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የግማሽ ሙሉ ግማሽ ጎዶሎ ብርጭቆ ወግ (2) 

ዮናስ 

02-05-16 

 

በመጀመሪያው ክፍል ትርክታችን ጆቤ /አበበ ተክሌ ሃይማኖት ስለ መልካም አስተዳደር 

ቁልፍ ችግርነት ሠበብ ምክንያቶች እና መፍትሄዎች እንዲሁም ውጤቶች ላይ የሠጡትን 

የጐዶሎ ብርጭቆ ወግ ሞልተን ተስማምተናል፡፡ በዚህ ክፍል ደግሞ ለዚሁና ቁልፍ ችግር 

ላሉት መልካም አስተዳደር እና ጦሱ የማሣያ ይሆነኛል ሲሉ ሙሉ ስህተት ውስጥ 

የተዘፈቁበት የምርጫ 2007 ድልና ሽንፈትን የተመለከተ እይታቸው እርማት በመስጠት 

እውነቱን የምንገልጥ ይሆናል፡፡ 

ስለሆነም ጆቤ ስለምርጫ 2007 የሠጡትን የጐዶሎ ብርጭቆ ወግ ለመሙላት ጐዶሎውን 

ማየት ይጠይቃልና በግርድፉ ግን ደግሞ ዋናና ከአጀንዳችን ጋር በቀጥታ ተያይዞ 

ግባችንን ለመምታት የሚያስችለንን ሃሣብ ይልቁንም የእርሳቸውን ሃሣብ ሳያዛንፍ ጠቅሎ 

ሊገልጸው እንደሚችል የሚታመነውን መመልከት ግድ ይለናል፡፡ 

የ2007 ምርጫን ማሸነፍ ያለበት ፓርቲ አሸንፏል። በእጅጉ በከፍተኛ ድምጽ መመረጡም 

ይገባዋል እላለሁ፤ ይችን አገር ከውድቀት አስነስቶ በመግቢያዬ እንደገለጽኩት ተስፋ 

ያላት አገር ወደ መሆን አቅጣጫ እየመራት ነው፡፡ አሸናፊነት አይበዛበትም፡፡ 

የተቃዋሚዎች ድክመት ተጨምሮበት በእጅጉ በከፍተኛ ድምፅ ቢመረጥ አያስገርምም:: 

ነገር ግን ለምሳሌ ያህል እኔ በመረጥኩበት የምርጫ ክልል እቤት ድረስ የዘለቀ የነበረው 

መዋከብና በአንዳንድ ምርጫ ክልል አንድ ለአምስት የነበረውን አሉታዊ ተጽእኖ ስሰማ፣ 

በመገናኛ ብዙሃን አጠቃቀም የነበረውን ከፍተኛ አድልዎ ስገነዘብ ምርጫው እንከን የለሽ 

ነው ሲባል እስቃለሁ። ህዝቦቻችን መብታቸውን ለማስጠበቅ ባልቻሉበት፣ ህገ-መንግስታዊና 

ዴሞክራሲያዊ ተቋሞቻችን ባልጠነከሩበት፣ የመልካም አስተዳድር ችግር ባለበት ሁኔታ 

ሙሉ ለሙሉ ዴሞክራሲያዊ ነው ማለት አይቻልም። 
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 በአጠቃላይ ሲታይ ብዙ ማንነቶች፤ በርካታ ፖለቲካዊ ፍላጎቶች፤መልስ እንሻለን የሚሉ 

የተለያዩ ጥያቄዎች ባሉበት አገር አንድ ግንባር (ኢህአዴግ) እና አጋሮቹ 100% 

መቀመጫውን መቆጣጠር እሚያሳየን ነገር፤ አንድም ባጠቃላይ ፖለቲካዊ ስርዓቱ ላይ 

ችግር መኖሩን አልያም የምርጫ ስርዓቱ ችግር እንዳለበት ወይም ተግባራዊነት ላይ ችግር 

እንደነበረበት ነው፤ 100% እሚባል ውጤት አስቂኝ ግን ደግሞ አደገኛ ነው፡፡ ይሄ ውጤት 

አርቆ ለሚያስብ ሰው የአደጋ እንጂ የድል ምልክት ተደርጎ መቆጠር አይችልም። መሬት 

ላይ ያለውን የተለያየ ፖለቲካዊ ፍላጎት እማያንፀባርቅ የምክር ቤት ሁኔታ የስጋት እንጂ 

የኩራት ምንጭ መሆን አይችልም። 

 

 የሰፋ ዴሞክራሲያዊ ምህዳር ሲኖር የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶችና ግለሰቦች በእኩልነት 

አለን የሚሉትን አማራጭ ለህዝቡ እንዲያቀርቡ ያስችላቸዋል። ዴሞክራሲ ማለት እኮ 

የተለያዩ ሃሳቦች በእኩልነት ለውድድር እሚቀርቡበት ፖለቲካዊ ገበያ ማለት ነው:: ይህ 

ተጨባጭ ምሳሌ የሚነግረን ነገር አንድና አንድ ነው፤ እሱም አጠቃላይ የዲሞክራሲ 

ምህዳሩ ሲጠብ ሶስቱም በሽታዎች በግላጭ ባንዲራቸውን ለማውለብለብ እንደማይቸገሩ 

ነው፡፡ 

 

 ህዝቡ በሶስቱም በሽታዎች ሲጠቃ ለምንድን ነው በሚሰማ ሰላማዊ ሰልፍ ፤ህዝባዊ 

ስብሰባዎች ፤ተወካዮችን በመሳብ (recall) እና ሌሎች መንገዶች ተጠቅሞ ምሬቱን 

ማሰማት ያልቻለው? እሚለው በደንብ መጤን አለበት። ልክ በ10ኛው የኢህአዴግ ጉባኤ 

እንደተገለፀው ‘ደህና፤ ይስተካከሉ ይሆናል’ ከሚል መነሻ ሊሆን ይችላል፤ ሌሎች 

ምክኒያቶች ግን ሊኖሩ እንደሚችሉ መገመት አለብን፡፡ ለምሳሌ ህዝብ ዝም ያለው 

መብቶቹን እሚያረጋግጥበት ሁኔታ ስላላገኘ ሊሆን ይችላል፡፡ አንዳንዴ መሰረታዊ በሆኑ 

የመኖር ጉዳይ ላይ እያማረረ እለታዊ እንቅስቃሴውንም ጭምር ማከናወን እየተሳነው 

እያለም በግላጭ ተቃውሞውን ማሰማት ያልቻለው ለምን ይሆን? ወይስ ተቃውሞ መግለፅ 
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እሚያስከፍለው ዋጋ ካቅሙ በላይ ስለሆነበት ነው? ወይስ ተባብሮ የመስራት ችግር 

(Collective Action Problem) ነው? ወይስ አፋኝ መዋቅሮች አላንቀሳቅስ ብለውት ነው? 

 

በውሃ ፤መብራትና ሌሎች አገልግሎቶች በብዛት የሚማረር ህዝብ እንኳን መብቴ ተጣሰ 

ብሎ ውስጥ ለውስጥ ከማንሾካሾክ አልፎ መብቱን ሲያስከበር አይታይም:: ለምን? 

እሚለውን ጥያቄ በጥልቀት ስንመረምር ነው ብዙ ነገር ሊገባን የሚችለው:: ይህ በእንዲህ 

እንዳለ አጠቃላይ ዲሞክራሲያዊ ሁኔታው እየሰፋና አመቺ እየሆነ ካልሄደ ሶስቱም 

በሽታዎች ህዝብ ላይ መፈንጨታቸው አይቀርም፡፡ ሁኔታዎች እንዲህ ባለ ጠባብ 

የዲሞክራሲ ምህዳር ሲቀጥሉ እሚያስከትሉት መዘዝ ዘርፈ ብዙና ከፍተኛ ዋጋ 

እሚያስከፍሉ ስለመሆኑ ለማወቅ ነብይ መሆን አይጠበቅብንም፡፡ GTP 1 በሚፈለገው 

መጠን ተግባራዊ እንዳይሆን ብቻ ሳይሆን GTP 2ንም ጭምር አደጋ ላይ ሊጥለው 

እሚችለው ይሄው ጠባብ የዲሞክራሲ ምህዳር ነው፡፡ 

ዲሞክራሲያዊ ምህዳሩ በጠበበ ቁጥር የዜጎች ተስፋ እየተሟጠጠ ስጋታቸውና ፍርሃታቸው 

እየጨመረ ከቁጥጥር ውጪ የመሆኑ እድል ይሰፋል፡፡ ይህን መሰል ሁኔታም ከውስጥም 

ከውጪም ሊነሱ ለሚችሉ ፅንፈኛ ሃይሎች ምቹ ሁኔታ ስለሚፈጥር አገሪቷን ወደ 

አላስፈላጊ መንገድ ሊመራ ይችላል፡፡ ፍትህ ተራ ፍርድ የማግኘት ጉዳይ አይደለም፡፡ 

ፍትህ የማህበራዊ ተቋም የመጀመርያ ፀጋው ነው ይላል ጆን ራዉልስ፡፡  

ሙስናና መልካም ያልሆነ አስተዳደርም ሃገርን ሊበትኑ የሚችሉ፤ እየታየ ያለውን 

ኢኮኖሚያዊ እድገት ገደል የመክተት አቅም ያላቸው ስርዓታዊ በሽታዎች ናቸው፡፡ 

የሶስቱም እናት ደግሞ የጠበበ ወይም የኮሰመነ የዲሞክራሲ ምህዳር ነው። 

ጆቤ እንዲህ ማለታቸው እና ድልና ሽንፈቱን ያዩበት መነጽር ከአይናቸው ያልተሻለ 

የሚያንሸዋርር መሆኑን ለማጠየቅ የድልና ሽንፈቱንም ሆነ የባለድሉና የተሸናፊውን ወገን 

አሠላለፍ ጆቤ እራሳቸው በክፍል አንድ ትርክታችን በተመለከተው አግባብና በዚህና ከላይ 

በተመለከተው አግባብ ባዩበት ህገ-መንግስታዊ ስርዓትና አኳያ ስንመለከተውና 

ስናስታውሠው  እንዲህ እንጂ እንዲያ እርሣቸው እንዳሉት አይደለም፡፡ 
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በአንድ አገር የተረጋጋ የዴሞክራሲ ሥርዓት ለማስፈን የሚቻለው ፓርቲዎች በሚገነባው 

ሥርዓት መሰረታዊ ባህሪያት በተለይም በህገ መንግሥቱ ይዘት ላይ ተስማምተው  

ሲያድሩ እንደሆነ ይታወቃል፡፡ 

በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ውስጥ በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ያለው ግንኙነት ሰላማዊና 

በነፃ ውድድር ላይ የተመሰረተ ወይም ደግሞ በመጠፋፋት  እና ግጭት ላይ የተመሰረተ 

መሆኑ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱ የተረጋጋ ወይም በሁከት የሚናጥና ለአደጋ የተጋለጠ 

እንዲሆን የማድረግ ውጤት የሚያስከትል ነው፡፡ 

በአንድ በኩል ህገመንግሥታዊ ስርዓቱ ትክክለኛ በመሆኑ መቀጠል አለበት የሚሉ፣ በሌላ 

በኩል ደግሞ ህገመንግሥታዊ ሥርዓቱ በውድም በግድም መፍረስ አለበት የሚሉ ፈፅሞ 

የማይቀራረቡ አቋሞችን የያዙ ፓርቲዎች በሚኖሩበት አገር የተረጋጋ ዴሞክራሲያዊ 

ስርዓት መገንባት እንደማይችል የታወቀ ነው፡፡ 

በአንፃሩ ሁሉም ፓርቲዎች ህገመንግሥታዊ ስርአቱን ተቀበለው በፖሊስና ስትራቴጂ ደረጃ 

የሚታዩ የአማራጭ ልዩነታቸውን በሰላማዊ መንገድ የሚገልፁበት ሥርዓት ደግሞ 

በተረጋጋ የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትና በአገሮች ሰላማዊ ውስጣዊ ጉዞ እጅግ 

የተመቸ ሁኔታን ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ይታወቃል፡፡ 

የአንድን የህብረተሰብ ክፍል መብትና ጥቅም ለማስጠበቅ የሚያሥችሉ አማራጭ ሃሳቦችን 

በማመንጨት፣ እነዚህ ሃሳቦች በህብረተሰብ ክፍሉም ሆነ በአጠቃላይ በህዝቡ ተቀባይነት 

እንዲያገኙ በመጣር፣ ሃሳቦቹ በዴሞክራሲያዊ አኳኋን ተግባራዊ እንዲሆኑ በመታገል 

ከፍተኛ የአመራር ሚና መጫወት እንደሚችሉ እና በዚህ መልኩ የተደራጀ አመራር 

ሰጥተው የህዝብን ድጋፍ ካገኙ የመንግስት ሥልጣንን ይዘው ሃሳባቸውን ተግባራዊ 

በማድረግ በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ውስጥ ከፍተኛ አሥተዋፅኦ እንደሚያበረክቱ    

አያጠራጥርም፡፡  

ነገር ግን ፓርቲዎች በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ላይ የሚጠበቅባቸውን ሚና 

ለመጫወት የሚችሉት አመለካከታቸው ፣እምነታቸውና አሠራራቸው ዴሞክራሲያዊ ሲሆን 
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ነው የሚለው ገዢው ፓርቲ ፤ የውስጥ አሰራሩ ዴሞክራሲያዊ ያልሆነ ፓርቲ 

ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መገንባትና ማበብ ፋይዳ ያለው አስተዋፅኦ ማበርከት አይችልም 

ሲል አፅንኦት ይሰጣል፡፡ 

ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ወሳኝ አስተዋፅኦ እንዳለውና ተቋዋሚ ፓርቲዎችም ሁሌ 

የውዝግባቸው አንድ ምክንያት አድርገው የሚያቀርቡትን የሚዲያ አጠቃቀም 

በታመለከተም ገዢው ፓርቱ አገሪቱ በምትከተላቸው መሠረታዊ አቅጣጫዎች ላይ 

ተከታታይ ትንተናዎችና በተለያዩ ወገኖች የሚቀርቡ የተለያዩ አማራጭ ሃሳቦችን እያቀረበ 

የውይይትና የክርክር መድረክ ሆኖ ማገልገል እንዳለበት በግልፅ ያስቀመጠ ሲሆን ሚዲያ 

ይህን የመሠለ በሳል የፖለቲካ ውይይትና ክርክር መድረክ ሆኖ በሚያገለግልበት ወቅት 

ሃሳቦችን በነፃ በማንሸራሸር የዴሞክራሲ ባህል እንዲያብብ የሚረዳ መሆኑን በፅኑ 

አሥምሮበታል፡፡ 

በዚሁ መሠረት የአገራችን ፖለቲካ በድርድርና በውይይት የሚመራበትን ባህል ለማዳበርና 

የጥላቻና የአመፅ ፖለቲካ ቦታ እንዳይኖረው የሚያደርግ ህብረተሰባዊ ግንዛቤ መፍጠር 

እንደተቻለ የሚገልፀው ኢህአዴግ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሠጥቶ በመቀበል ዴሞክራሲያው 

ድርድርና ውይይት የሚመራና እየተመራ ያለ መሆኑንም ይናገራል፡፡ 

ብዙ ጊዜ በአንዳንድ ተቃዊሚዎች በኩል በአገራችን የተከናወኑ ምርጫዎችን ነፃና ፍትሃዊ 

ላለማድረግ በምሳሌነት የሚቀርበው ምርጫ 97 እስከ ድምጽ አሠጣጡ ድረስ የነበረው 

ሂደት ድፍን አለም ያደነቀው ነፃ፣ፍታሃዊና ዴሞክራሲያዊ እንደነበር የሚያወሳው 

ኢህአዴግ ከድምፅ አሰጣጡ ሂደት በኋላ የተከሰቱ መደማመጥና መነጋገር የጎደላቸው 

የሁከትና የአመፅ አካሄዶች የፈጠሩት ነውጥና ማህበራዊ መታወክ ምንጫቸው የጥላቻና 

የአመፅ ፅንፈኝነት ናቸው ሲል ይከራከራል፡፡ 

እነዚሁ የጥላቻና የአመፅ ፅንፈኝነት ጎራ ውስጥ የሚመደቡት ተቃዋሚ ፓርቲዎች 

የፖለቲካ ምህዳርን በተመለከተ የሚያነሱት ጥያቄ ፍፁም መሰረተቢስና ውሃ የማያነሳ 

ጥያቄ መሆኑን፤ ጥያቄውም ከሽግግሩ ወቅት ቻርተር ጀምሮ የተመለሰ ጥያቄ ነው የሚለው 

ኢህአዴግ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተፈጠረው ምቹ ሁኔታ በመጠቀም እየተበራከቱ 

መምጣታቸውን፣ በርካታ ድምፆችና ሚዲያዎች መፈጠራችውን፣ የተለያዩ የግል ፕሬሶች 
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መፍላታቸውን፣ የፖለቲካ ምህዳሩ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች በነፃነት ነገር ግን ህጋዊ 

በሆነ መንገድ እንዲጓዝ ህጋዊ መሠረት መጣሉን፣ የተቃዋሚዎች የመደመጥ መብትና 

በምክር ቤት ያላቸውን ተሳትፎ ለማሳደግ የተካሄደውን የህግ ቀረፃና የማፅደቅ 

ሂደቶች፣ከሰላም በላይ ደግሞ የፖለቲካ ምህዳሩ በህጋዊ መንገድ ለሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ 

ፓርቲዎችና የፖለቲካ ተዋናዮች የፈጠረውን ህጋዊ መደላድልና አመቺነት /የፓርላማ ህግ፣ 

የፓርቲዎች የምርጫ ማስፈፀሚያ ህግ፣ የጋራም/ቤት መቋቋም/ የመሳሰሉትን በማስታወስ 

በምህዳር ጉዳይ ላይ የሚነሳው ሁሉ መነሻውና ምንጩ ሌላና ፀረ ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ 

ስለ መሆኑም ኢህአዴግም ሆነ ግማሽ ሙሉውን ለማየት የማይሳናቸው ሁሉ የማይክዱት 

እንደሆነ    ይናገራል፡፡ 

በህዳሴው ዋዜማ ላይ ያለውን ሥርዓት በምርጫ ዋዜማ ላይ ሁሌም ከማወክና ከማወዛገብ 

የማይቦዝነው ጽንፈኛ የአመፅና የጥላቻ ፖለቲካ የሚመራና ሃላፊነት የማይሰማቸው 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ሥብሥብ ነው የሚለው ኢህአዴግ በኢህአዴግ ተነሳሽነት የቀረበው 

የድርድር ጥያቄና ሌሎቹ ሲቀበሉት መድረክ ያስቀመጠው በተናጥል የእንደራደር 

ፀረዴሞክራሲያዊነት ጥያቄ   ከምርጫ 2007 ዋዜማ ላይ ሆነው ሲሰጡት ከነበረው 

መግለጫ ጋር ተመሳሳይነት ያለው መሆኑ በእርግጥም  ተቃዋሚዎቹ ጊዜ ላለፈበት 

የጥላቻና የአመፅ ፅንፈኝነት ሰለባ መሆኑን የሚያመለክት  ነው ብሎ ለመደምደም 

ያስደፍራል ፡፡ 

በሕገ መንግስታችን ከተቀመጡት መሠረታዊ መርሆዎች ውስጥ በአንቀጽ 8 የተቀመጠው 

የሕዝብ ሉአላዊነት ነው፡፡ በዚሁ አንቀጽ የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 

የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ስልጣን ባለቤቶች መሆናቸውንና ሉዓላዊነታቸውም የሚገለፀው በሕገ 

መንግስቱ መሠረት እንደሆነ ተቀምጧል፡፡ ይህ መሠረታዊ መርህ ቀድመው ከነበሩት 

የአገዛዝ ስርዓቶች በተለየ ሁኔታና መሠረታዊ ለውጥ ያለው ከሁሉም ነገር በላይ ሕዝብን 

የሚያስቀድም ነው፡፡ የሕዝቦች ሉዓላዊነት የሚገለፀውም በሁለት መንገድ እንደሆነ በዚሁ 

አንቀጽ ተደንግጓል፡፡ አንደኛው ህዝቡ በሕገ መንግስቱ መሠረት በሚመርጧቸው 

ተወካዮቹ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በቀጥታ በሚያደርጉት ተሳትፎ መሆኑን ነው፡፡ ይህ 

የሚያሳየው ሕገ መንግስታችን ለሕዝቦች የውሳኔ ሰጭነት መብት በተወካይ መሳተፍ ብቻ 

ሳይሆን በቀጥታ በመሳተፍ ጭምርም ነው፡፡ 
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በሕገ መንግስቱ በግልጽ እንደተቀመጠው የመንግስት ስልጣን የሚያዘው በሕዝብ ምርጫ 

መሆኑንና ከዚህ ውጭ በሐይልና በማንኛውም ሕገ ወጥ መንገድ ስልጣን መያዝ ዝግ 

መሆኑን ነው፡፡  

ሕዝባዊነት ዘርዘር ብሎ ሲታይ ሕዝብን ማገልገል፣ ሕዝብን ማክበር፣የሕዝብ ውሳኔን 

መቀበል፣ሕዝብን ከሚጐዳ ሁኔታ መቆጠብ፣ እና የመሳሰሉትን የሚይዝ ሲሆን የሰንደቅ 

አላማችን ዋነኛ እሴት አድርጎ መውሰድ ያስፈልጋል፡፡ በመሆኑም የሰንደቅ ዓላማችንን 

ክብር ከሕዝብ ውሳኔ ሰጭነት ተለይቶ የማይታይ መሆኑን በአግባቡ በመገንዘብ 

ለተግባራዊነቱ መረባረብ ያስፈልጋል፡፡ህገ መንግስቱ ካመጣው ውጤት አንዱ ሰዎች 

በፈለጋቸው ህጋዊ አመለካከት ዙሪያ  ተደራጅተው በፖለቲካ ፓርቲነት እንዲሳተፉ እድል 

መስጠቱ ነው፡፡ ለዚህም የፖለቲካ ፓርቲዎች አዋጅ እንዲወጣና ከተሃድሶው ወዲህም 

እንዲሻሻል ተደርጓል፡፡ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመዘጋገብ፣ መንግስት ለፖለቲካ ፓርቲዎች 

ድጋፍ ስለሚሰጥበት አሰራር፣ በፖለቲካ ፓርቲነት ስለሚመዘገቡ አካላት ህግ ማርቀቅና 

ማጽደቅ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ህገ መንግስቱንና ህግን መሰረት አድርገው እንዲንቀሳቀሱ 

ማስቻል፣ የመሳሰሉት ዴሞክራሲያዊ አሰራርን ከመዘርጋት አኳያ  የተከናወኑ ጉልህ 

ስራዎች እና ግማሽ ሙሉውን በሚገባ የሚያጠይቁ ናቸው፡፡ 

በተለይም ከተሃድሶ ወዲህ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ መድረክ መቋቋሙና የስነ ምግባር 

ደንብ መውጣቱ እንዲሁም በምክር ቤቱ መቀመጫ ያላቸው ፓርቲዎች ሁሉ የተሳተፉበት 

ውይይት ተደርጎ የህግ ማዕቀፍ እንዲኖራቸው መደረጉ፣ በህጉ መሰረት መንግስት ለፖለቲካ 

ፓርቲዎች ድጋፍ ማድረግ መጀመሩ  ሁሉ ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት መጎልበት  ሲባል 

የተፈጸሙ መሆናቸውንም መዋጥ ያስፈልጋል፡፡   የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲን 

ከማጎልበት አንፃር የሴቶችን የፖለቲካ ተሳትፎና የስልጣን ባለቤትነት ለማረጋገጥ 

የተሰራው ስራም ዛሬ በአይን የሚታይ ውጤት ማስመዝገቡም እሙን ነው፡፡ በ1987ቱ 

የመጀመሪያ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ 547 መቀመጫ ካሉት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

13ቱ ብቻ ሴቶች ነበሩ፡፡ በሁለተኛው የፓርላማ ዘመን 42፣ በሶስተኛው የፓርላማ ዘመን 

117 በ4ኛው 152  አሁን ደግሞ ከዚያ በላይ በመድረስ ቁጥራቸውም የፖለቲካ 
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ተሳትፎአቸውም መጎልበቱን መካድ የግማሽ ጎዶሎው ፖለቲካ ሰለባ መሆንን የሚያረጋግጥ 

ነው፡፡   

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የሚገነባ ማንኛውም ሀገር ፍትሀዊ፣ ነፃ፣ ሁሉንም ያሳተፈ የምርጫ 

ሂደት ተግባራዊ ማድረግ ግድ ይለዋል፡፡ ይህንኑ የሚያስፈጽሙ ዴሞክራሲያዊ ተቋማትም 

መመስረት አለበት፡፡ በኢትዮጵያም በሽግግር መንግስቱ የተቋቋመው የምርጫ ኮሚሽን 

ተግባሩን ሲፈጽም በአዋጅ ፈርሶ በምትኩ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በአዋጅ ቁጥር 64/1985 

ተቋቁሟል፡፡ ቦርዱም በማቋቋሚያ አዋጁ መሠረት የህገመንግስት ጉባኤ አባላት ምርጫን 

ግንቦት 1986 አስፈጽሟል፡፡ የህገ መንግስት ጉባኤ አባላት ምርጫ የተካሄደው የህዝቡን 

ቁጥር መሠረት በማድረግ ለአንድ መቶ ሺህ ህዝብ አንድ ተወካይ እንዲኖረው ተደርጎ 

የተሰላ አሰራር ነው ፡፡ በቁጥር አነስተኛ የሆኑ ብሄረሰቦችም በህገ መንግስት ጉባኤ 

የሚወከሉበት ቀመር ተዘጋጅቶላቸዋል፡፡ በቁጥር አነስተኛ ህዝብ ያላቸው ብሄረሰቦች 

የተባሉት በምርጫ ክልሉ ነዋሪ ሆነው የህዝባቸው ቁጥር ከምርጫ ክልሉ ጠቅላላ ህዝብ 

ቁጥር ሲነፃፀር ከ5ዐ በመቶ በታች ሆኖ በማንኛውም የምርጫ ክልል ላይወከሉ ይችላሉ 

ተብለው የሚታሰቡ ናቸው፡፡ አላማው ግልጽ ነው-ዴሞክራሲያዊ ተሳታፊነትንና 

ተጠቃሚነትን ለሁሉም ማረጋገጥ፡፡ እነዚህ ባለአነስተኛ ቁጥር ብሄረሰቦች በልዩ ውክልና 

እንዲካተቱ ተደርጓል፡፡ ልዩ ውክልና እንዲኖራቸው ለተደረገው ብሄረሰቦች ልዩ የምርጫ 

ክልል ከመዘጋጀቱም በላይ አሰራሩ በቀጣይ ምርጫዎችም በቋሚነት እንዲቀጥል 

ተደርጓል፡፡  

የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በኢፌድሪ ህገመንግስት አንቀጽ 1ዐ2 መሠረት ነፃና ትክክለኛ 

ምርጫ በገለልተኝነት የሚያካሂድና ከማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት ወገንተኝነት ነፃ ሆኖ 

ምርጫ የሚያስፈጽም የዴሞክራሲ ተቋም እንዲሆን ተደርጓል፡፡ ከኢህአዴግ የተሃድሶ 

እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ በዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታና በዴሞክራሲ ተቛማት ሚና ላይ 

ተጨማሪና ዝርዝር አቅጣጫዎች መያዛቸውን ተከትሎ ማሻሻያዎች ተደርገዋል፡፡ ከዚህ 

ውስጥም ምርጫ ቦርድ የሚተዳደርበትን የምርጫ ህግ ማሻሻያ አካቶ እንዲወጣና ተግባራዊ 

እንዲሆንም ተደርጓል፡፡ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች በማንኛውም ሁኔታ ልዩነት 

ሳይደረግባቸው በቀጥታና በነፃ በመረጧቸው ተወካዮቻቸው አማካይነት ራሳቸውን 

በራሳቸው የማስተዳደር ስልጣን እንዲኖራቸው፤ የምርጫ እንቅስቃሴ አለማቀፍ የምርጫ 



9 

 

መርሆዎችን አካቶ በያዘ ህግ እንዲመራ፤ ማንኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ በሁሉም አይነት 

ምርጫ በነፃና በእኩልነት መሳተፋቸውን በገለልተኝነት የሚያረጋግጥና የሚያስፈጽም 

ተቋም ለመፍጠር የተለያየ አመለካከት ያላቸው የፖለቲካ ድርጅቶችም ሆኑ የግል 

ዕጩዎች ዴሞክራሲያዊ፣ ነፃ፣ ፍትሃዊና ሰላማዊ የምርጫ ስርዓት ሊዘረጋላቸው የሚገባ 

መሆኑ ለማሻሻያው በምክንያትነት ይጠቀሳሉ፡፡ የፖለቲካ ድርጅቶችና የግል ዕጩዎች 

ለነፃ፣ ለሰላማዊ ፍትሃዊ ምርጫ ገንቢ አስተዋፅኦ ማበርከት የሚችሉበትን ሁኔታ 

ማመቻቸትና እንዲያበረክቱና በምርጫ ሂደት የሚከሰቱ አለመግባባቶችና ቅሬታዎች በጋራ 

የምክክር መድረክ የሚታዩበትና ምላሽ የሚያገኙበትን፣ የሚፈቱበትን ቀልጣፋ ስርዓት 

መዘርጋትም እንዲሁ፡፡  

በዚህ ረገድ ከ1985 ጀምሮ እስካሁን በተካሄዱት ዴሞክራሲያዊ ምርጫዎች - የመራጮች 

ቁጥርና የሴቶች ተሳትፎ እያደረገ መጥቷል ፡፡ በአጠቃላይ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ 

የማካሄድ ሀገራዊ አቅማችን  ከምርጫ ምርጫ እያደገ መምጣቱም እንዲሁ የግማሽ 

ሙሉው አካል ነው፡፡ ስልጣኑን በየደረጃው በውክልና የሰጠው ህዝብ ውክልና ተቀብሎ 

የሚያስተዳድረው መንግስት የተሰጠውን ሀብትና ስልጣን ለተገቢው ስራና አገልግሎት 

ማዋሉን ማየትና ማወቅ ይፈልጋል፡፡ ተወካዩም የወከለው ህዝብ ባዘዘውና በፈቀደው 

መንገድ መፈፀም ግድ ይለዋል፡፡ ይህን ለማረጋገጥ ግን የተወካዮች ስራዎችና አካሄዶች 

ሁሉ ለወካዮ/ ለህዝቡ/ ግልጽ መሆን አለባቸው፡፡ በኢትየጵያ ይህንኑ መሰረት በማድረግ 

የፌዴራሉም ሆነ የክልል ህገ-መንግስታት የመንግስትን ግልጽ አሰራርና ተጠያቂነት እንደ 

ዋነኛ መርሆ  ደንግገዋል፡፡ በህገ-መንግስቱ የመንግስት አሰራር  ለህዝብ ግልጽ መሆን 

እንዳለበት  ማንኛውም ኃላፊና የህዝብ ተመራጭ  ኃላፊነቱን ቢያጓድል ተጠያቂ 

እንደሚሆን ህዝብ በመረጠው አካል ላይ እምነት ሲያጣ ከቦታው ማንሳትእንደሚችልና 

ዝርዝሩም በህግ እንደሚወሰን ደንግጓል፡፡ ይህ የኪራይ ሰብሳቢነት የፖለቲካ ኢኮኖሚ 

አረንቋን ለማድረቅ ሰፊ መሰረት የጣለና ግማሽ ሙሉውን በሚገባ የሚያሳይ ነው ፡፡ 

ይህን ህገ-መንግስታዊ ድንጋጌ ተግባራዊ ለማድረግ ህገ-መንግስቱ ከፀደቀ ጀምሮ በተለይም 

ከተሃድሶው ወዲህ በፌደራልና የክልል ምክር ቤቶች በአስፈጻሚው ላይ ክትትልና ቁጥጥር 

የማድረግ፤ የአስፈጻሚውን የስራ አፈጻፀም ሪፖርት የመገምገም በቋሚ ኮሚቴዎች 

አማካይነትም የአስፈጻሚውን የሩብ ዓመት አፈጻፀም ገምግሞ ግብረ-መልስ የመስጠትና 
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በአስፈጻሚው ላይ ከህብረተሰቡ የሚነሱ ጥያቄዎችና ጥቆማዎች በቋሚ ኮሚቴ ተመርምረው 

ምላሽ እንዲያገኙና ስራውን በአካል ተገኝቶ በመመልከት ሙስናና የሀብት ብክነት 

እንዳይኖር የሚያደርጉ አሠራሮች ይበልጥ እየተጠናከሩ መጥተዋል፡፡ ይህንኑ ሂደት 

ይበልጥ ለማጎልበት በተለይም ወደ ታችኛዎቹ ምክር ቤቶች የሚዘልቅ የአቅም ግንባታ 

ሥራ በተጠናከረ መንገድ ማካሄድ ማስፈለጉ ግን የግድ እና የማያስተባብሉት ነው ፡፡ 

በመንግስት ተሻሚዎችና በመንግስት ተቋማት የሚታዩ የሙስና ጉዳዮችን የመከላከልና 

የማጣራት እርምጃዎች ራሱን በቻለ ተቛም በስነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን  እንዲመራ 

የተደረገውም የዚሁ የተጠያቂነትና ግልፅነት አሰራርን ለማስፈን የተያዘው ቁርጠኝነት 

አካል ነው፡፡  

ኮሚሽኑ ከተቋቋመ ጀምሮ በተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶችና የልማት ድርጅቶች 

ከ26ዐ በላይ የአሰራር ስርአቶችን በማጥናትና በመፈተሽ ለሙስና በር የሚከፍቱ 

አሰራሮችን የመዝጋት ስራ ተሰርቷል፡፡ ጥናቶቹና የእርምት ሰነዶችም የጋራ ውይይት 

እየተደረገባቸው ለአስፈጻሚ መ/ቤቶች እንዲተገበሩ የማድረግ አሰራር ተፈጥሯል፡፡ 

የሙስናና  ኪራይ ሰብሳቢነት ችግር በዋነኝነት የሚፈታው ልማትን በማፋጠን፣ 

ኋላቀርነትን በመዋጋትና መልካም አስተደደርን በማጎልበት እንዲሁም የዜጎችን አወንታዊ 

እሴቶች በመገንባት ሲሆን ከዚያ ወጣ ያለውን ህጋዊ የእርምት እርምጃ በመውሰድ ረገድ 

የፀረ ሙስና ተቛም አደራጅቶ መንቀሳቀሱም የራሱን አወንታዊ ሚና ተጫውቷል፡፡    

ሁሉም ሥፍራ በአንድ ጊዜ መዝመት ስለማይቻል ይበልጥ ለችግር የተጋለጡትን መለየት 

የግድ ይላል፡፡ በመሆኑም በግብር  ሰብሳቢ ድርጅቶች፣ በመሰረተ ልማት ግንባታ ላይ 

የተሰማሩ ተቋማት፣ ፈቃድ ሰጪ ተቋማት፣ በመሬት አስተዳደር ላይ የሚሰሩና በግንባታው 

ዘርፍ የተሰማሩት ግንባር ቀደሞቹ የችግሩ ሰለባዎች መሆናቸው ወይም የኪራይ ሰብሳቢነት 

ምንጮች መሆናቸው መለየታቸውም ግማሽ ሙሉ ነው፡፡   

ይህ እውነት ባለበት እና ባልተዘነጋበት አግባብ ጆቤ ከላይ በተመለከተ መልኩ ምርጫ 

2007ን ማሄሣቸው እራሣቸው የቅልበሣው አካል እንደሆኑ የሚያመላክትልን ሲሆን 

ይልቁንም ኩሪፊያቸውን (ሊያውም) የግል ኩሪፊያቸውን በሃገር ምሠሶና ማገር ሊያወራርዱ 

የሄዱበት ተልካሻ አካሄድ መሆኑን ያሳየናል፡፡ ለምን ቢሉ ከላይ የተመለከተው 
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እንደተጠበቀ ሆኖ የምርጫ 2007 ዋነኛ ተዋናይም ሆነ ጯሂና ተንጫጭቶ አንጫጪ 

የነበሩት የመድረኩ መራራ ከሠሞኑ ለፃፉት “የኢህአዴግ ቆርጦ ቀጥል ፖለቲካ” የተሠኘ 

መጽሃፍ እውቅና በመስጠት አሠላለፋቸው የተገላቢጦሽ ከሆነው ቆርጦ ቀጥል ስብስብ ጋር 

መሆኑን የሚያሳየን ሆኖ ተገኝቷልና፡፡ 

  

 


