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የባለሙያ አስተያየት 

መግቢያ  

የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ 6ኛውን ሀገራዊ ምርጫ በሚመለከት ከሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት 

የቀረበለትን የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ መሠረት በማድረግ የባለሙያ አስተያየት እንዲቀርብ መጋበዙ 

ይታወሳል፡፡ የሕገ መንግስት ትርጉም የተጠየቀበትም ነጥብ “… የቅድመ ምርጫ ዝግጅቶች እና ምርጫ 

በሚደረግበት ወቅት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ የሚያስገድድ ሁኔታ ቢከሰት፣ በዚህም የተነሳ ምርጫ 

ማድረግ የማይቻል ቢሆን የምርጫ ዘመናቸው ያበቃው ምክር ቤቶች እና የአስፈጻሚው የስራ ዘመን ምን 

ይሆናል? ምርጫውስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲታወጅ ምክያት የሆነው ክስተት ከተወገደ በኋላ በምን 

ያህል ጊዜ ሊከናወን ይገባል? የሚል ሲሆን እንደሚከተለው አስተያየቴን አቀርባለሁ፡፡ 

ይህ የሙያ አስተያየት የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ የቀረበባቸውን ሁለት ጉዳዮች  በመለያየት በቅደም 

ተከተላቸው ይመለከታል፡፡  

1. ምርጫ ማድረግ የማይቻል ሲሆን የምርጫ ዘመናቸው ያበቃው ምክር ቤቶች እና የአስፈጻሚው 

የስራ ዘመን ምን ይሆናል? 

ነጻ እና ገለልተኛ ምርጫ አይነተኛ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገለጫ ናቸው፡፡ ወቅቱን ጠብቆ የሚካሄድ 

ምርጫም እንዲሁ፡፡ ከዚህ አንጻር ሕገ መንግስታዊ ድሞክራሲ ያዳበሩ ሀገራት በሕገ መንግስታቸው 

በተወሰነው የጊዜ ገደብ ጠብቆ ምርጫ ይደረጋል፡፡  

በኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ መንግስት አንቀጽ 54 መሠረት የሕ/ተ/ም/ቤት አባላት በየአምስት ዓመቱ በሚደረግ 

ምርጫ እንደሚመረጡ ይደነግጋል፡፡ በዚህም መሠረት ከዚህ በፊት አምስት ምርጫዎች የተደረጉ ሲሆን 

ስድስተኛውን ምርጫ ለማከናወን ዝግጅት በመደረግ ላይ ባለበት የኮሮና ወረርሺኝ ተከስቷል፡፡ ይህንኑ 

ተከትሎ የምርጫ ቦርድ ምርጫውን ለማከናወን በወጣው መርሀ ግብር መሠረት ቅድመ ዝግጅቶችን 

ማድረግ ባለመቻሉ ምርጫው በተያዘለት ጊዜ ማከናወን እንደማይችል ለሕ/ተ/ም/ቤት አሳውቋል፡፡ 

ም/ቤቱም ወረርሺኙን ለመቆጣጠር ቀደም ብሎ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያወጀ መሆኑን ተከትሎ የምርጫ 

ቦርድ ውሳኔን በማጽደቅ ይህንን የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ አቅርቧል፡፡  



አሁን ካለው ሁኔታ አንጻርም በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 58(3) መሠረት የሕ/ተ/ም/ቤት የሥራ ዘመን 

ለማብቃቱ ከአንድ ወር ቀደም ብሎ ምርጫውን ማድረግ እንደማይቻል ም/ቤቱ አምኖበታል፡፡ አሁን የሕገ 

መንግስት ትርጉም እዲሰጥበት የተጠየቀውም ይህንን ጉዳይ ሕገ መንግስቱ በግልጽ እልባት የሚሰጠው 

ባለመሆኑ ምርጫውን ማከናወን ባለመቻሉ የሥራ ዘመናቸው ያበቃው ሁለቱ ምክር ቤቶች እና 

አስፈጻሚው እጣ ፈንታ ምን እንደሚሆን እና ምርጫውስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲታወጅ ምክያት 

የሆነው ክስተት ከተወገደ በኋላ በምን ያህል ጊዜ ሊከናወን ይገባል የሚሉ ጥያቄዎችን የያዘ ነው፡፡  

የሕገ መንግስቱ አንቀጽ 54(1) የሕ/ተ/ም/ቤት አባላት “ሁሉን አቀፍ፣ ነጻ፣ ቀጥተኛ፣ ትክክለኛ በሆነ ድምጽ 

በምስጢር በሚሰጥበት ስርዓት በየአምስት ዓመቱ እንደሚመረጡ ይደነግጋል፡፡ ይህም ድንጋጌ ምንም 

አይነት ልዩ ሁኔታ የለውም፡፡ የብዙ ሀገራት ሕገ መንግስትም በተመሳሳይ መልኩ በአስገዳጅ ምክንያት 

ምርጫውን ማከናወን የማይቻል ሲሆን በልዩ ሁኔታ ምርጫው ለሌላ ጊዜ የሚተላለፍበትን ሁኔታ 

አያስቀምጡም፡፡ ከዚህ አንጻር የአንዳንድ ሀገራት ሕገ መንግስታት ይህንን አይነቱን ሁኔታ የሚያስተናግድ 

ልዩ ሁኔታ ያስቀምጣሉ፡፡1  

ይህም አካሄድ የተለመደ እና መደበኛ ሁኔታን ከግምት ያስገባ ሲሆን የራሱ የሆነ ጠንካራ እና ደካማ ጎን 

አለው፡፡ በአንድ በኩል አንዳንድ ሀገራት እንደሚያደርጉት ምርጫ የሚራዘምበትን ሁኔታ ቀድሞ በሕገ 

መንግስቱ እንደ ልዩ ሁኔታ ማካተት ምርጫ ለማራዘም አስገዳጅ ሁኔታ ቢፈጠር ውሳኔ ሰጪው አካል 

ተለይቶ የተቀመጠ በመሆኑ ወደ ሌላ ውዝግብ ሳይገባ ምርጫውን በማራዘም አስገዳጁን ሁኔታ ለማለፍ 

ያስችላል፡፡ በሌላ በኩል ግን ሥልጣን ላይ ያለው አካል ያለአግባብ በመጠቀም ልዩ ሁኔታው ከታሰበለት 

ዓላማ ውጭ ሥልጣን ላይ የሚቆይበትን ጊዜ ለማራዘም ሊጠቀምበት ይችላል፡፡  

አብዛኛው ሕገ መንግስታት ምርጫ መደበኛ ጊዜውን ጠብቆ እንዲካሄድ ከመደንገግ አልፈው በልዩ ሁኔታ 

ምርጫውን በወቅቱ ለማካሄድ ባይቻል ምርጫው ለሌላ ጊዜ የሚተላለፍበትን እና ውሳኔ ሰጪውን አካል 

አያስቀምጡም፡፡ በዚህ ረገድ ተጠቃሽ የሚሆነው የዩናይትድ ስቴትስ ሕገ መንግስት ሲሆን በጦርነት ጊዜ 

በተለይም በ18642 እ.አ.አ.፣ እንዲሁም በሁለተኛ የአለም ጦርነት ወቅት በ19443 እ.አ.አ. ምርጫን 

 
1 ባንግላዴሽ፣ ካሜሮን፣ ማልታ ሊጠቀሱ ይችላሉ፡፡  
2 https://www.britannica.com/event/United-States-presidential-election-of-1864 ነገር ግን የእርስ በርስ ጦርነቱ 

በነበረባቸው ደቡባዊ ግዛቶች ምርጫ አልተከናወነም፡፡  
3 https://www.britannica.com/event/United-States-presidential-election-of-1944  

https://www.britannica.com/event/United-States-presidential-election-of-1864
https://www.britannica.com/event/United-States-presidential-election-of-1944


አድርጋለች፡፡ የእንግሊዝን ተሞክሮ ስንመለከት በግንቦት ወር 2020 እ.አ.አ. የአካባቢ ምርጫ የሚደረግበት 

ቢሆንም በዚሁ በኮሮናቫይረስ ምክንያት መካሄድ ባለመቻሉ ለአንድ ዓመት ተራዝሟል፡፡4  

ከዚህም መረዳት እንደሚቻለው ሕገ መንግስቱ ምርጫ በልዩ ሁኔታ የሚራዘምበትን ሁኔታ ባላስቀመጠ ጊዜ 

በአንዳንድ ሀገራት በጦርነት ወቅት ምርጫ የተደረገ ሲሆን በሌሎች ደግሞ የተራዘመበትን ሁኔታ እናያለን፡፡  

አሁን ወደተያዘው ጉዳይ ስንመለስ ምርጫ ቦርድ ባወጣው መርሀ ግብር መሠረት የምርጫ ዝግጅት 

ማድረግ ያለመቻሉን፣ ይህንን ተከትሎም ምርጫውን በተያዘለት ጊዜ ማከናወን ያለመቻሉን ጠቅሶ 

ለሕ/ተ/ም/ቤት ማስወቁን፣ ም/ቤቱም ይህንኑ ውሳኔ ማጽደቁን፣ በዚህም ምክንያት የሥራ ዘመናቸው 

የሚያበቃው አካላት እጣ ፈንታ እንዲሁም ምርጫው በምን ያህልጊዜ ውስጥ መካሄድ እንዳለበት ሕገ 

መንግስቱ ምላሽ የሌለው በመሆኑ የሕገ መንግስት ትርጉም የጠየቀ መሆኑን መገንዘብ ይቻላል፡፡ 

ለእነዚህን ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በቅድሚያ ሊመረመሩ የሚገባቸው የሚከተሉት ነጥቦች ናቸው፡- 

• ይህንን የሕገ መንግስት ክፍተት በትርጉም መሙላት ይቻላል ወይስ የሕገ መንግስት ማሻሻያ 

የሚፈልግ ጉዳይ ነው? 

• በትርጉም ምላሽ ማግኘት የሚችል ከሆነ ምርጫ መከናወን ባለበት ወቅት አስገዳጅ ሁኔታ ሲፈጠር 

ምርጫውን ለማራዘም ስልጣን የሚኖረው የትኛው አካል መሆን አለበት? ለምን ያህል ጊዜስ 

ምርጫውን ለማራዘም ይችላል? 

• በዚህ ሁኔታ የሥራ ዘመናቸው ያለፈባቸው ሁለቱ ም/ቤቶች እና አስፈጻሚው እጣ ፈንታቸው ምን 

ይሆናል? 

1.1. የሕገ መንግስት ክፍተቱ በትርጉም መሙላት ይቻላል ወይስ የሕገ መንግስት ማሻሻያ 

የሚፈልግ ጉዳይ ነው? 

ከላይ እንደተገለጸው የሕገ መንግስቱ አንቀጽ 54(1) ምርጫው በየአምስት ዓመቱ ሊካሄድ እንደሚገባ 

ከሚደነግግ በቀር አሁን ላለንበት ሁኔታ ምላሽ አይሰጥም፡፡ ይህን ተከትሎም ክፍተቱ በሕገ መንግስት 

ትርጉም የሚሞላ ነው? የሚል ጥያቄ ይነሳል፡፡  

 
4 https://www.bbc.com/news/uk-politics-51876269. በፖላንድም እንዲሁ በያዝነው ግንቦት ወር ሊካሄድ ታቅዶ የነበረው 

ፕሬዝዳታዊ ምርጫ ተሰርዞ የፕሬዝዳንቱ የሥራ ዘመን ከማብቃቱ በፊት በመጪው ክረምት ወቅት ለማካሄድ ታስቧል፡፡  

https://www.bbc.com/news/uk-politics-51876269


በአንድ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ምርጫ ካለው ሚና አንጻር ምርጫው ወቅቱን ጠብቆ መካሄዱ ወሳኝ 

ነው፡፡ ምርጫ መሰረዝ ወይም ማራዘም መወሰን ሕዝባዊ ተሳትፎን ለጊዜውም ቢሆን ይገድባል፡፡ ሕዝብ 

ባልመረጠውም መንግስት እንዲተዳደር ይሆናል፡፡ ስለሆነም ይህ ምርጫ የማራዘም ውሳኔ ሕዝብን ያሳተፈ 

ቢሆን የበለጠ ተቀባነት ያገኛል፡፡ ዴሞክራሲያዊም ነው፡፡ ነገር ግን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅ 

ምክንያት የሆነው ክስተት ሕዝባዊ ተሳትፎ ለማድረግ የማያስችል ከመሆኑ አንጻር አማራጮችን ማጤን 

ያስፈልጋል፡፡  

የሕገ መንግስት ዝምታ (constitutional silence) ማለት ሕገ መንግስት በቀጥታ የማይመልሰው ጉዳይ 

ሲኖር ነው፡፡5 ከዚህም የምንረዳው ሕገ መንግስት በዝምታ ያለፈው ጉዳይ ምላሽ የሌለው ለው ግን ማለት 

አይደለም፡፡ ፀሐፍቶች “Constitutional silence speaks in different voices”6 እንደሚሉት ሕገ መንግስት 

አውንታዊም ሆነ ዘሉታዊ ምላሽ የማይሰጣቸውን ጉዳዮች የተለያዩ የትርጉም መርሆዎችን በመጠቀም 

የተለያዩ አማራጭ ምላሾችን ይሰጠናል፡፡  

አሁን በተያዘው ጉዳይ ሕገ መንግስቱ በዝምታ ያለፈው ጉዳይ እንደመሆኑ የሕገ መንግስት ትርጉም 

መርሆዎችን በመጠቀም ምላሽ ማግኘት ይቻላል፡፡ ከዚህ ባሻገር የሕገ መንግስት ማሻሻል የሚያስፈልገው 

በግልጽ የተደነገገውን ለመቀየር ሲፈለግ ወይም በትርጉም ሊሸፈን የማይችል ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ 

ወይም ፖለቲካዊ ለውጥ ሲኖር ነው፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ ሕዝብ ተሳትፎ አድርጎበት የሚወሰን ቢሆን የተሻለ 

ተቀባይነት የሚኖረው ቢሆንም በወረርሺኙ ምክንያት ይህንን ማድረግ አዳጋች ከመሆኑም በዚህ መልክ 

ሕዝብን ለማሳተፍ ማሰብ ቀድሞውኑ ምርጫውን ለማራዘም ምክንያት የሆነውን ጉዳይ ያለማጤን ነው፡፡ 

ስለዚህ የቀረበው የሕገ መንግስት ጥያቄ በትርጉም የሚመለስ እና የተለያዩ የትርጉም መርሆዎችን 

በመጠቀም መፍትሔ ሊገኝለት የሚችል ነው፡፡  

1.2. ምርጫ የማራዘም ስልጣን  

የሕ/ተ/ም/ቤት ለቀረበው የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት መታየት ያለበት መሠረታዊ 

ነጥብ ምርጫ መካሄድ በነበረበት ጊዜ ለማካሄድ አስገዳጅ ሁኔታ በመፈጠሩ ምርጫ ማድረግ ባልተቻለ ጊዜ 

 
5  Aharon Barak, ‘On Constitutional Implications and constitutional structure,’ in David Dyzenhaus and Malcolm 
Thornburn (eds.)   Philosophical Foundations of Constitutional Law, Oxford University Press, Oxford, 2016, p. 60. 
Goldsworthy argued that constitutional implication is only possible if it 
realizes the constitutional framers’ intent.  
6 Ibid.  



ምርጫውን የማራዘም ስልጣን ለአንድ ወይም ከዚያ በላይ ለሆኑ አካላት ተለይቶ የሚሠጠው አካል 

ያስፈልጋል፡፡ ይህም በአንድ በኩል ለጉዳዩ ዘላቂ እልባት ለመስጠት እና ሌሎች ተያያዥ ጥያቄዎች ሕገ 

መንግስታዊ መሠረት ለማስያዝ ነው፡፡  

ለዚህ ጥያቄ ምላሽ ለማግኘት ሕገ መንግስቱን እና ተቀባይነት ያላቸው የዴሞክራሲ መርሆዎችን ማየት 

ያስፈልጋል፡፡ በሕገ መንግስቱ መግቢያ ላይ እንዲሁም በተለያዩ ድንጋጌዎች ላይ ለማየት እንደሚቻለው 

ዴሞክራሲ መሠረት የሚያደርገው የሕዝባዊ ሉዓላዊነት ላይ ነው፡፡ ይህም ሉዓላዊ ስልጣን ሕዝብ ቀጥታ 

በሚያደርገው ተሳትፎ ወይም በተወካዩ አማካኝነት ሊገለጽ ይችላል፡፡ እንግዲህ አሁንም አያከራከረ ያለው 

ጉዳይ የዚህ ሉዓላዊ ስልጣን ባለቤት የሆነው ሕዝብ ተዋካዩን የሚመርጥበት መደበኛ ምርጫ መካሄድ 

ባለመቻሉ ነው፡፡  

አሁን ባለው ሁኔታ ምርጫን የማራዘም ስልጣን የተሰጠው በሕገ መንግስቱ የተቋቋመ አካል ባለመኖሩ 

ካሉት ተቋማት መካከል ይህ ስልጣን ቢሰጠው የተሻለ ቅቡልነት የሚኖረው የትኛው አካል ወይም አካላት 

ነው/ናቸው? የሚለውን ጥያቄ መመልከቱ ተገቢ ነው፡፡ በሕገ መንግስቱ የተቋቋሙ መንግስታዊ አካላት 

አሁን ከተያዘው ጉዳይ ግንኙነት ያላቸው ጥያቄ አቅራቢው የሕ/ተ/ም/ቤት፣ የፌ/ም/ቤት፣ የሚንስትሮች 

ም/ቤት፣ የፌ/ጠ/ፍ/ቤት፣ ምርጫ ቦርድ፣ ወዘተ ይገኙበታል፡፡  

ከእነዚህ ተቋማት መካከል የሕ/ተ/ም/ቤት ቀጥታ በሕዝብ የሚመረጡ እና የሕዝብ ቀጥተኛ ውክልና 

ያለው በመሆኑ ከሌሎቹ በተሻለ ሁኔታ ይህንን ውሳኔ ለማሳለፍ የተሻለ ተቀባይነት ያለው አካል ነው፡፡ ይህም 

ብቻ ሳይሆን ምርጫ ማድረግ በማይቻልበት ሁኔታ ምርጫውን የማራዘም ስልጣን ለአንድ አካል ተለይቶ 

ያለመስጠትን ተከትሎ በሚፈጠር የፖለቲካ ስልጣን ክፍተት ሀገሪቱን ወደ ከፋ ሁለንተናዊ ቀውስ ውስጥ 

የሚከት ነው፡፡ ውጤቱም የከፋ ነው የሚሆነው፡፡  

የሌሎች ሀገራት ልምድ ስናይ የማልታ እና ባንግላዴሽ ሕግ መንግስታት ምርጫን የማራዘም ስልጣን 

ለፓርላማቸው የሚሰጡ ናቸው፡፡ የተወሰኑ ሀገራት የአስፈጻሚውን ተሳትፎ በተወሰነ መልኩ እዲካተት 

ያደርጋሉ፡፡  

ከላይ በተጠቀሱት ምክንያቶች የሕ/ተ/ም/ቤት ምርጫን የማራዘም ስልጣን ሊኖረው ይገባል፡፡ ይህ ሲሆን 

ግን እጅግ ጥንቃቄ በተሞላበት እና ገደቦች ያሉበት መሆን አለበት፡፡ ምክንያቱም ከታሰበው ዓላማ 

በመውጣት የራሱን የስልጣን ዘመን ለማራዘም እንዳይጠቀምበት ማድረግ አስፈላጊ ነው፡፡ መስፈርቶች፡ 



- ምርጫ ለማካሄድ የማይቻልበት ሁኔታ በገለልተኛ አካል መገምገም እና ድምዳሜ ላይ መደረስ 

አለበት- ምርጫ ቦርድ፣ የሙያ ማህበራት፣ ሲቪል ማህበራት፣ ወዘተ 

- ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ውይይት ማድረግ- ይህም consensus democracy እንዲያድግ ያደርጋል፡፡  

ስለሆነም የሕ/ተ/ም/ቤት ምርጫ ለማካሄድ የማይቻል ሲሆን ምርጫውን በሕጋዊ መንገድ ለሌላ ጊዜ 

ማስተላለፍ የማስተላለፍ ስልጣን ሊኖረው ይገባል፡፡  

1.3. ምርጫው ለሌላ ጊዜ የተላለፈ እንደመሆኑ የሥልጣን ዘመናቸው የሚያበቃው ሁለቱ ምክር 

ቤቶች እና አስፈጻሚው አካል ዕጣ ፈንታ 

ሕገ መንግስቱ የሕ/ተ/ም/ቤት ሥራ ዘመን አምስት መሆኑን፣ ይህንኑ ተከትሎ የፌ/ም/ቤትም ተመሳሳይ 

የሥራ ዘመን መሆኑን ያስቀምጣል፡፡ የፌደራል መንግስቱ አስፈጻሚ አካልም የሚመረጠው በተወካዮች 

ም/ቤት እንደመሆኑ ተመሳሳይ የስልጣን ዘመን ያለው ነው፡፡ ስለዚህ ዋናው ጥያቄ ምርጫ ወቅቱን ጠብቆ 

ማድረግ ባለመቻሉ የሕ/ተ/ም/ቤት የሥራ ዘመን ምን ሊሆን ይገባል የሚለው ነው፡፡  

የሕገ መንግስቱ አንቀጽ 9(3) በግልጽ እንደሚደነግገው የፖለቲካ ስልጣን የሚያዘው ሕገ መንግስቱ 

ባስቀመጠው ሁኔታ ብቻ ነው፡፡ ከዚህ ውጭ በሆነ መልኩ ስልጣን ለመያዝ መሞከር ሕገ መንግስታዊ 

ስርዓቱን እንደመናድ ይቆጠራል፡፡ ምርጫ የመንግስትን ስልጣን ከአንዱ ወደ ሌላው የሚያዘዋውር መሳሪያ 

ነው፡፡ ይህ ባልሆነበት ሁኔታ ማለትም ምርጫ ባልተካሄደበት ወቅት ምርጫው ተደርጎ በሕዝብ ወደ 

ተመረጠ ፓርቲ የፖለቲካ ስልጣን እስከሚሸጋገር ድረስ የሚኖረው ጊዜ በምን መልኩ ሊመራ ይገባል? 

የሚለው ጥያቄ መመለስ አስፈላጊ ነው፡፡ 

ከዚህ አንጻር እንደ መፍትሔ የሚጠቀሱ የተለያዩ አማራጮችን መጥቀስ ይቻላል፡፡ የመጀመሪያው አማራጭ 

አሁን ያለው ምክር ቤት ምርጫው እስከሚካሄድ ድረስ እንዲቀጥል ማድረግ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ 

ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች የተካተቱበት የሽግግር መንግስት መመስረት ነው፡፡  

አማራጭ 1፡ የሕ/ተ/ም/ቤት የስራ ዘመን ምርጫ እስከሚናወን እንዲቀጥል ማድረግ 

ይህ አማራጭ ከላይ ምርጫ ማድረግ የማይቻልበትን ሁኔታ በማገናዘብ ምርጫውን ለማራዘም ሲወሰን 

ምክር ቤቱ የሥራ ዘመኑ እንደተራዘመ በመቁጠር በስራ ላይ እንዲቆይ ማድረግ ነው፡፡ ለዚህም ሕገ 

መንግስታዊ እና አመክኖአዊ ምክንያቶቹ የሚከተሉት ናቸው፡- 



- የምርጫ ዓላማ- በሕገ መንግስቱ መግቢያ ላይ እንደተገለጸው ሕገ መንግስቱ ከተመሰረተባቸው 

ዓላማዎች አንዱ ዘላቂ ሰላም እና ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ ለመገንባት ነው፡፡ ምርጫም በራሱ 

የመጨረሻ ግብ አይደለም፡፡ ይልቁንም ሕዝብ በሚስማማው መሪ ለመመራት የሚያግዘው 

መንግስት ተጠያቂ እንዲሆን የሚያደርግ እንዲሁም አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ የተረጋጋ እና 

ቅቡልነት ያለው መንግስት እንዲኖር የሚያደርግ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት ምርጫ ማድረግ እነዚህን 

ግቦች የማይመታ ከመሆኑም ሕዝቡን ለከፋ የጤና ችግር የሚዳርግ ነው፡፡ ስለመሆነም ወረርሺኙ 

በቁጥጥር ስር እስከሚውል ድረስ በተሻለ ቁመና ላይ ያለው የሕ/ተ/ም/ቤት ነው፡፡ ምንም እንኳን 

የም/ቤቱ የስራ ዘመን ቢያበቃም ከም/ቤቱ የተሻለ ተቀባይነት ያለው አካል ባለመኖሩ የተሻለው 

አማራጭ ነው፡፡  

 

- ለወረርሽኙ በቂ ምላሽ ለመስጠት- ምርጫው እስኪካሄድ የምርጫ ዘመኑ ያበቃ ም/ቤት ነው 

ተብሎ የባለ አደራ መንግስት ሆኖ ቢቀጥል ያለንበት ወቅት የመንግስትን የተቀናጀ እና ሁሉን አቀፍ 

ጥረት ማድረግ የሚጠበቅበት እንደመሆኑ ወረርሺኙን ለመከላከል እና በተቻለ ፍጥነት በቁጥጥር 

ስር አውሎ ወደ መደበኛ ሕይወት መመለስ አስፈላጊ ነው፡፡  

- የመንግስት ስልጣን ክፍተት ከሚያመጣው ቀውስ ጋር ሲነጻጸር  

- የሌሎች ሀገራት ልምድም የሚያሳየው ምርጫ በአስገዳጅ ምክንያት የተራዘመ እንደሆነ የስራ 

ዘመናቸው የሚያበቃ ተቋማትም አብሮ እንደሚራዘም ማየት ይቻላል፡፡  

በእነዚህ እና ሌሎች ኣሳማኝ ምክንያቶች አሁን ካለንበት ሁኔታ የሕ/ተ/ም/ቤት የሥራ ዘመን ቀጣይ ምርጫ 

እስከሚደረግ ድረስ መራዘም ያለበት ነው፡፡  

2. ምርጫው መቼ መካሄድ አለበት 

የሕገ መንግስት ትርጉም የተጠየቀበት ሌላኛው ጉዳይ ምርጫው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲታወጅ ምክያት 

የሆነው ክስተት ከተወገደ በኋላ በምን ያህል ጊዜ ሊከናወን ይገባል የሚለው ነው፡፡ ይህንን ጥያቄ ለመመለስ 

ሁለት ሕዝባዊ ጥቅሞችን ማገናዘብ ያስፈልጋል፡፡ አንደኛው የመምረጥና የመመረጥ መብት እንዲሁም 

ምርጫ በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ያለው ሚና ሲሆን በሌላ በኩል ወረርሺኙ በቁጥጥር ስር ከዋለ 

በኋላ ለምርጫ ዝግጅት የሚወስደው ጊዜ ነው፡፡  



በእኔ አስተያየት አሁን ያለንበት ሕገ መንግስታዊ ሁኔታ በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 58(2) መሰረት ጥምር 

መንግስት የመሰረቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያለመስማማት ተከትሎ የሚንስትሮች ም/ቤት ሲበተን ወይም 

በዚሁ ድንጋጌ ንዑስ አንቀጽ አንድ መሠረት ም/ቤት ሲበተን ምርጫ መደረግ ያለበት የጊዜ ገደብ 

ተቀምጧል፡፡ እነዚህ ሁኔታዎች የሚያሳዩት ይህንን የጊዜ ገደብ እንደ መነሻ በስድስት ወር ጊዜ ገደብ ውስጥ 

የምርጫ ዝግጅት አድርጎ በቁ ምርጫ ማካሄድ እንደሚቻል ሁነኛ ማሳያ ነው፡፡ ስለሆነም አስቸኳይ ጊዜ 

አዋጅ ለማወጅ ምክንያት የሆነው ክስተት በተወገደ በ 6 ወር ጊዜ ውስጥ ምርጫ እንዲከናወን መሆን 

አለበት፡፡  

ከዚህ አንጻር የሌሎች ሀገራትን ልምድ ያን እንደሆነ ባንግላዴሽ ስድስት ጊዜ ገደብ ስታስቀምጥ ሌሎች 

ሀገራት እስከ 12 ወራት የሚፈቅዱ አሉ፡፡ የስድስት ወር የጊዜ ገደቡ በአንድ በኩል የተከሰተው ወረርሺኝ 

በቁጥጥር ስር ከዋ በኋላም ሊኖረው በሚችለው ተጽዕኖ ለምርጫ ዝግጅት እጅግ በጣም ያጠረ እንዳይሆን 

በሌላ በኩል ሕዝብ ባልመረጠው መንግስት መንግስት ረዘም ላለ ጊዜ እንዳይተዳደር አማካኝ ጊዜ ነው የሚል 

እምነት አለኝ፡፡  

ማጠቃለያ 

ከላይ በሰፊው ለመዳሰስ እንደተሞከረው ሕገ መንግስቱ በዝምታ ያለፈው በአስገዳጅ ሁኔታ ምርጫን 

የማራዘም ውሳኔ የማን ሊሆን ይገባል፣ ይህንኑ ተከትሎ የሥራ ዘመናቸው መስከረም 30 የሚያበቃ አካላት 

ዕጣ ፈንታቸው ምንድን ነው፤ ምርጫውስ መቼ መካሄድ አለበት የሚሉ ነጥቦች ተነስተዋል፡፡ ሕገ መንግስቱ 

በዝምታ ያለፈው ጉዳይ በሕገ መንግስት ትርጉም ሊሞላ የሚችል ክፍተት መሆኑን፣ በዚህም በሕገ 

መንግስቱ ከተቋቋሙ አካላት ምርጫውን ለማራዘም ስልጣን ሊኖረው የሚገባ የሕ/ተ/ም/ቤት መሆኑን፣ 

ይህ አሁን ያለንበት አስገዳጅ ሁኔታ እስከሚያልፍ እና ምርጫ እስከሚደረግ ድረስ የሕ/ተ/ም/ቤት፣ 

የፌ/ም/ቤት እና የአስፈጻሚው የሥራ ዘመን ሊራዘም እንደሚገባ እንዲሁም ያለንበት አስገዳጅ ሁኔታ ባበቃ 

በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ምርጫ መደረግ ያለበት መሆኑን ከሕገ መንግስቱ እሴቶች፣ ድንጋጌዎች፣ የሌሎች 

ሀገራት ተሞክሮዎች እና የዳበሩ ሕገ መንግስታዊ መርሆዎች መገንዘብ ይቻላል፡፡  


