የማይገነዘቡት የተቃውሞው ጎራ አባላት ግን ገና ለገና ህዝቡ የፓርላማውን ደጃፍ 

እንዳይረግጡ ስላደረጋቸው ያለ አንዳች ጥናት በጭፍን ሙግት ‘የአንድ ፓርቲ የበላይነት 

የሰፈነበት ፓርላማ ስራ አስፈፃሚውን አይቆጣጠረውም’ የሚል የ“ካፈርኩ አይመልሰኝ” ጉንጭ 

አልፋ ንትርክ ዋጋ ቢስ ብቻ ሳይሆን ባለፉት ዓመታት በፓርላማው ጠንካራ ስራ እርቃኑ እየወጣ 

መጥቷል። እናም ሁሉንም ነገር ከጭፍን ጥላቻ እየተነሱ ማውገዝ ለዴሞክራሲያዊ መድብለ-ፓርቲ 

ስርዓት ግንባታችን ምንም ጥቅም የሌለው መሆኑ ሊታወቅ የሚገባ ይመስለኛል።  

በእኔ እምነት በየትኛውም ዴሞክራሲን በሚከተል ሀገር ውስጥ ስራ አስፈፃሚውን 

የመቆጣጠር ስራ የስርዓቱ “የሞት ሽረት” ጉዳይ ነው። በመሆኑም የሀገራችን ፓርላማ ውስጥ 

ተቃዋሚ ፓርቲዎች ኖሩም፣ አልኖሩም (ቢኖሩ እሰየው ነው)፤ አስፈፃሚውን አካል የመቆጣጠሩ 

ስራ ወሳኝ ብቻ ሳይሆን ለውይይት የሚቀርብ አጀንዳም አይደለም። ለዚህም ነው ታላቁ መሪያችን 

አቶ መለስ ዜናዊ የዛሬ ሶስት ዓመት ገደማ “…ኢህአዴግ አስፈፃሚውን አካል የመቆጣጠሩን ስራ 

የህልውና ጉዳይ አድርጎ ይወስደዋል” በማለት በአስፈፃሚው አካል ላይ ገዥው ፓርቲ ያለውን 

እጅግ ጠንካራ አቋም አስረግጠው ያሳወቁት። ይህ የታላቁ መሪያችን አባባል የሚያስረዳው ነገር 

ቢኖር፤ በሀገራችን የተጀመረው የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ባህል ግንባታ ሂደት በምንም መንገድ 

ሊቀለበስ እንደማይችል መሆኑን ነው። ከዚህ በተጨማሪም፤ የተቃዋሚዎች ፓርላማ ውስጥ መኖር 

የመድብለ-ፓርቲ ስርዓቱን ይበልጥ እንደሚያጠናክረው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የእነርሱ መኖርና 

አለመኖር በገዥው ፓርቲ ዴሞክራሲን ይበልጥ የማጠናከርና ስር እንዲሰድ የማድረግ ፅኑ አቋም 

የማይቀየር መሆኑን ያመላክታል። ይህን ተግባር የሚከውነውም መላው ህዝቡን በየደረጃው 

ተጠቃሚ በማድረግ ላይ የሚገኘው ፈጣንና ተታታይ ልማታዊ ዕድገት እንደይደናቀፍ ካለው 

እምነት በመነሳት መሆኑንም እንዲሁ—ዕድገት ከሌለ ስለ ዴሞክራሲ ማውራት ትርጉም የለውምና።  

ታዲያ እዚህ ላይ በኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ የሚገኙ የህዝብ ወኪሎች 

ተቃዋሚዎች ከጨለምተኛ እሳቤያቸው በመነሳት ‘አባላቱ በፓርላማው ውስጥ የሚያከናውኗቸው 

ተግባራት አዋጆችንና ውሳኔዎችን በማፅደቅ ላይ ብቻ የተገደበ ነው’ በማለት የሚያስወሩት 

አሉባልታ ከዕውነታው ጋር የሚገናኝ አለመሆኑ መታወቅ ያለበት ይመስለኛል። እኔ እስከሚገባኝ 

ድረስ የፓርላማው መድረኮች ካለፉት ስርዓቶች ሲንከባለሉ በመጡ ኋላ ቀር አስተሳሰቦች ምክንያት 

የሚፈጠሩ የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካካቶች ላይ ሰፊና ብቃት ያለው ትግል የሚካሄድባቸው 

እንዲሁም የስራ አስፈፃሚውን ዝርዝር ዕቅድ የሚገመገሙባቸውና ቁጥጥር የሚደረግባቸው ናቸው። 

ምክንያቱም የመድረኮቹ ተዋንያን የሆኑት የህዝብ ወኪሎች እነዚህን ጉዳዮች በመከወን የሀገሪቱን 

የልማት ዕድገት የማስቀጠል አሊያም አሁን ካለበት ይበልጥ እንዲመነደግ የማድረግ ቁልፍ ህገ-

መንግስታዊና ህዝባዊ ኃላፈነት ያለባቸው በመሆኑ ነው።  
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ከዚህ ጎን ለጎንም በእኔ እምነት ፓርላማ ውስጥ የሚገኙት የገዥው ፓርቲ አባላት የኪራይ 

ሰብሳቢነት ፖለቲካዊ- ኢኮኖሚ አካሄድ በልማታዊ ኢኮኖሚ እሳቤ መተካት እንዳለበት የሚያምኑ 

ናቸው። እርግጥ ኪራይ ሰብሳቢነት በሂደት ተንዶ በልማታዊነት ሊተካ የሚችለው አመለካከቱን 

ውጤታማ በሆነ አኳኋን ሊፋለም የሚችል ልማታዊ አስተሳሰብ እየጎለበተ ሲሄድ ነው። በመሆኑም 

አመለካከቱን በሂደት ለማክሰም በቂ የዴሞክራሲ መድረኮች ሊኖሩ ይገባል። እናም ከእነዚህ 

መድረኮች ውስጥ አንዱ በሆነው ፓርላማ ውስጥ የሚገኙት የህዝብ ወኪሎች፤ ለዚህ ተግባር ቀን 

ተሌት ይተጋሉ እንጂ የተቃውሞው ጎራ አንዳንድ አመራር ነን ባዮች እንደሚሉት ፓርላማው ጥሩ 

ድባብ እንዲኖረው አያደርጉም። ለዚህም ያለፈውን የበጀት ዓመት የነበሩትን የተጧጧፉትን 

የፓርላማ አሰራሮችን በአብነት መጥቀስ ይቻላል—ሌሎች የምክር ቤቱ ይበል የሚያሰኙ ስራዎች 

እንደተጠበቁ ሆነው ማለቴ ነው። 

እንደሚታወቀው ሀገራችንን ጨምሮ በዓለም ላይ ያሉ ልማታዊ መንግስታት ኪራይ 

ሰብሳቢነትን በሂደት ለማስወገድና ልማታዊነትን ለማጎልበት ከሚጠቀሙባቸው ቁልፍ መሳሪያዎች 

ውስጥ አንዱ የገበያ ጉድለትን በተመረጠ፣ በተቀናጀና ሁሉን አቀፍ በሆነ ሁኔታ ጣልቃ በመግባት 

ክፍተቱን መሙላት ነው። ሆኖም ይህ ተግባር መንግስታቱ ለስራው የሚሆን ገንዘብ እንዲያወጡ 

ስለሚያደርጋቸው ዞሮ…ዞሮ ኪራይ ሰብሳቢነትን ሊጨምር የሚችልበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። 

ታዲያ ስራው በጥንቃቄ ካልተከናወነና የተጠያቂነት ልጓም ካልተበጀለት፤ እንደ ቅርብ ጊዜው 

የሙስና ትዕይንት ኃላፊነት የጎደላቸው ሰዎች ፖለቲካዊ ስልጣናቸውን ተጠቅመው በኪራይ 

ሰብሳቢነት አረንቋ ውስጥ የመዘፈቅ ዕድላቸው የሰፋ ሊሆን ይችላል። እናም በየትኛውም ልማታዊ 

መንግስት ውስጥ መከሰቱ የማይቀረውን ይህን አደጋ ለመቋቋም፤ አጠቃላይ ህዝቡን በትግሉ ውስጥ 

ተሳታፊ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል። ስለሆነም በፓርላማው ውስጥ የሚገኙት አባላት የህዝቡ 

ወኪል እንደመሆናቸው መጠን ይህን በማሳካት ረገድ ቁልፍ ሚና እንዳላቸው ከጭፍን ተቃውሞአዊ 

አባዜ በመውጣት መረዳት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ለምን ቢባል፤ ከሀገሪቱ የዴሞክራሲ ባህል 

ግንባታ ሂደታዊ እመርታ ጋር በተያያዘ ፓርላማው የዴሞክራሲ ትምህርት ቤት እየሆነ መምጣቱን 

የትኛውም ወገን ቢሆን የሚገነዘበው እውነት በመሆኑ ነው።   

አዎ! በፓርላማው ውስጥ የሚገኙት የገዥው ፓርቲ አባላት አንዳንድ የተቃውሞው ጎራ 

አቀንቃኞች እንደሚሉት ሁሉንም ነገሮች በዝምታ የሚያልፉ አይደሉም። በመሆኑም ትናንት፣ 

ዛሬም ይሁን ነገ አባላቱ ፓርቲያቸው በሚያምንበት ዴሞክራሲያዊ መርህ እየተመሩ የኪራይ 

ሰብሳቢነትን አመለካካከት በሂደት ለማከሰም ህዝቡ የሚያነሳቸውን ጉዳዮች በፓርላማው መድረኮች 

ላይ በማቅረብ ተጠያቂነት ባለው አኳኋን የአስፈፃሚው አካል ስራዎች እንዲከናወኑ ማድረጋቸው 

አይቀሬ ነው። ይህ ብቻም አይደለም። የተከበሩት የምክር ቤቱ አባላት ፓርላማው ሰፊ 

የመከራከሪያ አጀንዳ ኖረውት ድባቡም አሁን ካየነው የበለጠ እንዲሆን ያደርጋሉ። እናም 
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ተቃዋሚዎች በብዛት ፓርላማው ውስጥ ስለሌሉ የህዝብ ችግርና ብሶት የሚድበሰበስበት አንዳችም 

ምክንያት አለመኖሩን መረዳት በጄ ነው። በመሆኑም አባላቱ ከፓርቲያቸው የማይለወጥ እምነት 

አኳያ የስራ አስፈፃሚውን ዕቅድ አፈፃፀም በጥብቅ የመፈተሽና የህዝብን ቅሬታዎች የማንሳት 

ኃላፊነት እንዳላችው መገንዘብ ተገቢነቱ አጠያያቂ አይሆንም። 

ታዲያ እዚህ ላይ የገዥው ፓርቲ አባላት ስራ አስፈፃሚውን የሚቆጣጠሩበትን ዋነኛ 

ምክንያቶችን መጥቀስ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። አባላቱ ስራ አስፈፃሚውን የሚቆጣጠሩት፤ 

ስህተቶች ካሉ በወቅቱ ታውቀው በፍጥነት እንዲስተካከሉ፣ በህዝቡ የሚነሱ ጥያቄዎች ተገቢ 

ካልሆኑ ለማብራራት እንዲቻል፣ ተገቢ ከሆኑ ደግሞ በወቅቱ የመፍትሔ እርምጃ እንዲወሰድባቸው 

ለማድረግ ነው። እርግጥ ስራ አስፈፃሚው የራሱን ዕቅድ ለመገምገም የሚያስችለው አሰራርና 

ስርዓት ያለው መሆኑ አይካድም። ዳሩ ግን ይህ ብቻ በቂ አይደለም። ምክንያቱም ፈፃሚው አካል 

ምንም እንኳን ራሱን በራሱ ሲገመግም ትክክለኛ ግምገማ ሊያካሂድ ቢሞክርም፣ ሁኔታዎችን ከራሱ 

ምልከታ አንፃር ማየቱ ስለማይቀር ነው። እናም በአፈፃፀሙ ላይ ያልነበሩ ወገኖች የራሳቸውን ነፃ 

ግምገማ እንዲያካሂዱ ማድረግ እጅግ አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። ስለሆነም አብዛኛዎቹ የገዥው 

ፓርቲ አባላት ከአፈፃፀም ስራው ነፃ ስለሚሆኑ፤ ከአስፈፃሚው ዕይታ ነፃ በሆነ አኳኋን ሁኔታዎችን 

የማየት ዕድል አላቸው። ከዚህ በተጨማሪም እንደ ፓርቲ አባልነታቸው ማንም በላይ ነገሮችን 

ከፓርቲው ዓላማ አኳያ የመመዘን ብቃት ስላላቸው፤ አስፈፃሚውን አካል ከመቆጣጠር አኳያ ትልቅ 

የግምገማ አቅም መሆናቸው ሊታወቅ ይገባል። 

ታዲያ እዚህ ላይ አንድ ዕውነትን ማንሳት ግድ ይላል። እርሱም የገዥው ፓርቲ አባላት 

የስራ አስፈፃሚውን አካል ስራ ሲገመግሙ ሃቆችን በተጨባጭ መረጃ ላይ ተመስርተው እንጂ እንደ 

ተቃዋሚዎቹ የ‘ይባላል፣ይነገራል፣ ይወራል…ምንትስ’ አሉባልታዊ ዲስኩሮችን ይዘው አለመሆኑን 

ነው። ይህን የሚከውኑትም አደራውን ለሰጣቸው ህዝብ እንዲሁም  ለፓርቲያቸው ህልውና ሲሉ 

ከማንም በተሻለ ፍላጎትና ቁርጠኝነት በመነሳት ነው። ዓላማቸው አንዳንድ ተቃዋሚዎች 

እንደሚያስወሩት ችግሮችን ማድበስበስ ሳይሆን፣ ፈልጎ ማግኘት ነው። ስህተቶችን ወይም ድሎችን 

ማጋነን ወይም ፈጥሮ ማውራትን በዓላማነት አይዙም። የገዥው ፓርቲ ተፈጥሮአዊ ባህሪ እንደ 

አንዳንድ ተቃዋሚዎች በማጋነንና ፈጥሮ በማውራት ላይ ያልተመሰረተ መሆኑን ጥርት አድርገው 

ስለሚገነዘቡም፤ ዓላማቸው ሃቁ በማውጣት ስራ አስፈፃሚው ማብራሪያ እንዲሰጥበት ወይም ፈጥኖ 

እንዲያስተካክለው ለማድረግ የሚያስችል መረጃና ግፊት እንዲያገኝ በማድረግ ላይ ያተኮረ ነው። 

በመሆኑም አባላቱ አጣርተው ያገኙትን መረጃ ለአስፈፃሚዎቹ በሚገባ አስረድተው በምን መልኩ 

ማብራሪያ እንዲሰጥበት ወይም እንደሚስተካከል መግባባት ላይ ይደርሳሉ። በዚህ ዓይነት ሁኔታም 

በፓርላማው መድረክ አባላቱ ሃቁን በማጋለጥ ረገድ የላቀ ድርሻቸውን ይወጣሉ። እናም 

ተቃዋሚዎች በምን መስፈርት የገዥውን ፓርቲ አባላት ስራ አስፈፃሚውን አይቆጣጠሩትም 
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እንዳሏቸው ለዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እንቆቅልሽ ነው—አባባሉ  በትንግርት አሊያም በንግርት የተነገረ 

ካልሆነ በስተቀር። 

እርግጥ እዚህ ላይ መዘንጋት የሌለበት አንድ ነገር አለ። እርሱም የገዥው ፓርቲ አባላት 

ይህን የቁጥጥር ስራ ሲያከናውኑ ገዥው ፓርቲ የፖሊሲ ችግር ኖሮበት ወይም የነደፈውን ፖሊሲ 

ለመተግበር የማይችል መሆኑን ለማሳየት አለመሆኑን ነው። ይልቁንም ገዥው ፓርቲ ካለው 

የማይሸራረፍ ዴሞክራሲያዊ አቋሙ በመነጨ፤ ስህተት ካለም ስህተቱን አሜን ብሎ ለመቀበልና 

ለማስተካከል ዝግጁነት እንዳለው እንዲሁም በየደረጃው ያሉ ፈፃሚዎች ሰው ናቸውና የአፈፃፀም 

ጉድለት ሊኖራቸው እንደሚችል ለማሳየት ነው። ከዚህ በመለስ አንዳንድ ጨለምተኛ 

ተቃዋሚዎችን ለማስደሰት ሲባል የሚደረግ ነገር ያለ አይመስለኝም። 

በኢፌዴሪ ህገ-መንግስት አንቀፅ 55 (4) ላይ በግልፅ እንደተመለከተው፤ የፓርላማው 

አባላት የመላው ህዝብ ወኪል ናቸው። የአባላቱ ተገዥነትም ለህገ-መንግስቱ ለህዝቡና ለህሊናቸው 

ብቻ እንጂ፤ ነፋስ ወደ ነፈሰበት አቅጣጫ የሚዘሙ አለመሆኑ መታወቅ ይኖርበታል። እነዚህ 

የአባላቱን ህገ-መንግስታዊ ተልዕኮ ከፓርላማው ክንዋኔ ጋር በአጭሩ ስንመለከታቸው፤ አባላቱ 

በፓርላማ ቆይታቸው ማናቸውንም የስራ አስፈፃሚውን ተግባራት በህገ-መንግስቱ መሰረት ብቻ 

መከናወናቸውን ተቆጣጥረዋል፤ አረጋግጠዋል። በዚህም የህገ-መንግስቱ መሰረታዊ እምነቶች፣ 

መብቶችና ድንጋጌዎች ገቢራዊ መሆናቸውን የማረጋገጥ ኃላፊነታቸውን ተወጥተዋል ማለት 

እንችላለን። ተጠሪነታቸው ለህዝቡ በመሆኑም ህዝቡ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች በጥንቃቄ ማጥናትና 

ማጣራት ዋነኛ ተግባራቸው ነው። በመሆኑም የህዝቡ መሰረታዊ ጥያቄዎችና ቅሬታዎች የትኛዎቹ 

እንደሆኑ በመለየት አስፈፃሚው አካል ጋር ውይይት እንዲፈጠር አድርገዋል። የህዝቡን ፍላጎት 

ተመርኩዘውም አግባብነት ያላቸው ቅሬታዎችም በምን ዓይነት ሁኔታ መፍትሔ ማግኘት 

እንዳለባቸው በማመላከት ውጤታማ ተግባራትን አከናውነዋል። 

የተከበሩት የፓርላማው አባላት ተገዥነታቸው ለህሊናቸው በመሆኑም፤ በድርጅታቸው 

መድረኮች ውስጥ ግልፅ ያልሆነላቸው ነገር ካለ እንዲብራራላቸው፣ ስህተት መስሎ የሚታያቸው 

ነገር ካለም እንዲስተካከል በነፃነት የመከራከር መብት አላቸው። ስለሆነም በእያንዳንዱ ጉዳይ 

ዙሪያ ከህሊናቸው ጋር በመምከር ይወስናሉ። ይህን ደግሞ በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት በተገቢው 

ሁኔታ መተግበራቸውን ክንዋኔያቸው ህያው ምስክር ነው።  

ታዲያ እዚህ ላይ ‘አባላቱ ለምንድነው አንድ ዓይነት ድምፅ ፓርላማው ውስጥ የሚሰጡት?’ 

የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። እርግጥ ይህ ጥያቄ ትክለኛና ተገቢ ቢሆንም፤ አካሄዱ በሌሎች 

በርካታ ሀገራት ዴሞክራሲያዊ ፓርላማዎች ውስጥ የሚሰራበት መሆኑን መግለፅ የግድ ይላል። 

ምንም እንኳን በአንዳንድ ዴሞክራሲያዊ ሀገሮች በተመረጡ ጉዳዮች ላይ ሁሉም የፓርቲ 
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ተመራጭ በግሉ ድምፅ የሚሰጥበት ሁኔታ ቢኖርም፤ አብዛኛዎቹ ዴሞክራሲያዊ ሀገራት 

የሚከተሉት ግን ተመራጮቹ የሚሰጡት ድምፅ የፓርቲያቸውን ፕሮግራም መሰረት ያደረገ መሆን 

አለበት የሚለውን መርህ ነው። ለዚህ እሳቤ በምክንያትነት የሚቀርበው፤ ግለሰቦቹ የተመረጡት 

የፓርቲውን ፕሮግራም ይዘው እንዲሁም ዓርማውንና መተዳደሪያ ደንቡን አንግበው ፓርቲው 

ባደረገው ዴሞክራሲያዊ የምርጫ ትግል አማካኝነት ነው የሚል ነው። በሌላ አገላለፅ ግለሰቦቹ 

የተመረጡት በፓርቲያቸው ወካይነት ነው ማለት ነው። ይህ ዕውነታም አንድ የፓርላማ አባል 

በፓርቲው ወካይነቱ ተመርጦ ሲያበቃ፤ መልሶ ፓርቲው በአቋም ደረጃ የወሰደውን ነገር ሊቃወም 

አይችልም የሚል አንድምታ ያለው ሆኖ እናገኘዋለን። እርግጥ የገዛ ድርጅቱን አቋም የሚቃወም 

አባል ይኖራል ተብሎ ባይታሰብም፤ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ግን አባሉ የድርጅቱን አቋም 

የሚቃወም ከሆነ መርጦ የላከውን ህዝብ ሊያስፈፅም አይችልም። በእኔ እምነት ፓርቲው በጉዳዩ 

ዙሪያ እንደ ድርጅት አቋም ከወሰደ በኋላ አባሉ እቃወማለሁ የሚል ከሆነ፤ የፓርላማው አባል 

ሁለት አማራጮች ይኖሩታል ብዬ አስባለሁ። አንድም ከሚመቸው ሌላ ፓርቲ ጋር በመቀላቀል 

ሃሳቡን ማራመድ፣ ሁለትም በግሉ መወዳደር። ይህ ደግሞ ህዝቡ የመረጠው ከግለሰቡ ማህበራዊ 

ተክለ-ቁመና ባሻገር ፖለቲካዊ መስመሩን በመሆኑም ‘እምነት አጥቼበታለሁ’ እስከማለትም 

ሊያደርስ ይችላል። ለዚህም ነው ተመራጩ ግለሰብ የፓርቲውን አቋም በመደገፍ ፓርላማ ውስጥ 

ተመሳሳይ እምነትን ይዞ ድምፅ የሚሰጠው። 

  ይህ አሰራር እጅግ በሚበዙት የዓለማችን ዴሞክራሲያዊ ፓርላማዎች ውስጥ የሚሰራበት 

ነው። በእኛም ሀገር እየተሰራበት ያለው ይኸው ነው። እናም አንዳንድ ፅንፈኛ ተቃዋሚዎችን 

ወይም ሌሎች ወገኖችን ለማስደሰት ሲባል ቁጥጥር የሚደረግበት ወይም ድምፅ የሚሰጥበት 

ፓርላማ ሊኖር እንደማይችል መገንዘቡ ይጠቅማል ባይ ነኝ። እናም በአንዳንድ የተቃውሞው ጎራ 

ባለሟሎች የሚነሳውና ‘የገዥው ፓርቲ አባላት ስራ አስፈፃሚውን የመቆጣጠር አቅም የላቸውም’ 

የሚለው የነገር ድረታ “ላም ባልዋለበት ኩበት ለቀማ” እንዲሉት መሆኑን መረዳት ያሻል። ይህን 

መሰሉ ተረት ተረት የመድብለ-ፓርቲ ስርዓቱን ስንዝር ፈቀቅ ሊያደርገው የማይችል መሆኑንም 

እንዲሁ። በመሆኑም የተቃውሞን ካባ በመደረብ መሬት ላይ የሌለን ጉዳይ እየፈበረኩ ከመዋል 

ይልቅ ዴሞክራሲ በጊዜ ዑደት ውስጥ እያደገ የሚሄድ መሆኑን በማመን፤ ፓርላማው አሁን 

የደረሰበትን ደረጃ እንዲያጎለብት ማበረታታት ይገባል። በእኔ እምነት የፓርላማው የተጠናቀቀው 

የበጀት ዓመት የስራ አፈፃፀም የሚያረካ ብቻ አይደለም—ከዚያም በዘለለ የተቃዋሚዎችን አሉባልታ 

የሰበረ ብሎም የዴሞክራሲ ትምህርት ቤት እየሆነ መምጣቱንም ጭምር የሚያመላክት ነው። እናም 

እኔም በመጪው 4ኛ የስራ ዓመቱ ህገ-መንግስቱን ተመርኩዞ ከአምናው የተሻለ ስራ ከውኖ 

እንደሚያሳየን እምነቴ መሆኑን በመግለፅ ዕሑፌን ለመቋጨት ወደድኩ። የዚያ ሰው ይበለን።     

  


