ምርጫ 2007

የኢትዮጵያ ሕዝብ ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤትነቱን በቀጥተኛ የምርጫ ተሳትፎ የሚያ ረጋግጥበትና ይወክለኛል
ያለውን ፓርቲ መርጦ ለመንበረ ስ ልጣን የሚያበቃበት 5ኛው አ ገራዊና ክልላዊ ምርጫ ግንቦት 16 ቀን 2007 ዓ. ም
በመላው አገሪቱ ይካሄዳል። ለዚህም ብሄራዊ የምርጫ ቦርድ በ44,500 የምርጫ ጣቢያዎች የመራጮች ምዝገ ባ ያካሄደ
ሲሆን፣ በመራጭነት እንዲመዘገ ብ ከሚጠበቀው 35∙8 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ 35 ሚሊዮኑ ድምፅ ለመስጠት በመመዝገ ብ
የመራጭነት ካርዳቸውን በእጃቸው አስገብተዋል፡፡
በዘንድሮው ምርጫ በብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በህጋዊነት ተመዝግበው ከሚታወቁት 76 የፖለቲካ ፓርቲዎች
መካከል 58 የፖለቲካ ፓርቲዎች ለመወዳደር በመወሰን ከ6000 በላይ እጩ ተወዳዳሪዎችን አስመዝግበዋል። ከእነዚህም
1,884 እጩዎች ለፌዴራል የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት፣ ቀሪዎቹ ደግሞ ለክልል ም/ቤቶ ች ለውድድር ተመዝግበዋል።
በተጨማሪም 13 የግል ተወዳዳሪዎች ለፓርላማና ለክልል ም/ቤቶች ለመወዳደር ተመዝግበዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች
ለውድድር ከሚያቀርቧቸው እጩዎች መካከል ከ35-50% ሴቶች እንደሆኑም ገ ልፀዋል። ይህ ም በአገራችን ፖለቲካ
የፆታ እኩልነት አስ ተሳሰብ ትኩረት እያገኘ መምጣቱን የሚያሳይ አ በረታች ጅምር ነው፡፡
የአገራችን ህገ-መንግስት ስ ልጣን በህ ዝብ ድምፅ ወይም ህዝቡ በነፃነት በሚያካሂደው ምርጫ አ ማካኝነት
ብቻ የሚያዝበት፣ ከዚህ ውጭ ሌላ የስልጣን ማረጋገጫ መንገ ድ እንደማይኖር በግልፅ ደንግጓል። ዴሞክራሲያዊ
ምርጫ የህዝቡን ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤትነት አምኖ በመቀበል የመራጩን ህዝብ መሰረታዊ ጥቅም ለመመለስ እና
ለማስከበር ቃ ል በመግባት የውክልና ድምፁን ለማግ ኘት የሚካሄድ ሰላማዊ ውድድር ነው። ነፃ፣ ፍትሃዊ ና
ዴሞክራሲያዊ ምርጫ እንዲካሄድ መንግስት፣ የምርጫ ቦ ርድ፣ ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የመገናኛ ብዙኀን፣
የብዙኀን ማህበራት፣ መራጩ ህዝብ ...ወዘተ የየራሳቸው የማይተካ ሚና አላቸው። ስለሆነም ምርጫው ሰላማዊ፣
ዲሞክራሲያዊ፣ ፍትሃዊ፣ ነጻና በሕዝብ ዘንድ ተአማኒነት ያለው እንዲሆን ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ፣ መንግሥት እና
ተወዳዳሪ ፓርቲዎች በየፊናቸው እየሰሩ መሆናቸውን እየገለፁ ይገ ኛል፡፡
የምርጫውን ሂደት በበላይነት የሚመራው ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ የተጣለበትን ህገ-መንግስታዊ ሃላፊነት
በብቃት ለመወጣት ያለፉትን አ ራት የምርጫ አፈፃፀም ሂደ ቶችን በመገ ምገም የተለያዩ የማሻሻያ እርምጃዎችን
ወስዷል። በዋነኝነት ተቋማዊ አቅሙን ለማሳደግ ራሱን ሙያዊ ብቃት ባላቸው የሰው ሃይል የማደራጀት እና
የክልል የምርጫ አስፈፃሚ ጽ/ቤቶችን አደረጃጀት በማሻሻል ህገ -መንግስታዊ ኃላፊነታቸውን በብቃት መወጣት
በሚያችላቸው አ ኳኀን አጠናክሯል።
ምርጫው ዴሞክራሲያዊ፣ ሰላማዊና የህ ዝብ አመኔታን ያ ተረፈ ሆኖ እንዲካሄድ አስፈላጊው ፖለቲካዊና
ህጋዊ ቅድም ሁኔታዎችን በማሟላት ረገድም አበረታች ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛል። ቦርዱ ከተወዳዳሪ የፖለቲካ
ፓርቲዎች ጋር በምርጫ ህጉ እና ይህን ለማስፈፀም በወ ጡ ደንቦች ላይ በቂ ግንዛቤ ለመፍጠር ያስ ቻሉ ተከታታይ

ስልጠናዎችን ለባለድርሻ አ ካላት እየሰጠ ይገኛል። በሁሉ ም ክልሎች ከሴቶችና ከወጣቶች ማህበራት ጋር በመቀናጀት
የግንዛቤ መፍጠሪያ ስልጠናዎችን ሰጥቷል። ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የመገናኛ ብዙኀን ባለሙያዎች እና እጩ
ተወዳዳሪዎች ምርጫውን አስመልክቶ ሊከተሉት የሚገባ ባህሪያ ትና ስነ ምግባር የሚዳኝበት ህ ግ በማውጣት ግንዛቤ
እንዲያዝበት እየሰራ ይገ ኛል። የምርጫ ህጎችን፣ ደንቦችንና መመሪያዎችን በተለያዩ የብሄር ብሄረሰብ ቋንቋዎች
አስ ተርጉሞ በማሳተም በየምርጫ ክልሎች፣ ወረዳዎችና ጣቢያዎች ከማሰራጨቱም በተጨማሪ ለእጩ ተወዳዳሪዎች፣
ለሚዲያ አካላት፣ ለህዝብ ታዛቢዎች፣ ለፖለቲካ ፓርቲዎችና ለግል ተወዳዳሪዎች በየደ ረጃው ስልጠና ሰጥቷል።
በተጨማሪም ቦርዱ ከብሄራዊ ፣ ክልላዊና የግል የሚዲያ ተቋማት ጋር ስምምነት በመፈፀም የመራጮች ትምህ ርት
እና የምርጫ አፈፃፀም ሂደቱን የተመለከቱ ወቅታዊ መረጃዎችን ለአጠቃላይ ህዝቡ እያስተላለፈ ይገ ኛል።
በየክልሉ፣ ዞንና ወረዳዎች መራጩ ህዝብ ስለሁሉም ፓርቲዎችና እጩዎች የተሟላ ግንዛቤ አግኝተው
በእውቀት ላይ የተመሰረተ ምርጫ ያካሂዱ ዘንድ ለህዝቡ ልዩ ልዩ አማራጮች በዴሞክራሲያዊ አኳኃን
እንዲቀርቡለት ማድረግ ይገባል። ስለሆነም እጩዎች በነፃነትና ያለስጋት ተንቀሳቅሰው ህዝቡን እንዲያስተምሩና
እንዲቀሰቅሱ የሚያስችል ምቹ ሁኔታ ከመኖሩም በላይ ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የፌዴራልና በክልል የሬዲዮና
የቴሌቪዥን

ጣቢያዎችን

እና

ጋዜጦችን

ተጠቅመው

ፕሮግራሞቻቸውን

በማስተዋወቅ

የምረጡኝ

ቅስቀ ሳ

የሚያደርጉበት ነፃ የአየር ጊዜና የጋዜጣ አምድ ተመድቦላቸው በ16 የሬዲዮ ጣቢያዎች፣ በ5 የቴሌቪዥን ቻናሎች እና
በ11 ጋዜጦች የምርጫ ቅስቀሳቸውን በማካሄድ ላይ ናቸው።
ለተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች በመንግስት ሚዲያ ነፃ የአ የር ጊዜ መመደ ብ በየትኛውም አገር ያልተለመደ
ቢሆንም መንግስት የመድብለ ፓርቲ ስርዓቱን ለማጠናከር እና የአየር ሰዓት የመግዛት አቅም የሌላቸው ፓርቲዎች
እኩል የመደመጥ እድል እንዲኖ ራቸው ለማድረግ በማሰብ የ600 ሰዓታት ነፃ የሬዲዮና የቴሌቪዥን ስርጭት የአየር
ጊዜና 700 ነፃ የጋዜጣ አምዶችን መድቧ ል። ይኸው በፍትሃዊ ቀመር መሰረት ለተወዳዳሪ ፓርቲዎች ተደልድሏል።
በተጨማሪም

የፖለቲካ

ፓርቲዎች ያ ለባቸውን

የፋይናንስ

እጥረት

ለመቅረፍ

ከመንግ ስት

የበጀት

ድ ጎማ

እየተደረገላቸው ሲሆን፣ ይህው ፓርቲዎች በፓርላማና በክልል ም/ቤቶች ባሏቸው መቀ መጫ፣ ባስመዘገቧቸው እጩዎችና
ሴት ተወዳዳሪዎች ብዛት መሰረት በፍትሃዊ ቀመር ድጎማ እየተደረገላቸው ይገኛል።
ምርጫውን በሁሉም የምርጫ ጣቢዎች ከተመደቡ የምርጫ ታዛቢዎችና ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤት ከሆነው
ህዝባችን በተጨማሪ የአፍሪካ ህብረት የምርጫ ታዛቢዎችና የተለያዩ የአገ ራችን የሲቪክ ማህበራት የምርጫውን ሂደት
ነፃነት፣ ፍትሃዊነትና ዴሞክራሲያዊ ነት ለመታዘብም ተመዝግበው የበኩላቸውን እንቅስቃሴ እያደረጉ ይገ ኛሉ።

እርስዎም ለምርጫው ዴሞክራሲያዊነት ድርሻ አለዎትና የበኩልዎን አስተዋጽኦ ያ ድርጉ!

