ለአሃዱ ኤፍ ኤም ራዲዮ-በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ህዝባችንን በተሳሳተ መረጃ እንዳናደናግር ብንጠነቀቅ!

የካቲት 26 ቀን 2010 ዓ.ም.
ከ ብርሃኔ በርሄ

የካቲት 21 ቀን 2010 ከከምሽቱ 1 ሰዓት በፊት የጠቅላይ ሚኒስትር ምርጫን በሚመለከት ያቀረባችሁትን ትንታኔአዊ ዜና
አዳምጫለሁ። በትንታንአዊ ዜናዉ በኢህአዴግ ለጠቅላይ ሚኒስትርነት የተመረጠዉ እጩ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት
ቀርቦ በምክር ቤቱ ከግማሽ በላይ ድምጽ መፅደቅ እንደሚኖርበት ገልፃችኋል። እንደዚያ ያላችሁበት ምክንያት ሆን ብላችሁ
ላይሆን ይችላል። ሁላችንም ቢሆን ባለማወቅ የምንሳሳትባቸዉ አጋጣሚዎች ሊኖሩ ይችላሉ። የሆነ ሆኖ

ለህዝብ

ያስተላለፋችሁት መልእክት በሚከተለዉ ምክንያት ትክክል አይደለም።
1.

የኢፌዴሪ ህገመንግስት፦

 አንቀፅ 56- በምክር ቤቱ አብላጫ መቀመጫ ያገኘ የፖለቲካ ድርጅት ወይም ጣምራ ድርጅቶች የፌዴራሉን
መንግስት የህግ አስፈፃሚ አካል ያደራጃል/ያደራጃሉ፤ ይመራል/ይመራሉ
 አንቀጽ 73(1)-ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት መካከል ይመረጣል
 አንቀፅ 73(2)- በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አብላጫ መቀመጫ ያገኘዉ የፖለቲካ ድርጅት ወይም ያገኙ
የፖለቲካ ድርጅቶች የመንግስት ስልጣን ይረከባል/ይረከባሉ/
የሚሉ ድንጋጌዎችን አስፍሯል።
2. በህገመንግስቱ አንቀፅ 56 መሰረት በአሁኑ ተጨባጭ ሁኔታ የህግ አስፈፃሚዉን አካል የማደራጀት ስልጣን
የተሰጠዉ ለኢህአዴግ ብቻ ነዉ። በዚህም ምክንያት የስራ አስፈፃሚዉ ቁንጮ የሚሆነዉ ጠቅላይ ሚኒስትር
ምርጫ ለሌሎች አካላት(ከኢህአዴግ ዉጭ ላሉት) ድርድር አይቀርብም። በድምጽ እንዲወሰንም አይደረግም።
በህገመንግስታችን የትኛዉም ክፍል ወይንም አንቀጽ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምርጫ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት
አብላጫ ድምፅ እንደሚፀድቅ አልተደነገገም።
3. በአንቀጽ 73(1)-ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት መካከል ይመረጣል የሚለዉ ድንጋጌም
ቢሆን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ያልሆነ ሰዉ በጠቅላይ ሚኒስትርነት ሊመረጥ እንደማይችል የሚደነግግ
እንጂ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ድምፅ እንደሚሰጥበት የሚደነግግ አይደለም።
4. በአንቀፅ 73(2)- በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አብላጫ መቀመጫ ያገኘዉ የፖለቲካ ድርጅት ወይም ያገኙ
የፖለቲካ ድርጅቶች የመንግስት ስልጣን ይረከባል/ይረከባሉ/ የሚለዉ ድንጋጌም ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩን
በምክር ቤቱ የማሰየም ስልጣን ለአሸናፊዉ የፖለቲካ ድርጅት ብቻ መስጠቱን ያመለክታል። በዚህ ድንጋጌ መሰረት
1

በምክር ቤቱ መቀመጫ ያላቸዉ የተቃዋሚ ድርጅቶች ቢኖሩ(የተሸነፉ) ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆን የሚችል
አባላቸዉን ለዉድድር ማቅረብ አይችሉም። ይህም ማልት በምክር ቤቱ ዉስጥ የጠቅላይ ሚኒስትር ምርጫ
ዉድድር አይካሄድበትም ማለት ነዉ። ይህም ጠቅላይ ሚኒስትርን ማቅረብ ጨምሮ

መንግስት የመመስረት

ስልጣን የተሰጠዉ አብላጫ መቀመጫ ላገኘዉ የፖለቲካ ድርጅት በመሆኑ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት
ድምጽ አይሰጥበትም የሚለዉን ያመለክታል። በገዥዉ ፓርቲ ለጠቅላይ ሚኒስትርነት የተጠቆመዉ ሰዉ የድምጽ
ቆጠራ ማድረግ ሳያስፈልገዉ (acclamation) ሹመቱ ተቀባይነት ያገኛል። አክላሜሽን ደግሞ የቀረበዉን ጠቅላይ
ሚኒስትር ለመቀበል ወይንም ላለመቀበል ድምጽ መስጠት ማለት አይደለም። ምክር ቤቱ በሚሰጠዉ ድምጽ
በአሸናፊዉ ፓርቲ የቀረበዉ ጠቅላይ ሚኒስትር የመዉደቅ እድል የሚኖረዉ ከሆነ ድርጊቱ አንቀፅ 56ን እና
73/2/ን የሚፃረር ወይንም የሚጥስ ይሆናል። ስለሆነም ድምፅ አይሰጥበትም። ሁላችንም በማወቅም ሆነ ባለማወቅ
ህዝባችንን በህገመንግስቱ ባልተደነገገ አስተሳሰብና ግንዛቤ እንዳናሳስት ጥንቃቄ የማድረግ ሀላፊነት አለብን።
ለህገመንግስታዊ ድንጋጌዉ አንድ የተግባር ማረጋገጫ ላስታዉስ። ወቅቱ ክቡር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እና
የድርጅት አባሎቻቸዉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የነበሩበት የምክር ቤት ስራ ዘመን ነዉ። በወቅቱ
ኢህአዴግ አብላጫ መቀመጫ በመያዙ ምክንያ ስራ አስፈፃሚዉን አካል የሚመራ ጠቅላይ ሚኒስትር ለምክር ቤቱ
አቀረበ። የተፎካካሪ ፓርቲ አባል በበኩሉ የድርሻዉን ጥቆማ ለማቅረብ ሙከራ አደረገ። ሆኖም ግን ከላይ
ባቀረብነዉ ህገመንግስታዊ ድንጋጌ ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትር አቅርቦ የማሰየም ስልጣን አብላጫ መቀመጫ
በማግኘቱ ምክንያት መንግስትነትን እንዲረከብ ህገመንግስታዊ ስልጣን የተሰጠዉ የፖለቲካ ድርጅት ብቻ እንደሆነ
በወቅቱ ትችት ቀርቦበታል። በአጭር አገላለጽ አናሳ መቀመጫ ያላቸዉ የፖለቲካ ድርጅቶች ጠቅላይ ሚኒስትር
የሚሆን አባላቸዉን በጥቆማ ማቅረብ የማይችሉ ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመምረጥ የተጠቋሚዎች ዉድድር
አይኖርም ማለት ነዉ። የተጠቋሚዎች ዉድድር የማይኖር ከሆነ ደግሞ መንግስት የመመስረት ስልጣን የተሰጠዉ
የፖለቲካ ድርጅት ባቀረበዉ ጠቅላይ ሚኒስትር ላይ ድምጽ አይሰጥም ማለት ነዉ። ይህም እንደ ህግ ፕሪሲደንስ
ተቆጥሮ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በነበሩት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የስራ ዘመኖች በምክር ቤቱ አናሳ ወንበር ያገኙ
ተፎካካሪ የፖለቲካ ድርጅቶች ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ጥቆማ ለማቅረብ ሙከራ ሲያደርጉ አልታዩም። በብዙ
መልኩ ከኢትዮጵያ ጋር የሚመሳሰለዉን የካናዳን ፓርላሜንታዊ ስርአት እንደምሳሌ ከወሰድን ደግሞ የገዢዉ
ፓርቲ ሊቀመንበር ያለምንም ድምጽና ዉድድር ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆንበት ስርአት አላቸዉ። ይህም
በህገመንግስታቸዉ የተደነገገ ነዉ። ከዚህ በተጨማሪም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባ ወቅት የጠቅላይ
ሚኒስትሩን ሹመት ለማሳለፍ ወይንም ለመጣል በማለም (ሊቆጠር የሚገባዉ) ድምጽ እንደማይሰጥበት እና
በአክላሜሽን ብቻ/በስያሜ ብቻ/ እንደሚታለፍ አስተያየት የቀረበበት የምክር ቤት የስራ ዘመን እንደነበረም
እናስታዉሳለን። በዚህ ረገድ የበለጠ መረጃ ማግኘት የሚፈልግ ካለ የምክር ቤቱን ቃለጉባኤ እና ሪከርዶች
መመልከት ይችላል።
5. ተጨማሪ ሀሳብ ለመጠቆም ያህል በኢፌዴሪ ህገመንግስት መሰረት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ያልሆነ
ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ሊቀርብ እንደማይችለዉ ሁሉ በህገመንግስታቸዉ ተመሳሳይ ድንጋጌ ያሰፈሩ ክልሎች
ቢኖሩ የክልሉ ምክር ቤት አባል ያልሆነን ሰዉ ለክልል ፕሬዚደንትነት መምረጥ እንደማይቻል ግልጽ ነዉ።
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