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የስነ ምግባር ዯንቡ አስፈሊጊነት…. 

                                      ቻሊቸው ከፒያሳ chebudie@yahoo.com 

 

ኢትዮጵያ አሁን ሇምትመራበት ስርዓት መሰረት በሆነው ዳሞክራሲያዊ ሕገመንግስት የሃይማኖት፣ 

የእምነትና አመሇካከት ነፃነት ህገመንግስታዊ ዋስትና አግኝተዋሌ፤ የአመሇካከትና ሐሳብን በነፃ የመግሇፅ 

መብት ተከብሯሌ፤ የመሰብሰብ፣ ሰሊማዊ ሰሌፍ የማዴረግ ነፃነትና አቤቱታ የማቅረብ መብት ዕውን ሆነዋሌ፡፡ 

በሕገ መንግስቱ በዝርዝር ከተቀመጡ ሌዩ ሌዩ ዳሞክራሲያዊ መብቶች አንደ የሆነው የመዯራጀት መብትም 

ህገ መንግስታዊ ዋስትና  አግኝተዋሌ፡፡ 

 

ዜጐች በአገራቸው ፖሇቲካ የነቃ ተሳትፎ እንዱያዯርጉ ከተፈሇገ በመጀመሪያ መሟሊት ያሇበት ጉዲይ 

የመዴብሇ ፓርቲ ስርዓትን የሚፈቅዴ ዳሞክራሲያዊ ስርዓት መኖር ቢሆንም በዳሞክራሲ የሚመሩና በሕግ 

የበሊይነት የሚያምኑ እንዱሁም የህግ የበሊይነት እንዱኖር የሚታገለ የተሇያዩ አማራጮችን የያዙ የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች መኖራቸው በጣም አስፈሊጊ ነው፡፡  

 

በአገራችን የተሇያዩ ፓርቲዎች መኖር የዳሞክራሲ እና የሌማት እዴገትን ሇማቀጣጠሌ የሚጫወቱት ሚና 

ከፍተኛ ነው፡፡ ይህን የዳሞክራሲ እና የሌማት እዴገት ማቀጣጠሌ የሚቻሇው የተሇያዩ ፓርቲዎች 

ስሇተፈጠሩ ብቻ አይዯሇም፡፡ ፓርቲዎቹ ህዝቡን በማስተባበር ሰፊ ስራ መስራት ሲችለ ነው፡፡ አገራዊ 

ሌማትን ሇማምጣት ዯግሞ በሇውጥ ዘመቻ ውስጥ መቀሊቀሌ ግዴ ይሊሌ፡፡ የተፈጠሩ ፓርቲዎች ዲር ሆነው 

የሚመሇከቱበት ሁኔታ ከተፈጠረ ሇዳሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታም ሆነ ሇሌማቱ አስተዋፅኦ ይኖራቸዋሌ 

ማሇት አይቻሌም፡፡       

                 

ከዚህ አኳያ 65ቱ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የተፈራረሙበትና በሁዋሊም በአገሪቱ ፓርሊማ ህግ ሆኖ የፀዯቀው  

የምርጫ ስነ - ምግባር ዯንብና የማስፈፀሚያ መመሪያ በአገራችን የፖሇቲካ ባህሌና ታሪክ ውስጥ አዱስና 

በጣም አስፈሊጊ ውሳኔ ነው ብዬ አምናሇሁ፡፡  

 

የ 2ዏዏ2 ዓ.ም. አራተኛው አገራዊና ክሌሊዊ ምርጫ ነፃ፣ ዳሞክራሲያዊ፣ ፍትሐዊና ሰሊማዊ እንዱሁም 

በህዝቡ ዘንዴ ተቀባይነት ያሇው እንዱሆን ሇማዴረግ 65 ፓርቲዎች በፊርማቸው ማረጋገጣቸው የኢትዮጵያ 

ፖሇቲካ ከየት ተነስቶ አስገራሚ ሇውጥ ሉያስመዘግብ እንዯቻሇ ያመሊክታሌ፡፡ 

 

ገዥው ፓርቲ ኢህአዳግ በምርጫ ስነምግባር ዯንብ እና ምርጫ ነክ ጉዲዮች ሊይ የእንወያይ ጥሪ ካቀረበ 

በኋሊ የኢትዮጵያ አጋር ቡዴኖች ማሇትም የምዕራቡ አሇም ኤምባሲ ተወካዮች የቅርብ ክትትሌ ሲያዯርጉ 

እንዯነበር በተሇያየ ጊዜ ምስክርነታቸውን መስጠታቸውን እናስታውሳሇን፡፡ ሇዚህም እንዯምሳላ ብንጠቅስ 

በኢትዮጵያ የአውሮፓ ህብረት የፖሇቲካ ኮሚሽን ወኪሌ ሚስተር ሬኒ ሚሊሽ “የኢትዮጵያ የፖሇቲካ ሁኔታ 

በዚህ ከቀጠሇ  ሉተነበይ የሚችሌ አካሔዴን እየተከተሇ ነው” ሲለ ስምምነቱን ማወዯሳቸው ተጠቃ ነው፡፡ 

እንዱሁም የጀርመኑ አምባሳዯር ድ/ር ክሊስ ኑፕ “ይህን ዴርዴርና ውይይት ሇፍሬ ማብቃት እኛንም 

አስዯስቶናሌ፡፡ አሁን የቀረው ይህንን ዯንብና መመሪያ ሇዯጋፊዎቻቸውና ሇአባልቻቸው የማስገንዘብ ስራ 

ነው፡፡” ሲለ አስተያየት መስጠታቸው ይታወሳሌ፡፡  
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እነዚህ ገሇሌተኛ ወገኖች በስነ ምግባር ዯንቡ ረቂቅ ዝግጂት ሊይ በፖሇቲካ ፓርቲዎች መካከሌ ተዯረገውን 

ውይይትና ዴርዴር በከፍተኛ የኃሊፊነት መንፈስ፣ በእኩሌነትና በሰጥቶ መቀበሌ መርህ ሊይ የተመሠረተ 

እንዯነበር በማስረገጥ ይናገራለ፡፡ አገራዊ ጉዲይን በመዯራዯርና በመወያየት መንፈስ መመሌከት እና ችግርን 

በውይይት መፍታት የሰሊማዊ ትግሌ አቅጣጫ እንዯሆነ ሇሁሊችንም ግሌፅ ሉሆን የሚገባው ጉዲይ ነው፡፡ 

 

በፖሇቲካ ፓርቲዎች መካከሌ ተዯረገውን ውይይትና ዴርዴርና ስምምነት ሊይ የውጪ ዜጐች ብቻ ሳይሆኑ 

የተሇያዩ ዜጐቻችንም የየራሳቸው የሆነ አስያየት ሲሰጡ ተዯምጠዋሌ፡፡ ከዱያስፖራው በኩሌም የተሇያዩ 

አስተያየቶች ሲዯመጡ ቆይተዋሌ፡፡ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ያዯረጉት ውይይትና ዴርዴር ሇፍሪ በቅቶ 

የስምምነት ፊርማ ስነስርአቱ  በሸራተን አዱስ በተካሔዯበት ወቅት ኢንጂነር ኃይለ ሻውሌ ‹‹በዴርዴሩ 

እንዳት ገቡ? ዱያስፖራዉ አትግቡ ብልዎት የሇ እንዳ?›› በማሇት ቀርቦሊቸው ሇነበረ ጥያቂ የሰጡትን 

መሌስ ማስታወሱ ተገቢ ነው፡፡ ‹‹ጥያቄው ዱያስፖራውን ይወክሊሌ አትበሇኝ፡፡ ሇኢትዮጵያ ዳሞክራሲ 

እዴገት ከአገር ዉጪ ሆኖ የጦርነት ክተት እያወጁ ዳሞክራሲያዊ ነኝ ማሇት አብቅቷሌ፡፡  እኛ ነበርንበት 

ስሇዚህ እነሱም ጊዜው አሌራቀባቸውም ሇውጡን መቀሊቀሌ ይችሊለ” የሚሌ መሌስ ነበር ሇጠያቂው 

ያስገነዘቡት፡፡  

 

ኢንጂነሩ በዚህ ሊይ ጨምረው ‹‹ሰበብ በመፈሇግ  የኡኡታ ፖሇቲካ ማካሄዴ ፋይዲ የሇውም፤ ፖሇቲካ 

የሇቅሶ ሳይሆን የትግሌ ሂዯት ነው” በማሇት አስረግጠው ያስረደበትንም ሁኔታ ማየት ይቻሊሌ፡፡ ይህ 

በእርግጥም ታሪካዊ የሇውጥ ምዕራፍ መሆኑን ማንም ሉረዲው እንዯሚችሌ አያጠራጥርም፡፡  

 

ይህ ስምምነት ሇአገራችን ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እንዯሚኖረው በተሇያየ መሌኩ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ 

በመጀመሪያ ዯረጃ ቅንነቱ ካሇ በዴርዴርና በስምምነት የማይፈታ ችግር እንዯላሇ ማመን ያስፈሌጋሌ፡፡ 

ሇምሳላ የአንዯኛው የአሇም ጦርነት የበርካታ ሚሉዮን ዜጐችን ሇጭፍጨፋ እየዲረገና ጦርነቱ ወዯከፋ 

ዯረጃ እየሄዯ በነበረበት ወቅት ሉቆም የቻሇው ከራሽያ በኩሌ የመነጨ የዴርዴር ሐሳብ ተቀባይነት በማግቱ 

ነበር፡፡ ያ ሂዯት ዴርዴር በላልችም ጦርነቶች  ውጤት ማምጣት እንዯሚችሌ ያስገነዘበ ነበር፡፡ ከዚህ ላሊም 

አስከፊና ኢ-ሰብዓዊ ዴርጊት ይፈፀም የነበረው የአፓርታይዴ ስርዓት ከሥሩ ተገርስሶ ሉወዴቅ የቻሇው 

በውይይትና በዴርዴር እንዯነበርይታወሳሌ፡፡  

 

በህገ መንግስቱ የተቀመጡ ሰብዓዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶች ሳይሸራረፉ ተግባራዊ መሆን ሇሰሇጠነ፣ ህጋዊ፣ 

ዳሞክራሲያዊና ሰሊማዊ ትግሌና ውዴዴር ያሇውን  ፋይዲ በማመንና በመቀበሌ የአገራችን ፖሇቲካ 

ፓርቲዎች የተፈራረሙበት ሰነዴ ፋይዲው በዚህ ሳያበቃ ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንዯሚኖረው 

ይታመናሌ፡፡ የስነ-ምግባር ዯንቡ መመሪያ መኖር ሇዜጐች የማይናቅ ትምህርት በመስጠት ወዯ ብጥብጥና 

ሁከት እንዲይሔደና ሇሁከትና ብጥብጥ የሚያውለትን ጉሌበትና ጊዜአቸውን ሇሌማት እንዱያውለት 

የሚያዯርግ ነው፡፡ እዚህ ሊይ ማየት ያሇብን ጉዲይ ምንጊዜም ቢሆን አዕምሮውን ሇጥፋት ያዘጋጀ ኃይሌ ሲኖር 

ፀረ-ሌማት መሆኑ አይቀርምና ይህን ኃይሌ በመመሪያው መሰረት ግንዛቤ እንዱወስዴና ወዯ ሰሊማዊ 

መንገዴ እንዱመሇስ ማዴረግ ዯግሞ የሁለም ኃሊፊነት ነው፡፡  

 

የስነ-ምግባር ዯንቡ መመሪያ ከኢኮኖሚያዊ ፋይዲው በተጨማሪ በጥሊቻ አይን የሚታያዩ የአገሪቱ 

ፓርቲዎችን ወዯ ሰሊማዊና ችግርን በዴርዴር መፍታት ወዯሚያስችሌ መንገዴ ይመራሌ፣ በፓርቲዎች 
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መካከሌ በሰበብ መጠሊሇፍን በማስቀረት፤ መቻቻሌን፣ መዯማመጥንና መግባባትን ባህሌ ሇማዴረግ እገዛ 

ይኖረዋሌ ከተጠቀሙበት ማሇት ነው፡፡  

 

ዜጐችም በአገራቸው ተዏማኒነት ያሇው፣ ግሌፅ፣ ነፃ፣ ፍትሃዊና ዳሞክራሲያዊ ምርጫ እንዱካሄዴ 

ስሇሚፈሌጉ ሕገ መንግስታችን በአንቀጽ 28 የዜጐችን የመምረጥና የመመረጥ መብታቸውን በሚገባ 

በመዯንገጉ የተሠጣቸውን መብት ተጠቅመው የፈሇጉትን የፖሇቲካ ዴርጅት በነፃነት እንዱመርጡና 

ውጤታማ እንዱሆኑ ዯንቡ በሚገባ ያግዛሌ፡፡  

 

ስሇዚህ ሌማታዊ ታሪክ ሇመስራትና ግንባር ቀዯም ተዋናይ ሇመሆን ቃሌ የገቡ ፓርቲዎች ቃሊቸውን በተግባር 

ሇማዋሌ ዝግጁነታቸውን ይበሌጥ በማጠናከር ውጤታማ መሆን ይገባሌ፡፡ ማንኛውንም ሀገራዊ ጉዲይ ሊይ 

የሚነሡ ችግሮችን በውይይትና በዴርዴር መፍታትና መግባባት ሊይ መዴረስ እንዯሚቻሌና ይህም ብቸኛው 

የሠሇጠነ አካሂዴ እንዯሆነ ሇብዙሀኑ ትምህርት ሠጥቷሌና ግፉበት እሊሇሁ፡፡ ሰሊም!    

                     


