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በትንሽ ድል የሚወጣጠሩት እና በትንሽ ችግር 

የሚፍረከረኩት ሰማያዊ እና አንድነት (፩) 

ዮናስ 02-12-15 

የዚህ ጽሁፍ መነሻ የሆኑኝ ምክንያቶች ሁለት ናቸው፡፡ የመጀመሪያው ምክንያት በአንድነትና መኢአድ ቤት በዚህና 

ጥንካሬያቸው እንዲታይ በሚጠበቅበት የምርጫ 2007 ዋዜማ የተፈጠረውን ትርምስና መከፋፈል ተከትሎ አዲስ አድማስ 

ጋዜጣ በርዕስ አንቀው ያሠፈረውና ትክክለኛ የሆነው ግምገማ ነው፡፡ ሁለተኛው ደግሞ እራሱን ከመፈለግ ይልቅ በቅንጅት 

መንፈስ ወራሽነት ሲናኮር ሠንብቶ አንድነት በመሆን የወጣው አንድነት የተሠኘ ፓርቲ ብዙም ሳይሠነብት መርህ ይከበርን 

አርግዞ ሠማያዊን መውለዱና ሲቀጥልም ነቆራው የአንድነትና የሠማያዊ የነበረበትን የሚታወስ አጋጣሚ ከሠሞንኛው የአስረሽ 

ምቺው የሠማያዊና የአንድነት ቱማታ ነው፡፡ ስለሆነም የውህደት ጥያቄ ለሚያቀርብለት ሁሉ “ካልበሠሉ እና ከህፃናት ጋር 

ውህደትን አንሻም” ሲል በተደጋጋሚ መግለጫው የምናስታውሠው ሠማያዊ፤ ዛሬ ደርሶ በራሱ ህገ ደንብ መመራት ተስኖት 

ኮጫወታ ውጪ የሆነውን አንድነት በማስጠጋት የማንቆለጳጰሱ ጉዳይ የት ድረስ ይዘልቃል?፡፡ የሚለውን ጥያቄ ማንሳት 

የአንድነትን የመጠጊያ ምርጫ ሁለቱ ፓርቲዎች ትናንት (በዚህ ዓመት) የነበሩበትን ሁኔታ በማስታወስ ሩቅ አሳቢ ቅርብ አዳሪ 

የመሆናቸውን ሚስጥር በትዝታ እያዋዛን ማስቀመጥ ወቅቱ የሚጠይቀውና በምርጫ ዋዜማ ላይ የሚገኘውን እና በስሙ 

እየተሠላለት ላለው ህዝብ ትክክለኛውን መረጃ የማቀበል  ጉዳይ ያለው ይሆናል፡፡ 

በዚሁ አግባብ መጀመሪያ የአንድነትን  በትንሽ ፍንጭ መወጣጠር፣ የሠማያዊንም አወላለድና ግና በመዳህ ላይ ሳለ የመወጠርና 

ሁሉንም በማጣጣል ለመፈንዳት የመቃረብ ምስጥራት በግርፉ ተመልክተን አጠቃላይ ወደሆነው መገለጫቸውና ፖለቲካዊ 

ፋይዳቸውን ወደተመለከተው ወይም መደምደሚያ እንሻገራለን፡፡ሰማያዊ እና አንድነት በተለየ ጉዳያችን ብለው ሙጭጭ 

በማለት ገዢውን ስርአት ለማጣጣል እንዲሁም ዴሞክራሲያዊ ተቋማትን ለማጣጣል የተወጠሩበት ጉዳይ የምርጫ ቦርድና 

የፀረ ሽብሩ አዋጁ ነው።ስለሆነም የትኩረት አቅጣጫችን ማእቀፎች ወይም የሰማያዊና የተፍረከረከው አንድነት ሰሞንኛ ጋብቻ 

መመዘኛዎችም እነዚሁ እና ከላይ የተመለከቱት አዋጅና ምርጫ ቦርዱ ይሆናሉ። 

የኢትዮጵያ ህዝቦች በተግባራዊ ምርጫ ወሳኝ የሥልጣን ምንጭና ባለቤቶች መሆናቸውን ያረጋገጡት በ1984 ዓ.ም ሚያዚያ 

ወር ላይ ተደርጎ በነበረው የቀበሌና የወረዳ ምክር ቤቶች ምርጫ ነው፡፡ እንደሚታወቀው የሽግግር መንግሥቱ ዓላማ አገሪቱ 

የምትመራበትን ህገ መንግሥት በህዝብ ተሳትፎ ማፅደቅና በህዝብ ምርጫ ለሚቋቋመው መንግሥት አስፈላጊውን ፖለቲካዊና 

ህጋዊ ቅድመ ሁኔታ ማሟላት በመሆኑ ኢህአዴግ ሰላሳ ሁለት ያህል በሰላም ለመታገልና ለመወዳደር የወሰኑ ድርጅቶችን ጋብዞ 

በጋራ የሽግግር መንግስት እንዲያቋቁሙ ካደረገ በኋላ የሽግግር መንግሥቱ የሚመራበት ፕሮግራም በሁሉም ተሳታፊ ፖርቲዎች 

ስምምነት ላይ የተደረሰበትና የጋራ አቋም ላይ የተመሰረተ ዝቅተኛ ፕሮግራም ወይም የሽግግሩ ወቅት ቻርተር ተብሎ 

የሚታወቀውን ሰነድ ከተዘጋጀና ከፀደቀ በኋላ ነው፡፡ 

እንግዲህ ይህ የመጀመሪያው ሊባል የሚቻለውና የኢትዮጵያ ህዝቦች በተግባራዊ ምርጫ ወሳኝ የስልጣን ምንጭና ባለቤት 

መሆናቸውን ያረጋገጡበት የቀበሌና የወረዳ  ምክር ቤቶች ምርጫ  ነው፡፡ 
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ከዚህና በህዝብ ምርጫ መንግሥት ለመመሥረት የሚያስችል መደላድል በኋላ በ1986 ዓ.ም የተለያዩ ፓርቲዎችና የግል 

ተፎካካሪዎች የተወዳደሩበት የህገ መንግሥት ጉባኤ አባላት ምርጫ የተካሄደ ቢሆንም በህዝብ ምርጫ መንግሥት ለመመስረት 

የሚያስችል አገር አቀፍና ክልላዊ ምርጫ ለመጀመሪያ ጊዜ የተካሄደው ህገ መንግሥቱ ከፀደቀ በኋላ በግንቦት ወር 1987 ዓ.ም 

ላይ ነው፡፡  

በአንድ አገር የተረጋጋ የዴሞክራሲ ሥርዓት ለማስፈን የሚቻለው ፓርቲዎች በሚገነባው ሥርዓት መሰረታዊ ባህሪያት 

በተለይም በህገ መንግሥቱ ይዘት ላይ ተስማምተው  ሲያድሩ እንደሆነ ይታወቃል፡፡ 

በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ውስጥ በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ያለው ግንኙነት ሰላማዊና በነፃ ውድድር ላይ የተመሰረተ ወይም 

ደግሞ በመጠፋፋት  እና ግጭት ላይ የተመሰረተ መሆኑ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱ የተረጋጋ ወይም በሁከት የሚናጥና ለአደጋ 

የተጋለጠ እንዲሆን የማድረግ ውጤት የሚያስከትል ነው፡፡ 

በአንድ በኩል ህገመንግሥታዊ ስርዓቱ ትክክለኛ በመሆኑ መቀጠል አለበት የሚሉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ህገመንግሥታዊ 

ሥርዓቱ በውድም በግድም መፍረስ አለበት የሚሉ ፈፅሞ የማይቀራረቡ አቋሞችን የያዙ ፓርቲዎች በሚኖሩበት አገር የተረጋጋ 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት እንደማይችል የታወቀ ነው፡፡ 

በአንፃሩ ሁሉም ፓርቲዎች ህገመንግሥታዊ ስርአቱን ተቀበለው በፖሊስና ስትራቴጂ ደረጃ የሚታዩ የአማራጭ ልዩነታቸውን 

በሰላማዊ መንገድ የሚገልፁበት ሥርዓት ደግሞ በተረጋጋ የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትና በአገሮች ሰላማዊ 

ውስጣዊ ጉዞ እጅግ የተመቸ ሁኔታን ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ይታወቃል፡፡ 

አሁን በአገራችን ለ5ኛ ጊዜ በሚካሄድ የምርጫ ዋዜማ ላይ እንገኛለን፡፡ ሆኖም ባሳለፍናቸው የወረዳና የዞን የክልልና አገር 

አቀፍ ምርጫዎች ላይ በአገራችን የሚገኙ የፓለቲካ ፓርቲዎች ያሳዩትን ከሞላጎደል ህገመንግሥቱን በመቀበልና ባለመቀበል፤ 

ሥርዓቱን በማስቀጠልና በሃይል በመቀየር መካከል የተራራቀ አቋም ይዘው የጀመሩትን የፍጥጫና የመገታተር አካሄድ አሁንም 

ገና ከ5ኛው   የምርጫ ዋዜማ ላይ ሊቀጥሉበት እንደሆን የሚያመላክት ፍንጭ እያሳዩ ሲሆን በሌላ በኩል ገዢው ፓርቲ 

አሁንም የኢትዮጵያን ህዳሴ ለማረጋገጥ የሚያደርገውን ጥረት እንዳይደናቅፍና ለመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓተ 

ግንባታ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያበረክቱ ዘንድ አሁንም ለነዚሁ ጸረ ዴሞክራሲ ሃይሎች የተለመደውን ጥሪ በማቅረብ ላይ 

ይገኛል፡፡ 

የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ተቋማት ከሚባሉት ውስጥ ምርጫ ቦርድ፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ የፌዴሬሽን ምክር 

ቤት፣ የሥነ ምግባርና የፀረ ሙስና  ኮምሽን፣ እንባ ጠባቂና የሰብአዊ መብት ኮምሽን   ዋነኞቹ ሲሆኑ ዓላማቸውም በህግ 

የተደነገጉ የዜጎች መሰረታዊ የሰብአዊና የዲሞክራሲ መብቶች እንዲከበሩ፣ ግልጽነት፣ ተጠያቂነት እና ቅልጥፍና ያለው መልካም 

አስተዳደር አነዲሰፍን፣ በአገሪቱ በየደረጃው የሚካሄዱ ምርጫዎች ነፃ፣ ዴሞክራሲያዊና ሰላማዊ አንዲሆኑ፣ በህዝብ ዘንድ 

ተቀባይነት ያለው የምርጫ ሥርዓት እንዲጎለብት፣ በምርጫ ሂደቶች ላይ የተለያዩ ህጋዊ የፓለቲካ ድርጅቶች በነፃነት 

እንዲሳተፉ እንዲሁም ግልፅ ዴሞክራሲያዊ ውይይቶች እንዲዳብሩ ማድረግ ነው፡፡  
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በዚሁ መሰረት የትኩረት አቅጣጫችን ወደሆነው እና ከዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ተቋማት ውስጥ ግንባር ቀደም ወደሆነው 

የኢትዮጵያ ብሄራዊ የምርጫ ቦርድ ስንሻገር፤ የኢትዮጵያ ብሄራዊ የምርጫ ቦርድ በአዋጅ ቁጥር 64/1985 መሰረት 

የተቋቋመና ቦርዱ በሀገሪቱ ነፃና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ በገለልተኝነት እንዲካሄድ  ከማንኛውም የፖለቲካ ወገንተኝነት እና 

ተጽእኖ ነፃ ሆኖ የሚሰራ ሲቪል መሥሪያ ቤት መሆኑን መጀመሪያ መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ 

በዚህና በኢትዮጵያ የምርጫ ህግ መሠረት የምርጫ ቦርድ አባላት በተወካዮች ምክር ቤት የሚሠየሙና የቦርዱ አባላት 

በኢትዮጵያ ህገመንግስትና በምርጫ ህጉ መሠረት በመላው ሀገሪቱ ምርጫ ካካሄዱ በኋላ በተወካዮች ምክር ቤት አብላጫ 

ድምጽ ያገኘ የፖለቲካ ድርጅት ወይም ጣምራ ድርጅቶች የፌደራሉን መንግስት የህግ አስፈፃሚ አካል እንዲያደራጅ ወይም 

እንዲያደራጁ የማድረግ ህጋዊ ኃላፊነት የተጣለባቸው መሆኑንም ልንረዳ ይገባል፡፡ 

ምንም እንኳን  ሰማዊና ፈርሶ ወደሰማያዊ በመግባት እየተወጠረ የሚገኘው አንድነት    ምርጫ ቦርድን "ደበኛ" እያሉ 

ቢከሱትም  የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ በተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች 

የጋራ መድረኮች ጥያቄዎች በመመሥረት የምርጫ ህጉን አራት ጊዜ  እንዳሻሻለ ይናገራል፡፡ በአሁኑ ወቅት እየተሰራበት ያለው 

ህግም በነዚሁ ፓርቲዎች ጥያቄ መሠረት የተሻሻለውና በአጠቃላይ ይዘቱ አለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀና “የተሻሻለው 

የኢትዮጵያ የምርጫ ህግ” በመባል የሚጠራው አዋጅ ቁጥር 532/1999 ነው፡፡ 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ በ1986 ዓ.ም የህገመንግስት ጉባዔ አባላትን አስመርጦ የኢፌዴሪ ህገ መንግሥት እውን 

እንዲሆን ካሥቻለ በኋላ በ1987፣1992፣1997 እና 2002 ዓ.ም አራት ነፃና ዲሜክራሲያዊ የህዝብ ተወካዮች፣ የክልል፣የዞን 

የወረዳና የቀበሌ ምክር ቤቶች ምርጫዎች እንዲካሄዱ ያደረገ ሲሆን ያጋጠሙ ችግሮችንም በቦርዱና በየደረጃው በሚገቡ ህጋዊ 

ሥልጣን በተሰጣቸው ተቋማቶች በኩል እንዲፈቱ የሚጠበቅበትን ሁሉ ማድረጉንም በተደጋጋሚ አሳውቋል፡፡ 

የማሟያ ምርጫ ማከናወንም ለቦርዱ በአዋጅ የተሰጠ ሥልጣን በመሆኑ በልዩ ልዩ ምክንያት የተጓደሉ የህዝብ ተወካዮችና 

በየደረጃው የሚገኙ ም/ቤቶች ምርጫን አካሂዶ በሥኬት ያጠናቀቀ ሲሆን ከፋይናንስ ጋር የተያያዙ ድጋፎችንም በትንንሽ ነገር 

የሚወጠሩቱ ሰማያዊ እና በትንንሽ ነገር የተፈረካከሰው አንድነት   እንደሚሉት ሳይሆን በህጉ መሠረት ማከናወኑንም 

በተደጋጋሚ በሠጣቸው መግለጫዎች አረጋግጧል፡፡ 

የአገሪቷ መድበለ ፓርቲ ሥርዓት ተጠናክሮ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱ ይበልጥ እንዲጎለብት የፖለቲካ ፓርቲዎች የፋይናንስ 

አቅም ተገቢነት ላይ ልዩነት የሚኖረው አካል አለ ብዬ አላስብም፡፡ 

ምንም እንኳን ለፖለቲካ ፓርቲዎች ዋና የፋይናንስ ምንጭ ሆኖ የሚያገለግለው ከአባሎቻቸውና ከደጋፊዎቻቸው የሚሰበስቡት 

ገንዘብ ቢሆንም ከዚህም በተጨማሪ የአገሪቱ የኢኮኖሚ አቅም በሚፈቅደው መልኩ ቦርዱ ከመንግስት በጀት በማስፈቀድ 

የገንዘብ ድጎማ እንደሚሰጥ በፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 573/2000 ላይ በግልፅ ተመልክቷል፡፡ 

ለፖለቲካ ፓርቲዎች ከመንግስት የሚሰጠው ድጋፍ በምርጫ ወቅት እና ከምርጫ ውጭ በየአመቱ ለእለት ከእለት ተግባራት 

ማከናወኛ የሚውል ሲሆን በዚሁ መሰረትም የሚታበዩቱ እና በትንንሽ ነገር የሚወጠሩቱ  እንደሚሉት “ለኢህአዴግ ቅልቦች” 
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አብዝቶና ለእነ  እነርሱ አሳንሶ ሳይሆን በክልልና በፌደራል ፓርላማ ፓርቲዎች ባላቸው መቀመጫ ብዛት ተሰልቶ  ይሰጥ 

የነበረውንም ስለመድበለ ፓርቲ ስርአት ሲል አሻሽሎ   ለማከፋፈል መወሰኑን ቦርዱ በድረ ገፁ ላይ አስፍሯል፡፡ 

የኢትዮጵያ ብሄራዊ የምርጫ ቦርድ ለ4ኛ ጊዜ ካከናወነው ምርጫ 2002 በኋላ ወደፊት የሚከሄዱ ህዝባዊ ምርጫዎች ካለፉት 

በተሻለ መልኩ እንዲከናወኑ ለማድረግ የቦርዱን ጥንካሬዎች፣ ድክመቶችን፣ ተግዳሮቶችንና እድሎችን አስመልክቶ ለአገሪቱ 

የመጀመሪያ የሆነ ድህረ ምርጫ ግምገማ ያከናወነ ሲሆን በዚህም በ2003 በጀት ዓመት በዋነኝነት የቦርዱ አባላት በአገር ውስጥ 

እና በውጭ አገር ሰፊ የሆነ የአቅም ግንባታ ስልጠና እንዳያገኙ ያደረገ ሲሆን በየደረጃው የሚገኙ የምርጫ ጽ/ቤት ኃላፊዎችና 

አስፈፃሚዎችም ተከታታይነት ያለው ስልጠና እንዲያገኙ በማድረግ በአራቱም ጊዜ ካደረጋቸው ምርጫዎች የተሻሉ የምርጫ 

አስፈፃሚዎችን ማብታቁን እንዲሁ በድረገፁ ላይ አመላክቷል፡፡ 

በዚህ ብቻ ያልተገደበው የምርጫ ቦርድ በዴሞክረሲያዊ ሥርዓት ግንባታው ወሳኝ ድርሻ ያላቸው ዜጎች መሆናቸውን 

በመገንዘብ በሥነምግባርና ሥነ ዜግነት ላይ እንዲሁም ስለምርጫና መራጭነት ለህብረተሰቡ የተለያየ የግንዛቤ ማስጨበጫ 

መድረኮችን ከማዘጋጀቱም በላይ  አሁን በምርጫ 2007  ዋዜማ ላይ ሆነው እያወኩ ለሚገኙትና ለማወክ ላቆበቆቡት 

እንዲሁም ቦርዱን አመድ አፋሽ ላደረጉት ለተቃዋሚ ፓርቲዎች ከፍተኛ አመራሮች በሁለንተናዊ አመራር ለውጥ፣ በተሻሻለው 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና አፈፃፀም፣ በሂሳብ አያያዝና የኦዲት ሪፓርት አቀራረብ ላይ ሥልጠና መስጠቱን በተጨማሪም 

ለሚዲያ ባለሙያዎች በምርጫ አዘጋገብ ላይ ያለልዩነት በግሉም በመንግስትም ላሉት ሁሉ ሥልጠና መሥጠቱን ድረገፁ 

ያረጋግጣል፡፡ በዚሁ አግባብ ሜዳው ተደላድሎላቸው ሳለ  አማራጭ ፖሊሲዎች ለሚጠብቀው ህዝብ የሰላማዊ ሰልፍ፤ 

የህዝባዊ ስብስባ፤ በሻማ ማብራት ትርኪ ሚርኪ ፖለቲካው ተወጥሮ የነበረው አንድነት  አሁን ደግሞ የገዛ ህገ ደንቡን ማክበር 

በተሳነው ትንሽ ስህተት  ተፍረክርኮ  ባለበት ሁኔታና በጥገኝነት ውሥጥ ሆኖ ሳለ  የቂል ፉከራውን አለማቆሙ ያሳፍራል።    

እነዚህን ፓርቲዎች ወደኋላ መለስ ብለን ብናስታውስ ሁሉም በቤታቸው ዴሞክራሲን ማስፈን ተስኗቸው ሲባሉና በኋላም 

ገዢው ፓርቲ ላይ በማላከክ የሚገለጡልን ይሆናሉ፡፡ በሌላ በኩልም አማራጭ በምንሻ ሰዓት የ"አንወዳደርም"ን የዜሮ ድምር 

ፖለቲካ እንደ አማራጭ  በመውሰድም ይመሳሰላሉ፡፡ ኪራይ ሰብሳቢ ሃይሎች በሃይማኖት አስባብና ተያያዥ ጉዳዮች 

የሚፈጥሯቸውን ሁከቶችም እንደጥሩ አጋጣሚ በመውሰድ በሰላማዊ ሰልፍ ስም ከእነዚህ አክራሪ ሃይሎች ጋር 

በሚፈጽሟቸው ጋብቻዎችም ይገለጻሉ፡፡ ምን ይህ ብቻ የጠለፋ ጋብቻ ያልተቀደሰና ከፖለቲካዊ መርህ አንዲሁም ከህግ ውጪ 

መሆኑንም እየተናገርንና እያወቁት ጆሮአቸውን ደፍነው በዚሁ ባልተቀደሰው ጋብቻ ላይ የበላይነቱን ለመያዝ በሚያደርጉት 

የእርስ በእርስ መናቆርም ይታወሳሉ፡፡ በህግ የበላይነት ላይ ሲያላግጡና ህገ መንግስታዊ ሥርዓቱን ለአደጋ ለማጋለጥ 

በመፍጨርጨር ላይ ሳሉ የተያዙ ህገወጥ አካላትን ሁሉ ልክ አንደነ ቅንጅት የፓርቲያቸው አባል እንደሆኑ በማስወራትና 

በተመሳሳይ ዓለማ ላይ በተሰለፉ ፕሬሶች በማራገብም  መወጠራቸውን ስለመግለጣቸው በብዙ ማሳያዎች ማስታወስ 

ይቻላል፡፡ መሪና ተመሪው ሳይለዩም በእነዚህ አራጋቢ ፕሬሶቻቸውና በማህበራዊ ሚዲያዎች ሲጠላለዙና እርስ በእርሳቸው 

መግባባት ተስኗቸው፤ ቢያንስ ገመናቸውን እንኳ መሸፈን አቅቷቸው አደባባይ የወጡባቸውን በርካታ ሁነቶችም በማስታወስ 

አንዳቸው ከአንዳቸው የማይሻሉና አድሮ ቃሪያ የነበሩ መሆናቸውንም ማስታወስ አይከብድም፡፡ የዲሞክራሲ ተቋማት 

በሚባሉት የመንግስት መዋቅሮች ላይም ዘመቻ በመክፈት አማራጭ የጠየቃቸውን ህዝብ በተቋማቱ ላይ አመኔታ የማሳጣትን 

አማራጭም በተደጋጋሚ መሞከራቸውን በከሸፉት ሙከራዎችም ማስታወስ ይቻላል፡፡ ያም ሆኖ ግን እነዚህ ሁሉ 



5 

 

ሙከራዎቻቸው ቢከሽፉም ቢያንስ እነርሱ እንደሚሹት ስልጣን መክሰራቸው ብቻ ሳይሆን፤ ጭርሱኑ በተወጠሩት ልክ 

እየተፍረከረኩ እና እየተፈረካከሱ    ህዝቡን  አማራጭ በማሳጣት   የሃገሪቱን ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ወደ ኋላ እንዳይወስዱት 

መተማመኛ ማጣታችን ግን ያሳስበናል፡፡   

  

የዘጠኙ ፓርቲዎች ትብብር በማለት በጥምረት ለመስራት በሰማያዊ አጋፋሪነት መሰባሰባቸው በራሱ መብትና በመርህ ደረጃም 

ለመድብለ ፓርቲ ሥርዓቱ መጎልበት ወሳኝ ድርሻ ያለው መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ ግን ደግሞ ስብስቡ ፓርቲዎችን ለማስተዳደር 

ስልጣን ከተሰጠው አካል እውቅና ማግኘትና ለባለስልጣኑ ህግጋትም መገዛትን እንደሚጠይቀው አያጠራጥርም፡፡ በዚህ 

አግባብ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድን የዘጠኙ ፓርቲዎች ስብስብ  የእውቅና ሰርተፊኬት ባላገኘበት ሁኔታ (ያላገኘውም የምርጫ 

ቦርዱን ህግ ባልጠበቀ መንገድ መመስረታቸው መሆኑ በቦርዱ ይፋ ሆኗል፡፡)  በዘጠኙ ፓርዎች ስም ህገወጥ የሆነ ሰላማዊ 

ሰልፍን ሲያደራጅ የነበረው ሰማያዊ ከዘጠኙ ሳይፋታ ከሰሞኑ ደግሞ ከተፍረከረከው አንድነት ጋር ጫጉላ ቤት የመግባቱ ጉዳይ 

በትንንሽ ነገር የመወጠር ፖለቲካ መገለጫ ነው ።    

 

  

 

       

 

    


