
ስለሀገ መንግስቱ ትርጉም፣ አንዳንድ ሃሳቦች 
 

ለህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ 
አዲስ ኣበባ 

 
በአሰፋ እንደሻው፣ ለንደን፣ ዩናይትድ ኪንግደም 

 
መግቢያ 
 
የኮረና በሽታ በቻይና ተከስቶ ወደኢትዮጵያ መድረሱ እስክተረጋገጠ ድረስ የምርጫው ቀነ ቀጠሮ ተወስኖ፣ ባገር ደረጃና 
በያካባቢው ህጋዊነት የሚሹ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ምዝገባ አልቆ የማይቀረውን የምርጫ ዘመቻ፣ ውድድር፣ ክርክርና 
ውዝግብ ህዝቡ እየተጠባበቀ ነበር። የምርጫው ቦርድ በበኩሉ የተመዝጋቢ ፓርቲዎቹን ብዛትና ደረጃ አስቀድሞ በወጣው 
የምርጫ ህግ መሰረት ለይቶ አጠናቆ ለምርጫው መከናወን የሚቀረውን አሰራር ዘርግቶ ይንቀሳቀስ ነበር። ነገር ግን  
አስቀደሜ ጥናት አስድርጌአለሁ፣ የሚመለክታቸውንም አማክሬያለሁ ብሎ ምርጫ ቦርዱ መጋቢት 22 ቀን 2012 በገለጸው 
ውሳኔi  የኮሮና በሽታው በኢትዮጵያ መክሰት ገና ያልተክናወኑትን ተገባራትii ጨርሶ እስከ ምርጫው እለት ነሃሴ 23 ቀን 
2012 ድረስ ለማገባደድ የማያስችለው መሆኑን ለተወካዮች ምክር ቤት አቅርቦዋል፡፡ ለምከር ቤቱ የላክው ውሳኔ ተደረገ 
ከተባለው ነገር ግን ይፋ ካልሆነው “የዳሰሳ ጥናት” ጋር እንደነበር ቦርዱ በድረ ገጹ ላይ ገለጾታልiii፡፡   
 
ምርጫ ቦርድ ሁሉን ነገር በህጉ መሰረት ሲያክናውን ቆይቶ በኮሮና ቫይረሱ መከሰት ምክንያት የተለያዩ “ድምር ሁኔታዎች 
በሚያዚያ ሊጀመር በታቀደው የመራጮች ምዝገባ እና ተያያዥ የዝግጅት ስራዎች ላይ ከፍተኛ ተፅእኖ” ስላሳደሩiv፣ 
የመንግስትም የአስቸኩዋይ አዋጅ እርምጃዎች የህዝብ እንቅስቃሴ ስለሚገድቡ ስራችንን በተቆረጠው ጊዜ ወሰጥ መጨረስ 
ስለማያስችለን አውጥተን የነበረውን ያፈጻጸም ሰሌዳ ሰርዘናል ብሎ ወስኖ ይህንኑ ለተወካዮች ምክር ቤት ማቅረቡ ተገቢ 
ነው፡፡ ይሁንና ሂደቱ በርካታ የህግና የፍሬ ነገር ጥያቄዎች ያሰክትላል፡፡ 
 
የምርጫውን ቀን የመሰረዝ ጉዳይ 
 
አንደኛ ቦርዱ ገና ቫይረሱ ምን ያህል በኢትዮጵያ እንደተዛመተ ሳይታወቅ ሁለተኛም መዛመቱ ሊያሰከትል የሚችለው 
ጉዳትና ተጽእኖ እንኩዋን በኢትዮጵያ በቻይናና በሌላው አለም ሳይጠናና ሳይደረስበት የምርጫውን ቀን የመሰረዝ ጥያቄ 
ማስነሳቱ በምን ተጨባጭ ምክንያት እንደነበር አሳማኝ አይመስልም፡፡ ካሁን በፊት በዚሁ ከፍለ ዘመን በእስያና ባፍሪካ 
ተነስተው ነገር ግን ብዙም ወደኢትዮጵያ ሳይዛመቱ ወይም ጉዳት ሳያደርሱ በቁጥጥር ስር ከዋሉት ሳርስና ኢቦላ አዲሱ 
ኮሮና ቫይርሰ ይባስ አይባስ (ማለትም እንደበፊተኞቸ ይደገም አይደገም) ቦርዱ ገምግሞ ይሆን? (የዳሰሳው ጥናት 
ስላልታተመ መልስ ይሻል፡፡) ሶስተኛም በኢትዮጵያ የገባው ቫይረስ በህዝቡ መሃል የመዛመት ፍጥነት እንደምን 
እንደሚሆን፣ በተቃራኒውም ጭራሹን ብዙ ላይስራጭ እንደሚችል ቁብ ብሎት ይሆን? በርካታ አገሮች ኮሮናን መጀመሪያ 
ላይ ችላ ብለው በሁዋላ ጥድፊያ ውሰጥ መግባታቸው የታወቀ ቢሆንም ሳይፈተሽ የሚታለፍ ጥያቄ አይደለም፡፡ 
 
ምርጫ ቦርዱ የምርጫውን ቀን የማራዘም ውሳኔም ጥያቄም አለማንሳቱ የሃላፊነት ክልሉን ላለመጋፋትና በውስብስብነቱ 
ምክናያት ከተለያዩት ባለድርሻ አካላት ጋር እንዳይጋጭ በማስብ ይመስላል፡፡ የኮሮና በሽታው መከሰት ብቻውን 
የምርጫውን ወቅት እንዲተላለፍ ቢያደርግ እንኩዋን በሽታው ሲጠፋ መካሄዱ እንዲቀር የሚያስገድድ ሌላ ምክንያት 
እስክሌለ ድርሰ የመፍትሄ አቅጣጫ ማመልክት አይክፋም ነበር፡፡ ነገር ግን ምርጫው ወደፊት መቼ እንደሚካሄድ የምርጫ 
ቦርድ ያሰፈረው መለኪያ አልነበረም። ቀን ቆጥሮ ሚያዝያ ድረስ በሽታው ከቆመ በሚል ግምት ሊዘጋጅ መሞከሩን 
ከማሳወቅ ውጭ።  
 
ነገር ግን የኮሮና በሽታው እንደቆመና ህይወት በመጠኑ ወደዱሮው ከተመለሰ በኋላ መካሄድ እንደሚኖርበት ሊያጠራጥር 
አይችልም። በህገ መንግስቱ ድንጋጌዎች መሰረት ምርጫ ማካሄዱን የተቀበለ መንግስት አካል ሆኖ በሽታው በቆመ በተወሰኑ 
ወራት ውስጥ ያለክርክርና ሙግት ማስፈጸም እንጅ ምን ተለዋጭ መንገድ ይኖራል? ባጭሩ፣ በሽታው ሙሉ በሙሉም 
ባይጠፋ በቁጥጥር ስር አንደዋለ ለምርጫ መንደርደር ብቻ ነው ህጋዊ አቅጣጫው። 
 
ከዚሁ ጋር የሚያያዘው ጥያቄ፣ የምርጫው ቀን እንደገና ሲወሰን የምርጫ ቦርድ ውሳኔ ከተሰጠበት ከመጋቢት 22 2012 
አነስቶ እሰክ ከነሃሴ 23 2012 ማለትም ያለ ምንም ሳንክ ቢካሄድ ኖሮ ይቀሩ የነበሩ አምስት ወራት ያህል ይሆናሉ 
የተጀመረውን ማሰፈጸሚያዎቹ፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ ወረርሺኙ በቁጥጥር እስኪውል ድረስ የምርጫ ቦርድ በእለት ተእለት 
ስምሪቱ ማገባደድ የሚችለው ዝግጅት ከተጠናቀቀ መርጫው ከአምስት ወራት አስቀድሞ ሊያልቅ እንደሚችል መገመት 
ያስኬዳል፡፡  
 
ምርጫ ቦርዱ ለዝግጅት የሚሰጠው የጊዜ እርዝማኔ ባለፈው የቦርዱ መግለጫ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ በፊት ሊካሄድ 
የተወሰነበት ቀን ድረስ የቀረውን ያህል መሆን ይገባዋል። ቦርዱ የወደፊቱን የምርጫ ቀን ባይጠቁምም በፊት የነበረውን 



ቀሪ ጊዜ ነው መልሶ ተግባራዊ የሚያደርገው። በርግጥ በሽታው ስር ሰዶና ተዛመቶ ምርጫ ቦርድ ያከናውናቸው ተግባራት 
በጊዜው አለቅጥ መራዘም መከንያት ፉረሽ ክሆኑ እንዳዲስ የመጀመር እጣ ሊወጣበት ይችላል፡፡ አያድርስና፡፡ 
 
አስችኩዋይ ጊዜ አዋጁ የምርጫውን መደናቅፍ መዘዝ አለማካተቱ 
 
ከዚህ በላይ በተነሱት ፍሬ ነገሮች ላይ ለቀረቡት ጥየቄዎች የተጣራ ምላሽ ሳይኖር በህገ መንግስቱ አንቀጽ 93 (1)(ሀ) 
አማካይነት አስቸኩዋይ ጊዜ አዋጅ መደንገጉና ያዋጁን ተፈጻሚነት የጊዜ እርዝማኔ ምክንያታዊነት አለማሳወቁ 
መምታታትን ያስክትላል፡፡ አምስት ወራት ከሚል ለምን ባዋጁ የሚፈቀደውን ስድስት አላስመዘገበም? ከሁሉ በፊት በዚሁ 
አንቀጽ ውስጥ “የህዝብን ጤንነት እደጋ ላይ የሚጥል በሽታ ሲክሰት” የሚለው ሃረግ በሀጋዊው ቅጂው (አማርኛ) ባንድ 
በኩልና በእንግሊዝኛው የጎላ እርቅት አለ፡፡ እንግሊዝኛው የሚያጥለቀልቅ ወይም ተዛማች የሚል ቀጥተኛ (የመዝገበ 
ቃላት) አንድምታ ሲይዝ አማርኛው ግን በተመሳሳይ መልክ ቢታይ ህዘቡን ለሚያውኩት በሽታዎች ሁሉ ሰፊ ሽፋን 
ይሰጣል፡፡ ይሁንና ክበሸታ ጎን ባንቀጹ ውሰጥ የተዘረዘሩትን ያሰቸኩዋይ አዋጅ ሰበቦች በአማርኛው ቅጅ ውስጥ 
ስንመለክት ላለው መንግስት ካቅም በላይ የሆነ፣ ለመቁዋቁዋም የሚያዳግት ብቻ ነው ሚዛን የሚደፋው፡፡ አዋጁ 
የጠቀሳቸው መንግስታዊ ስርአቱን፣ ተፈጥሮንና የሀዝቡን ጤንነት የሚፈታተኑ ደርጊቶችን መንግስቱ በተለምዶ መንገድ 
መቁዋቁዋም ካልተቻለ ነው መደንገግ የሚፈቀደው፡፡ 
 
ያዋጅ መውጣት አግባብነት የሚኖረው መንግስት እነዚህ አደጋዎች ተፈጥረው ሽንፈት ከደረሰበት በሁዋላ ሳይሆን ልክ 
እንደተክሰቱ አቅሙን አገናዘቦ በተለመደው መንገድ ቢንቀሳቀስ እንደማይቻለው በማስርጃ ካረጋገጠ ይመስላል፡፡ 
በተወሳው አንቀጽ ላይ ሶሰቱም ያዋጅ መነሻዎች መክስትና ለመቁዋቁዋም ማዳገት እንዳለባቸው በግልጽ ስፍረዋል፡፡  
በመሃላችው የባህርይና የሚያስከትሉት አደጋ መለያየት ሊኖር ቢችሉም መክሰታቸውን ማረጋገጥና የችኮላ እርምጃ 
መወሰድ የግድ ቀጽበታዊ መሆን አይኖርባችወም፡፡ በተለይ የህዝብ መብቶችን የመገደብ እንቅስቃሴ ሲኖር ህገ መንግስቱ 
በተጠቀስው አንቀጽ ንኡስ አንቀጾች ከመክልክል አንስቶ በተወካዮች ምከር ቤት እስከመሻር፣ ሌላም ይደርሳል፡፡ 
 
ይሁንና ብርቱ ጥንቃቄ ይበልጥ የሚያሻው ያሰቸኩዋይ ጊዜ አዋጁ ክመረቀቁና ከመታወጁ በፊት ነበር፡፡ ምክንያቱም 
ምርጫው በወቅቱ እንዳይከናወን ውሳኔ ያስተላለፈው የምርጫ ቦርድ ቢሆንም ያሰቸኩዋይ ጊዜ አዋጁን ጨምሮ ለሁለቱም 
ይሁንታውን የሰጠው የህግ ተወካዮች ምክር ቤት ነው።  ምክር ቤቱ የሰጠውንም ምክንያት ሁሉም ያውቀዋል። ሊራዘም 
ወይም ሊተላለፍ አይገባውም ብለው የሞገቱ ጥቂት ነበሩ። በአለም ዳር እስከዳር ህይወትን ባጠቃላይ ያዳፈነ በሽታ 

የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮቸ ምክር ቤት እንዴት ንቆ ሊተው ኖሯል? ዞሮ ዞሮ ምርጫውን በፊት በተሰየመው ቀን ማካሄድ 
እንደማይቻል የተረጋገጠ ተደርጎ መታየቱ ካቅም በላይ የሆነ የተፈጥሮ ጣልቃ ገብነት (ወረርሺኝ) እንዳቋረጠው 
ተደምድሞ ነው። 
 
የምርጫ ቦርዱ ውሳኔ በምክር ቤቱ ሳይጸድቅ በፊት መዘዙ ምን ሊሆን እንደሚችል ይልቁንም ምርጫው በተወሰነለት ቀን 
ካልተካሄደ የመንግስቱና የፓርላማው ያገልግሎት ዘመን መሰከረም 30 ቀን 2013 ሰለሚያበቃ አገሪቱ ላይ ተደራራቢ 
ችግሮች እንደሚያሰከትል ሊነሳ ይገባ ነበር፡፡ የሚያዘያ 2 ቀን 2012 አስቸኩዋይ ጊዜ አዋጅ በሽታው በህዝቡ ጤንነት ብቻ 
ሳይሆን ባገሪቱ የፖለቲካ ስርአትም ላይ የመናጋት አደጋ ሊያስከትል መቻሉን መነሻ በማደርግ ሁለቱን ክንዶች በማጠቃላል 
ሊያቅፋቸው ይችል ነበር፡፡ በርገጥ የወቅቱ አስገዳጅ ጉዳይ በሽታው ስለሆነ እሱን ለመግታትና ለመቋቋም አስፈላጊውን 
ለማድረግ በሚል ይመሰላል መንግስትም ምክር ቤቱም  በጥድፊያቸው ሁለቱን አጣመሮ ወይም አካቶ ከማየት 
ተቆጥበዋል። ችግሩ ሲባባስና ለመንግሰቱ እዋኪ ሲሆን ሌላ አዋጅ ማውጣት አይክብደውም በሚልም ይሆናል፡፡ ነገር ግን 
ባንድ ዱላ ሁለት ወፍ የሚሉት ቢጤ ሳይሞክር ቀርቶዋል፡፡ እንደገናም ሰልጣኑ ሊያልቅ የተቃረበ መንግስት የቀረውን 
የሰልጣን ዘመን ብቻ የሚመለከት ወይም የሚሸፍን አስቸኩዋይ አዋጅ ማወጣት እንጅ ከዚያ በላይ አልፎ የሚሄድ 
አይሆንም፡፡ 
 
አማራጮችና መፍትሄዎች 
 
ክላይ እንደቀረበው የተቆረጠው የምርጫ ቀን ሙሉ በሙሉ አስተማማኝ ባልሆነ መንገድ ክተሰረዘ በሁዋላ (እንዲያውም 
የምርጫ ቦርድ ውሳኔ የመንግስቱን አስቸኩዋይ አዋጅም እንደምክንያት ማቅረቡ ራሱ ፈገግታን ይፈጥራል) አገሪቱን 
መፍትሄ የሌለው ወደሚመስል ወሽመጥ አሰገብቶዋታል፡፡ ባንድ በኩል የበሽታውን መሰፋፋትና አደገኛነት ያለቀ ጉዳይ 
አስምስሎ ሌላ አማራጭ ቀን ወይም አሰራር አላቀረበም፡፡ ባማራጭነት እንኩዋን እስክ መስከረም ወር አጋማሽ ድረስ 
ሊያዙ የሚችሉትን አላማተረም፡፡ በተለይ የቢሮ ሰራዎችን አጠናቆ በሽታው የሚገታበት አግባብ ከተፈጠረ ምርጫውን 
ማክናወን እንዲቻል ከፍት አላደረገም፡፡ ቦርዱ አሁንም በዚያ አቅጣጫ መሰራት ይጠበቅበታል፡፡ 
 
ምርጫውን በማናችውም ሁኔታ ማካሄድ ካልተቻለ አስፈጻሚው አካልና የህግ ተወካዮች ምከር ቤት ተስማምተው ምክር 
ቤቱን መበትን አየነተኛ መፍትሄ ነው፡፡v በአንቀጽ 60(1) መሰረት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በራሱ አነሳሽነት ምከር ቤቱን አሳምኖ 
እንዲበተን ማድርገ ይችላል፡፡ ይሀን ለማደርግ ፓርላማውን ማሳመን ብቻ ነው የሚጠበቅብት፡፡ ሌላ ባገር ላይ የተደቀነ 
አደጋ ምናምን አነስቶ የማስረዳት ግዴታ አልተጣለበትም፡፡ በርግጥ ባገሪቱ የተከሰተው ወረርሺኝ ምርጫውን በታሰበለት 



ወቅት ለማድረግ እንዳሰናከለ ሁሉም ሰለሚያወቁትና ተሰማምተው ራሳችውን መበታናችው አንዳችም ችግር 
እንደማይፈጥርባችው ሰለሚረዱ ብቻ ሳይሆን አገሪቱ ከመሰከረም 30 2013 በሁዋላ ያለህጋዊ መንግስት እንዳትቀር 
ለማድርግ ስለሚያስችላችው መቀበላቸው ይታመናል፡፡ ይህንን ቀላል ነገር ሳይረዱና ሳይፈጽሙ በህገ መንግስቱ አጻጻፍ 
ጉድለት ምክንያት ለሚከተለው ማናችውም ችግር ተጠያቂነታችው ጉልህ ነው፡፡ 
 
በአንቀጽ 60(1) መሰረት ምከር ቤቱ ከተበተነ በሁዋላ በንኡስ አንቀጽ 60(3) መሰረት ደግሞ ስድስት ወር ባለሞላ ጊዜ 
አዲሰ ምርጫ እንደሚካናወን ባማያሻማ ቁዋንቁዋ ስፈሮዋል፡፡ ምናልባት ሀገ መንግስቱን ማሻሻል የሚል አስተሳሰብ  
ያላችው ቢኖሩ እስክ ስድስት ወር ቢጠብቁ አይቻላችው ይሆን? ህገ መንግስቱ ስንት ትችትና እሮሮ እየቀረበበት ሌላ 
ተጭማሪ ቁስል ከሚያበቀል ባቀረብነው መልክ ቢኬድ ይመረጣለ፡፡  

1 መጋቢት 22 2012 ፣ “የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የምርጫ 2012 ኦፕሬሽን እቅድ እና የጊዜ 
ሰሌዳ ላይ የፈጠረውን ችግር ገምግሞ ያሳለፈው ውሳኔ መግለጫ”፣  -የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ፣ ፌስቡክ፣ ግንቦት 6፣ 
2012 የታየ 
2 “.መጋቢት ወር እና በሚያዚያ 2012 ዓ.ም መጠናቀቅ ያለባቸው በርካታ ስራዎች አሉ፡፡ መከናወን ካለባቸው ስራዎች ዋና ዋናዎቹ 
የመራጮች ምዝገባ፤ የምርጫ አስፈፃሚዎች ምልመላ፤ ስልጠናና ስምሪት፤ የመራጮች ትምህርት፤ ለመራጮች ምዝገባ 
የሚያስፈልጉ ቁሳቁስ ስርጭት የመሳሰሉት ናቸው፡፡” የግርጌ ማስታወሻ ቁጥር 1፣ እላይ 
3 መጋቢት 29 2012፣ “የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ኮቮድ19ን አስመልክቶ ያወጣው መግለጫ ላይ በተደጋጋሚ የሚጠየቁ 
ጥያቄዎችና መልሶቻቸው” -የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ፣ ፌስቡክ፣ ግንቦት 6፣ 2012 የታየ 
4 የግርጌ ማስታወሻ ቁጥር 1፣ እላይ 
v ህገ መንግስቱ አንቀጽ 60(1) 
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