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የኢፌዲሪ  የሕገ  መንግስት  ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ  6ኛውን አገራዊ ምርጫ  በሚመለከት  ከህዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት በቀረበለት የሕገ መንግስት  ትርጉም ጥያቄ ላይ የቀረበ ሙያዊ አስተያየት 

 

1. የሕገ መንግስት ትርጉም እንዲሰጥበት ጥያቄ የቀረበበት ጉዳይ 

የቅድመ ምርጫ ዝግጅቶችና ምርጫ በሚደረግበት ወቅት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ የሚያስገድድ 

ሁኔታ ቢከሰት፤ በዚህም የተነሳ ምርጫ ማድረግ የማይቻል ቢሆን የምርጫ ዘመናቸው ያበቃው ምክር 

ቤቶች እና የአስፈጻሚው አካል የስራ ዘመን ምን ይሆናል? ምርጫውስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ  እንዲታወጅ 

ምክንያት የሆነው ክስተት  ከተወገደ በኋላ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ሊከናወን ይገባል? ለሚሉ ጥያቄዎች 

ህገ መንግስታዊ  ምላሽ አለመስጠቱ የገጠመንን ችግር በመፍታት  ረገድ ክፍተት አለበት  የሚያስብል 

ነው፡፡ በመሆኑም ከፍ ብሎ የተጠቀሱትን  የህገ መንግስቱ ድንጋጌዎች ( አንቀጽ 54(1)፤ አንቀጽ 58(3)፤ 

አንቀጽ 93) ከህገ መንግስቱ ዓላማና ግቦች እንዲሁም መሰረታዊ መርሆች ጋር በማስተሳሰር በማገናዘብ  

ትርጉም እንዲሰጣቸው ነው፡፡   

2. የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ በተነሳበት ጉዳይ የተጠቀሱ የሕግ ድንጋጌዎች፡  

የኢፌዲሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 54(1) ፤ አንቀጽ 58(3) ና አንቀጽ 93 

3. ጭብጦች 

 የቀረበው የህገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ትርጉም ያስፈልገዋል ወይስ አያስፈልገውም? 

 የቅድመ ምርጫ ዝግጅቶችና ምርጫ በሚደረግበት ወቅት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ 

የሚያስገድድ ሁኔታ ቢከሰት፤ በዚህም የተነሳ ምርጫ ማድረግ የማይቻል ቢሆን የምርጫ 

ዘመናቸው ያበቃው ምክር ቤቶች እና የአስፈጻሚው አካል የስራ ዘመን ምን ይሆናል?  

 ምርጫውስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ  እንዲታወጅ ምክንያት የሆነው ክስተት  ከተወገደ በኋላ በምን 

ያህል ጊዜ ውስጥ ሊከናወን ይገባል? 

4. የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ  አቅራቢ፡ 

የኢፌዲሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

5. ትንተና  
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የህገ መንግስት ትርጉም የሚለው ጽንሰ ሀሳብ በዋናነት ሁለት ነገሮችን ይይዛል፡፡ የመጀመሪያው 

ህገመንግስቱን የሚቃረኑ አዋጆችና መንግስታዊ ውሳኔዎች/ተግባሮች ህገመንግስታዊነት የሚመረመርበትን 

አግባብ ሲመለከት ሁለተኛው የጽንሰ ሀሳቡ አምድ ደግሞ የህገመንግስቱ ይዘት የሚብራራበትን ሁኔታ 

ያመላክታል፡፡ በትርጉም የህገመንግስቱን ይዘት ማብራራት አስፈላጊ የሚሆነው ህገመንግስታዊ 

ጉዳዮች(constitutional issues) ሲኖር ነው፡፡ ይህም የህገመንግስቱ ድንጋጌዎች ወይም መርሆዎች 

እርስበርሳቸው ሲጣረሱ፤ ወሳኝ የሆኑ መብቶች ወይም መርሆወች በህገመንግስቱ ውስጥ ባለመካተታቸው 

የተነሳ ክፍተት/ግድፈት (silence/lacuna) ሲፈጠር እና  በአስፈጻሚውና በህግ አውጭው እንዲሁም 

በፌደራልና በክልል መንግስታት  መካከል የስልጠን ክፍፍልን የሚመለከት አለመግባባት ሲኖር ሊያጋጥም 

ይችላል፡፡   

አገራት እንደየራሳቸው ፖለቲካዊ ሁኔታ የተለያዩ የህገ መንግስት አተረጓጎም ስርዓቶችን ቢከተሉም 

በዋናነት ህገመንግስት ለመተርጎም ሥልጣን የተሰጠው አካል ተጨባጭ የሆነ ሁለት ተከራካሪ ወገኖች 

የሚታደሙበት የህገመንግስት ክርክር ሲቀርብለት(concrete review) ፤ ተከራካሪ ወገኖች በሌሉበት 

ሁኔታ የመላምታዊ/ረቂቅ ትርጉም አሰሳ( abstract review) ጥያቄ ሲቀርብለት ወይም የምክር 

አገልግሎት( advisory oppinion) ጥያቄ ሲቀርብለት ህገ መንገስትቱን የመተርጎም ስራ  ሊያከናውን 

ይችላል፡፡ ይህ  አካል ሁሉንም ወይም የተወሰኑትን  የትርጉም አይነቶች ለማከናውን ስልጣን ሊኖረው 

ይገባል፡፡ ለምሳሌ በአሜሪካ ህመንግስትን  ለመተርጎም ስልጣን ያለው ፍርድ ቤት የመላምተዊ ትርጉም 

አሰሳ ጥያቄን አያስተናግድም፡፡ በሌላ በኩል የጀርመን ህገመንግስታዊ ፍርድ ቤት ተጨባጭ ክርክሮችንም 

ሆነ መላምታ ጥያቄዎችን መሰረት አድርጎ ህገመንግስቱን የመተርጎም ስልጣን አለው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም  

ይህ አካል ህገ መንግስቱን ሊተረጉም የሚችለው የትርጉም ጥያቄው  ጉዳዩን ለማቅረብ መብት 

በተሰጣቸው አካላት( standing)   የአቀራረብ ስነ ስርዓት ድንጋጌዎችን ተከትሎ ጥያቄው ሲቀርብለት 

ብቻ ነው፡፡ ስለዚህ የህመንገስት ትርጉም ከመሰረታዊ የህግ ጉዳዮች በተጨማሪ ሥነስርዓታ ድንጋጌዎችን 

የሚመለከት መሆኑን መገንዘብ ይገባል፡፡   ለዚህ ጹሁፍ መነሻ የሆነው ጉዳይም መታየት ያለበት ከዚህ 

አንጻር ሲሆን በቅድሚያ  የኢፌዲሪ  የሕገ  መንግስት  ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ  6ኛውን አገራዊ ምርጫ  

በሚመለከት  ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበለትን የትርጉም ጥያቄ ለማየት ስልጣን አለው ወይ? 

የሚለው ጥያቄ በቅድሚያ መታየት ይኖርበታል፡፡  

የኢፌዲሪ  የሕገ  መንግስት  ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ጉዳዩን ለማየት ያለውን ስልጣን በተመለከተ፡  

የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄው የቀረበው በኢፌዲሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኩል ሲሆን በጉዳዩ 

ላይ ሌላ ተከራካሪ ወገን ባለመኖሩ ጥያቄው የመላምታዊ ትርጉም ጥያቄ ነው፡፡ በኢፌዲሪ ህገ መንግስትን 
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የመተርጎም ስልጣን የፌደሬሽን ምክር ቤት ሲሆን ምክር ቤቱ ሙያዊ በሆኑት ጉዳዮች ላይ  በህገመንግስት 

አጣሪ ጉባኤ ይታገዛል፡፡ በመሆኑም ምክር ቤቱ ህገመንግስቱን የሚተረጉመው የጉባኤውን የውሳኔ ሀሳብ 

መነሻ በማድረግ ነው፡፡ ጉባኤው በህገመንግስቱ አንቀጽ 84(1) መሰረት ህገ መንግስታዊ ጉዳዮችን 

የማጣራት ስልጣን ተሰጥቶታል፡፡ በዚህ የመጨረሻ ህጋዊ እውቅናና ተፈጻሚነት ባለው የአማረኛው 

ድንጋጌ ላይ የተቀመጠው ጉዳዮች(issues) የሚለው ቃል በህ መንግስቱ አንቀጽ 84(1) እንግሊዘኛው ቅጅ 

ላይ ከተቀመጠው  dispute(ክርክር) ከሚለው ሰፋያለ በመሆኑ ጉባኤው  በተቃራኒ ወገኖች መካከል 

ከሚደረጉ ተጨባጭ ክርክሮች በተጨማሪ  የመላምታዊ ትርጉም አሰሳ ጥያቄዎችን የማየት ስልጠን 

ይኖረዋል፡፡  ከሕገመንግስቱ በተጨማሪ የፌደራሽን ምክር ቤትን ለማጠናከር ስልጣንና  ተግባሩን 

ለመዘርዘር የወጣው አዋጅ ቁጥር 251/ 93  እንዲሁም   የህገመንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ አዋጅ ቁጥር 

798/2005 ለጉባኤው ከህገመንግስቱ አንቀጽ 84(1) ጋር በሚጣጠም መልኩ  ሰፊ ስልጣን ይሰጣሉ፡፡ 

አዋጅ ቁጥር 798/2005 አንቀጽ 3(1)(ሐ) መሰረት ጉባኤው  ከሚቀርቡለት ተጨባጭ ክርክሮችን መነሻ 

ካደረገ የትርጉም ጥያቄ  በተጨማሪ በፌደራልና በክልል ምክርቤቶች የሚቀርቡለትን ረቂቅ የዳሰሳ ትርጉም 

ጥያቄዎች ማየት ይችላል፡፡ በአዋጅ ቁጥር 25/93 አንቀጽ 4 መሰረት ሲፈልግ በህገመንግስት ትርጉም 

የምክር አገልግሎት የመስጠት ስልጣን ያለው የፌደሬሽን ምክር ቤት በአንቀጽ 6 መሰረት የሚልክለትን 

የትርጉም ጥያቄም ሊያስተናግድ ይችላል፡፡ እነዚህ አዋጆች  እስከ አሁን ድረስ ህገ መንግስታዊ አይደሉም  

ስላልተባለ ስለ ህገ መንግስታዊነታቸው የህግ ግምት ይወሰዳል፡፡  በመሆኑም የህገመንግስቱን አንቀጽ 

84(1)፤ አዋጅ ቁጥር 798/2005 አንቀጽ 3(1)(ሐ) እንዲሁም  አዋጅ ቁጥር 25/93 አንቀጽ 4፤ አንቀጽ 6 

መሰረት አድርገን ስናየው  ጉባኤው የቀረበለትን የህገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ለማየት ስልጣን አለው፡፡    

የቀረበው የህገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ትርጉም ያስፈልገዋል ወይስ አያስፈልገውም የሚለውን 

በተመለከተ፡  ጉባኤው የህገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ሲቀርብለት በቅድሚያ ጉዳዩ ትርጉም ያስፍገዋል 

ወይስ ኣስፈልገውም? የሚለውን ነጥብ መመርመር ይኖርበታል፡፡  ትርጉም  የተጠየቀባቸው ድንጋጌዎችን 

ማለትም አንቀጽ 54(1) ፤ አንቀጽ 58(3) እና አንቀጽ 93  ነጣጥሎ ቃል በቃል(literally) በማንበብ ብቻ  

ትርጉም ያስፈልጋል ወይስ ኣስፈልግም የሚለውን ጉዳይ መወሰን አይቻልም፡፡  በየትኛውም ጊዜ ለሚነሱ 

ህገመንግስታዊ ጉዳዮች የተሟላ መልስ ለመስጠት ስለ ሕገመንግስቱ አጠቃላይ የሆነ 

መዋቅራዊ(structural) አረዳድ  መያዝ   ያስፈልጋል፡፡  የህገ መንግስት ትርጓሜ ለመስጠት እያንዳንዱን 

ሕገ መንግስታዊ ድንጋጌ አንድላይ አሰናስሎ በማንበብ  ሰነዱን ሙሉነት(totality) በተላበሰ መልኩ 

በመረዳት ጉዳዮችን ከህገመንግስቱ እሴቶች፤ መሰረታዊ መርሆችና አጠቃላይ ህገመንግስታዊ ስርዓት( 

constitutional order)  አንጻር ማጤን ይገባል፡፡  ከዚህ አንጻር ሲታይ ሕገመንግስት ውስጥ ትርጉም 

የማያሻው ግልጽ ነው የሚባል አንድም ድንጋጌ  አይኖርም፡፡   የህገ መንግስት ድንጋጌዎች እርስበርስ 
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የተሳሰሩና የበርካታ ሕገመንግስታዊ እሴቶች(values) ነጸብራቅ በመሆናቸው ከተራ ንባብ ባለፈ ምንጊዜም 

ትርጓሜን ይሻሉ፡፡  አሁን ለፌደሬሽን ምክር ቤት የቀረበው ጉዳይ ትርጉም ያስፈልገዋል ወይስ 

አያስፈልገውም የሚለው  ጭብጥም መታየት ያለበት ከዚህ አንጻር ነው፡፡  

ሕገመንግስት ጠቅለል ያለ ሰነድ ከመሆኑጋር ተያይዞ የሚያካትታቸው እጅግ በጣም 

አስፈላጊ(indespensible) የሆኑ ጉዳዮችን ብቻ ነው፡፡ አንዳንድ ጊዜ  በተወሰኑ በተለይ አከራካሪ 

በሚሆኑና ስምምነት ሊደረስባቸው በማይችሉ ጉዳዮችን ላይ ሆን ተብሎ  በዝምታ  ሊታለፍ( 

constitutional abeyance ) ይችላል፡፡  በሕገ መንግስት ላይ ለሁሉም  ጉዳዮች መቋጫ ማስቀመጥ 

የማይቻል ብቻ ሳይሆን  የሚገባም ነገር አይደለም፡፡ የሕገመንግስት ባህሪ ለጊዜና ለልምድ የተወሰነ በር 

ከፈት አድርጎ  ይተዋል፡፡ አንዳንድ  አከራካሪ የሆኑ ነገሮችን  በግልጽ ሳይቋጩ በዝምታ ማለፍ እንደ አንድ 

የግጭት መፍቻ መንገድ ያገለግላል፡፡  ይህ የሕገ መንግስት ዝምታ መዋቅራዊ በሆነ እይታ ሲታይ  የተለያዩ 

ወገኖች  በሀሳብ የሚራኮቱበት  የዳኝነት አካሉን ትርጓሜ የሚፈልግ አሻሚ( constitutional ambiguity) 

ጉዳይ ይሆናል፡፡  በዚህ መንገድ የዳኝት አካሉ በሚሰጠው ትርጉም አሻሚ የሆኑት ጉዳዮች  እልባት 

እያገኙ፤  ህገ መንግስቱም  ሙሉ  እየሆነ ይሄዳል፡፡  

ምርጫ በየአምስት አመቱ ይካሄዳል፤ የምክር ቤቱ የስራ ዘመን አምስት ዓመት ይሆናል የሚሉት 

የሕገመንግስቱ ድንጋጌዎች ተነጥለው ሲታዩ ግልጽ ቢመስሉም  መዋቅራዊ በሆነ እይታ ሲታዩ ግን 

እውነታው የተለየ ይሆናል፡፡ ድንጋጌዎቹ ምርጫ ለማድረግ የሚኖር አስቻይ ሁኔታን ብቻ ታሳቢ 

በማድረግ የተቀመጡ ናቸው፡፡  በተቀመጠው የጊዜ ማዕቀፍ ወስጥ ምርጫ ለማከናወን የማይቻልበት 

ከአቅም በላይ የሆነ እክል ቢከሰትና በስልጣን ላይ የሚገኙ ምክር ቤቶች የስልጣን ዘመን ቢጠናቀቅ ምን 

ሊሆን ይችላል? የሚለውን በተመለከተ አንቀጽ 54(1)እና አንቀጽ 58(3) ሆኑ አጠቃላይ  ህገ መንግስቱ 

በግልጽ ያስቀመጠው ነገር የለም፡፡  በዚህ ጉዳይ ህገመንግሰታዊ ዝምታ( silence)  መኖሩ የበለጠ ግልጽ 

ነው፡፡  ዝምታው የተፈጠረው አንድም በወቅቱ ስላልታሰበ ወይም  ጉዳዩ በወቅቱ  ሊያግባባ የሚችል 

ስላልነበር ሊሆን ይችላል፡፡ በወቅቱ ህገመንግስቱን ያወጡት አካላት ጉዳዩን አውጥተውና  አውርደው 

የቅድመ ምርጫ ዝግጅቶችና ምርጫ በሚደረግበት ወቅት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ የሚያስገድድ 

ሁኔታ ቢከሰት፤ በዚህም የተነሳ ምርጫ ማድረግ የማይቻል ቢሆን የምርጫ ዘመናቸው ያበቃው ምክር 

ቤቶች እና የአስፈጻሚው አካል የስራ ዘመን ምን ይሆናል? ምርጫውስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ  እንዲታወጅ 

ምክንያት የሆነው ክስተት  ከተወገደ በኋላ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ሊከናወን ይገባል? ለሚሉ ጥያቄዎች  

ቁርጥ ያለ መልስ ማስቀመጥ  አያስፈልግም ብለው እንዳልሆነ ከተደረገው ውይይይ መረዳት ይቻላል፡፡  

በዚህ መልኩ ውይይት ስለመደረጉ የህገመንግቱ ቃለ ጉባኤ አያስረዳም፡፡  ስለዚህ አሁን የገጠመን ችግር 
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ህገመንግስቱ በወጣበት ወቅቱ ያልታሰበ ጉዳይ (a casus omissus)  ነበር ለማለት ይቻላል፡፡ ስለዚህ 

ዝምታው የህገመንግስታዊ ግድፈት( lacuna) ውጤት ነው ማለት ይቻላል፡፡ በሌላ በኩል  ለችግሩ 

መቋጫ የሚሆን ግልጽ ድንጋጌ ያልተቀመጠው ሆን ተብሎም ከሆነ ዝምታው ለጉባኤው የቀረበውን ጥያቄ  

መልስ የሚሻ ህገመንግስታዊ አሻሚ ጉዳይ ያደርገዋል፡፡  ስለዚህ የተፈጠረውን ህገመንግስታዊ ግድፈት 

ለመሙላት ወይም ጊዜ ለገለጠው  ሕገመንግስታዊ አሻሚ ጉዳይ እልባት ለመስጠት የሕገመንግስት 

ትርጉም የግድ ያስፈልጋል፡፡   

የቅድመ ምርጫ ዝግጅቶችና ምርጫ በሚደረግበት ወቅት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ የሚያስገድድ 

ሁኔታ ቢከሰት፤ በዚህም የተነሳ ምርጫ ማድረግ የማይቻል ቢሆን የምርጫ ዘመናቸው ያበቃው ምክር 

ቤቶች እና የአስፈጻሚው አካል የስራ ዘመን ምን ይሆናል? የሚለውን በተመለከተ፡  አንዳንድ አገራት 

ህገመንግስት ስለሚተረጎምበት መርሆዎች ግልጽ ድንጋጌ ያስቀምጣሉ፡፡ ደቡብ አፍርካን ለአብነት ማንሳት 

ይቻላል፡፡  እንደ ጀርመን አይነት አገሮች ደግሞ በተግባር የዳበሩ የአተረጓጎም መርሆዎች አሏቸው፡፡ 

በኢትዮጵያ  ያለው የህግ ማዕቀፍ በህገመንግስት ትርጉም ወቅት ተርጓሚው ሊከተላቸው ስለሚገቡ 

መርሆች በግልጽ የሚለው ነገር የለም፡፡ ይህ ማለት ግን የህገመንግስት አተረጓጎምን  የሚያግዙና የሚመሩ 

ድንጋጌዎች ጭራሽ የሉም ማለት አይደለም፡፡ የኢፌዲሪ ህገመንግስት መግቢያ፤ የህገመንግስቱ መሰረታዊ 

መርሆች( ምዕራፍ ሁለት)፤ ኢትዮጵያ የፈረመቻቸው አለም አቀፍ ስምምነቶች( አንቀጽ 13) እና የብሔራዊ 

ፖሊሲ መርሆችና ዓላማዎች( ምዕራፍ አስር) ስር የተካቱ መርሆዎችና የህገ መንግስቱ ግቦች  

ህገመንግስቱን ለመተርጎም ይረዳሉ፡፡ ከዚህ በተጨማሪም በአዋጅ ቁጥር 251/200 አንቀጽ 7(1) መሰረት  

አለም አቀፍ ተሞክሮዎችንና የዳበሩ የህገመንግስት ፍልስፍና መርሆዎችን መጠቀም ይቻላል፡፡  

ከዚህ አንጻር ሲታይ ለተነሳው ጭብጥ እልባት ለመስጠት ሁለት መሰረታዊ  ነገሮችን-ዲሞክራሲንና 

የህዝብና ሐገር ደህንነትን ጉዳይ በሚዛን ላይ አድርጎ ማየት  ያስፈልጋል፡፡ የህገ መንግስት ዋነኛ ዓላማ 

ለመንግስት አስፈላጊውን ስልጣን  በገደብ በመስጠት ዜጎችን ከአንባገነናዊ ስርዓትና ከስርዓት 

አልበኝነት/ወረራና መሰል አደጋዎች  መጠበቅ ነው፡፡ ህገመንግስት የመንግስት ህልውና ምርጫን መሰረት 

ባደረገ የህዝብ ፈቃድ ላይ ብቻ  እንዲመሰረት  በማድረግ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እውን  እንዲሆን 

ያደርጋል፡፡  በዚህ ሂደት ውስጥ በየጊዜው ወቅቱን ጠብቆ  የሚደረግ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ የማይተካ ሚና 

ይኖረዋል፡፡  ምርጫ  ህዝብ  የስልጣን ባለቤት መሆኑን የሚያረጋግጥበትና የሚመራውን አካል የስልጣን 

ዕድሜ የሚወስንበት መሳሪያው ነው፡፡ በሌላ በኩል መንግስት  የአገርንና የህዝብን  ደህንነት ለመጠበቅ 

የሚያስችለው በቂ ስልጣንና ሀላፊነት ከሌለው የዜጎች ደህንነት በስርዓት አልበኝነት፤ በውጭ ወረራ፤ 
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በወረርሽኝ ወይም በተፈጥሮ አደጋ  ችግር ውስጥ ሊወድቅ ይችላል፡፡ ስለዚህ ዲሞክራሲን ከህዝብና አገር 

ደህንነት  ጋር አጣጥሞ መረዳት  ይገባል፡፡  

ዲሞክራሲ በዋናነት ከላይ እስከ ታች ያሉ የፈደራልም ሆነ የክልል የመንግስት አካላት ሁሉን 

አቀፍ፤ፍትሃዊ፤  ነጻ  በእኩልነት ላይ የተመሰረተና ድምጽ በሚስጢር በሚሰጥበት  ስነ ስርዓት በሚካሄድ 

ምርጫ በህዝብ የሚመረጡበት  ስርዓት ነው፡፡ ይህንና ይህን  ማድረግ የሚቻለው  ግን መደበኛና ጤናማ 

የሆነ አስቻይ ነባረዊ ሁኔታ ሲኖር ብቻ ነው፡፡ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ የሚያስገድድ ምክንያት 

ለምሳሌ ጦርነት፤ ኮቪድ 19 አይነት ወረርሽኝ ካለ በምርጫው ነጻና ፍትሃዊነት ላይ ተጽኖ መፍጠሩ 

አይቀርም፡፡ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ዜጎች ለራሳቸውና ለቤተሰቦቻቸው ደህንነት በመስጋት 

በምርጫው በንቃት አይሳተፉም፡፡  በመሆኑም ለዲሞክራሲያዊ ምርጫ አስፈላጊ የሆኑት የህዝብ 

ተሳትፎ(turnout)እና በፓርቲዎች መካከል የሚደረግ ክርክር በተሟላ መልኩ ሊፈጸም አይችልም፡፡ 

በእንዲህ አይነት የዜጎች እንቅስቃሴና ነጻነት በተገደበበት ሁኔታ ውስጥ የሚደረግ ምርጫ ለዲሞክራሲ 

ሽግግርም ሆነ መደላደል  የሚፈይደው ነገር አይኖርም፡፡  በዚህ መልኩ የሚደረግ ምርጫ  ለአሸናፊው 

አካልም ቅቡልነት አያጎናጽፍም፡፡ የዜጎችን ህይወት አደጋ ላይ በመጣል በሚደረግ ምርጫ አሸንፎ ወደ 

ስልጣን የሚመጣ አካል በህዝብ ዘንድ ቅቡልነት ሊያገኝ አይችልም፡፡  ምርጫን  ማድረግ በራሱ ብቻውን 

ግብ ሊሆን  አይገባም፡፡ ስለዚህ የቅድመ ምርጫ ዝግጅቶችና ምርጫ በሚደረግበት ወቅት የአስቸኳይ ጊዜ 

አዋጅ ለማወጅ የሚያስገድድ ሁኔታ ሲከሰት ምርጫን ለተወሰነ ጊዜ ማራዘም(postponment)  

ያስፈልጋል፡፡  የምርጫ መራዘውን ተከትሎ በስራላይ ያሉት ምክር ቤቶችም ሆኑ አስፈጻሚ አካላት  

የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅ የሚያስፈልጋቸውን ሙሉ ስልጣን እንዳዙ ሌላ ምርጨ ተደርጎ አዲስ 

መንግስት እስኪቋቋም ድረስ መቆየት ይኖርባቸዋል፡፡ ይህም መንግስት ለአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምክንያት 

የሆነውን አደጋ ለመከላከል በቂ አቅም እንዲኖረው ከማድረጉም በላይ አስፈጻሚው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ 

ምክንያት  በእጁ የገባውን መጠነ ሰፊ ስልጣን አላግባብ እንዳይጠቀምበት በህግ አውጭው በኩል 

ቁጥጥርና ክትትል የሚደረግበትን እድል  በማስቀጠል ተጠያቂነት አንዲኖር ያደርጋል፡፡  እዚህ ላይ አብሮ 

መነሳት ያለበት ጉዳይ ምርጫው ለምን ያህል ጊዜ ሊራዘም ይገባል የሚለው ነጥብ  ነው፡፡ ይህ ነጥብ 

መመለስ ያለበት ለአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምክንያት የሆነው ነገር የሚቆይበትን ጊዜ ግምት ውስጥ በማስገባት 

መሆን ይኖርበታል፡፡ ይህም ምርጫ ቦርድ በሚያስተባብረውና በሚመራው የተቃዋሚ ፓርቲ  ተወካዮች 

ጭምር በሚሳተፉበት  የባለሙያዎች ቡድን የሚቀርብን ጥናት መሰረት አድርጎ በሚቀርብ የውሳኔ ሀሳብ 

መሰረት በምክር ቤቱ  የሚወሰን ይሆናል፡፡ ህገመንግስቱ የቆመለትን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የማስፈንን 

ዓላማ እንዲሁም የሌሎች አገሮችን ልምድ ግምት ውስጥ በማስገባት ሲታይ ይህ ጊዜ በምንም መልኩ 

ከአንድ አመት እንዳይበልጥ ጥረት ማድረግ ይገባል፡፡       
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ምርጫውስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ  እንዲታወጅ ምክንያት የሆነው ክስተት  ከተወገደ በኋላ በምን ያህል 

ጊዜ ውስጥ ሊከናወን ይገባል? የሚለውን በተመለከተ፡ ይህን ጭብጥ መመለስ ያለበት ምርጫ ቦርድና 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ለምርጫ ዝግጅት የሚያስፈልጋቸውን በቂ ጊዜ ግምት ውስጥ በማስገባት መሆን 

ይኖርበታል፡፡ ስለዚህ  ጊዜው ምርጫ ቦርድ በሚመራው መንግስትና ተቀቃዋሚ ፓርቲዎች  በጋራ 

በሚሳተፉበት ውይይት የሚወሰን መሆን ይኖርበታል፡፡ እዚህ ውሳኔ ላይ በተለይ ተቃዋሚ ፓርቲዎች 

ለምርጫ ዝግጅት የሚያስፈልጋቸውን ጊዜ ከግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል፡፡ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በቂ 

ዝግጅት ባላደረጉበት ሁኔታ በጥድፊያ ወደ ምርጫ መግባት የምርጫን ዲሞክራሲያዊ ፋይዳ ጥያቄ ውስጥ 

የሚስገባ በመሆኑ ጉዳዩ በትኩረት መታየት ይኖርበታል፡፡ የሌሎች አገሮችን ልምድ መነሻ አድርገን ስናየው 

ይህ ጊዜ በምንም መልኩ ከሶስት ወር ሊያንስ ከአንድ አመት ደግሞ ሊበልጥ አይገም፡፡   

በአጠቃላይ በሕገመንግስቱ አንቀጽ 54(1)እና 58(3) ላይ የተቀመጡ ድንጋጌዎች መደበኛና ጤናማ አስቻይ 

ሁኔታዎችን ታሳቢ አድርገው የተቀመጡ ድንጋጌዎች በመሆናቸው፤ ድንጋጌዎቹም ሆነ ሕገመንግስቱ  

የቅድመ ምርጫ ዝግጅቶችና ምርጫ በሚደረግበት ወቅት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ የሚያስገድድ 

ሁኔታ ሲከሰትና በዚህም የተነሳ ምርጫ ማድረግ የማይቻልበት ሁኔታ ሲፈጠር ምርጫውም ሆነ  የምርጫ 

ዘመናቸው ያበቃው ምክር ቤቶች እና የአስፈጻሚው አካል የስራ ዘመን ምን ይሆናል በሚለው ጉዳይ ላይ  

ህገመንግስታዊ ዝምታ ያለበት በመሆኑ ሕገ መንግስቱ ትርጉም ያስፈልገዋል፡፡ በዚህም መሰረት በእንዲህ 

አይነት የአስቸኳይ ጊዜ ወቅት ምርጫ  እንዳይደረ፤ የስልጣን ዘመናቸው ያለቀው ምክር ቤቶችና አስፈጻሚ 

አካላት   ስልጣንም  በአለበት እንዲቀጥልና  ለአስቸኳይ ጊዜ ምክንያት የሆነው ጉዳይ  በተወገደ የተወሰነ 

ጊዜ ውስጥ ምርጫ እንዲደረግ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡   ምርጫው ሳይደረግ  የሚቆይበትም ሆነ ችግሩ 

ከተወገደ በኃላ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ምርጫ መደረግ አለበት የሚለው የጊዜ ጉዳይ  የኢትዮጵያ 

ብሔራዊ ምረጫ ቦርድ በሚመራውና በሚያስተባብረው የተቃዋሚ ፓርቲዎች ጭምር በሚሳተፉበት 

የባለውያዎች ቡድን ሙያዊ አስተያየትና  የፓርቲዎች ውይይት የሚወሰን ይሆናል፡፡  

     

 


