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የመኢአድና የአንድነት፥ የሰማያዊ ፓርቲ ‘አመራሮች’
የአዞ እንባ

አገራችን ኢትዮጵያ የተስፋና የህዳሴ ምድር መሆንዋን ካበሰረች ውላ ሰንብታለች። አገራችንና ህዝቦቿ ዳግም

ለመላው ዓለም የሚተርፍ ድንቅ ታሪክ ፅፈው ለማለፍ ይችሉ ዘንድ በሁሉም ዘርፍ ድል ለማስመዝገብ

እየተንቀሳቀሱ ነው። የዚሁ አዲስ ታሪካቸው መነሻ መክረውና ዘክረው ያፀደቁት ህገ መንግስታቸው ነው። ህገ

መንግስቱ የህዝቦች የሰላም ዋስትና፥ የዲሞክራሲ ፋና፥ የልማትና የመብት ጥበቃ ፍኖተ ካርታ እንዲሁም የህግ

የበላይንት መሰረት ነው። ህዝቦች ባለፉት ሀያ ዓመታት በሁሉም መስክ ያስመዘገቡት ድል በፍላጎታቸው ያፀደቁት

ህገ መንግስት እርግጥም የህዳሴ ጉዞ መሰረት እንደሆነ ማረጋገጫ ነው። ህገ መንግስቱን አደጋ ላይ በሚጥል ጉዳይ

ህዝቦች የማይደራደሩትም ለዚሁ ነው። የህዝቦች ፍላጎትና ጥቅም የሚጠበቀው ህገ መንግስቱን መስረት አድርገው

በሚከናወኑ እንቅስቃሴዎች ብቻ እንደሆነ ሀዝቦች አስረግጠው ያሰመሩበት ጉዳይ ነው።

ዜጎቿ ባለፉት መንግስታት የተሳሳተ ፖሊሲ ምክንያት በኢኮኖሚና በዲሞክራሲ ድህነት አንገታቸውን እንዳልደፉ

ሁሉ ባለፉት ምርጫዎች ህግና ስርዓትን የተከተለ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ማከናወን እንደሚችሉ አሳይተዋል።

ዘንድሮ ለአምስተኛ ጊዜ በሚደረገው ጠቅላላ ምርጫም ተወካዮቻቸውን ለመምረጥ ማንም ባልገመተው ፍጥነት

የምርጫ ካርዳቸውን ከምርጫ ጣቢያው እየወሰዱ ነው። በቀጣይ ምርጫ መራጩ ሃዝብ ያሳየው ይህ ጉጉት፥

ተስፋና ዝግጁነት እንዲሁ ያለምክንያት የተከሰተ አይደለም። በአንድ በኩል ህዝቡ የስልጣን ባለቤትነቱንና

በድምፁ የአገሩን እጣ ፈንታ የመወሰን እቅም እንዳለው መገንዘቡን የሚያመለክት ነው። በሌላ በኩል ግን መራጩ

ህዝብ የሚሰጠውን ድምፅ በአግባቡ ማስተናገድ የሚችል የምርጫ ስርዓት መኖሩን እንደሚገነዝብና እምነትም

እንዳለው የሚያሳይ ነው። ይህ የምርጫ ስርዓት መራጩን ህዝብ የምርጫ ቦርድን፥ ተወዳዳሪ የፖለቲካ

ፓርቲዎችን፥ የምርጫ ታዛቢዎችንና ሌሎች በምርጫው ሂደት ተሳትፎ ያላቸውን አካላት የሚያካትት ነው።

የኢትዮጵያ የምርጫ ቦርድ ካለው ከህግ የሚመነጭ ስልጣን አንፃር የምርጫ ሂደቶች ህጋዊ ስርዓት ተከትለው

መከናወናቸውን በማረጋገጥ ረገድ ያለው ሀላፊነት ከፍተኛ ነው። አገራችን ነፃ ምርጫ የማከናወን ረዥም ልምድና

ተቋማዊ አቅም ያልነበራት ቢሆንም፤ የምርጫ ቦርድ ከህገ መንግስቱ መፅደቅ ወዲህ አራት ነፃ፥ ፍትሀዊ፥ ሰላማዊና

በህዝብ ታማኝነትን ያተረፉ ጠቅላላ ምርጫዎች እንዲከናወኑ አድርጓል። በዚህ ሂደት ምርጫን በሚመለከት ቦርዱ

ልምድ አካብቷል፥ የሌሎች አገሮችን ልምዶች ለመቀመርም እድል አግኝቷል። አሁን በሰፊው የህብረተስብ ክፍል

የሚታየው የምርጫ ዝግጅት የዚህ ድምር ውጤት ነው። ህዝቡ ብቻ ሳይሆን በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ለዚህ

ምርጫ ተወዳዳሪ ሆነው ለመቅረብ ዝግጁ እንደሆኑ አሳውቀዋል። እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች የዲሞክራሲያዊ

አስተሳሰብ እሴቶችንና የህግ የበላይነትን መስረተ ሀሳብ ታሳቢ ያደረገ ውድድር እንደሚያድርጉ ተስፋ ይደረጋል።

አለመታደል ሆኖ ግን የምርጫውን ውጤት በራሳቸው መንገድ ከምርጫው በፊት መወሰን የሚፈልጉ እንጭጭ

ፓርቲዎችና መሪዎችም አልጠፉም። ቀጣዩን ውድድር የህዝቡን ልብና ቀልብ የሚስብ ፕሮግራም በማቅረብ

ሳይሆን፥ ሁከትና ብጥብጥ በማነሳሳት ማሸነፍ የሚችሉ የሚመስላቸው፥ የህዝቡን ድምፅ ማግኘት እንደማይችሉ

ሲገምቱ ደግሞ ችግሩ የት እንደሆን ረጋ ብለው ከመመዘን ይልቅ የተቋማትንና የግለሰቦችን ስም እየጠሩ እከሌ

እንዲህ አረገኝ፥ እከሌ ይህን ከለከለኝ ማለት የሚቀናቸው ፓርቲዎች አሁንም መከሰታቸው የሚያሳዝን ቢሆንም
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አልቀረም። የውሳጠቸውን ችግር ዲሞክራሲያዊ በሆነ ስርዓት መፍታት ሲያቅታቸው ጣታቸውን የምርጫ ቦርድ

ላይ ቀስረው የአዞ እንባ የሚያነቡ የፖለቲካ ቡድኖች አሁንም አልጠፉም። እንዳንዶቹመሪ ነን ባዮች የፓርቲ

ውስጣዊ ዲሞክራሲያዊነት አገራዊ ፋይዳም እንዳለው በመዝንጋት፥ ያፀደቁትን ደንብ እንደፈለጉ የመጣስ ፍላጎት

እንዳላቸው ባደባባይ ገልፀዋል፥ በተግባርም አሳይተዋል፤ የሚሉት ሲያጡ ደግሞ ምርጫ ቦርድ በአንድ ፓርቲ

የአመራር ምርጫና ስርዓት ጉዳይ ላይ ስልጣን የለውም የሚል አስቂኝ ድራማ እስከመስራትም ደርሰዋል።

እነዚህ ሀይሎች ወይ ህጉን አያውቁትም፥ ወይም በህግ የመገዛት ፍላጎት የላቸውም፤ አሊያም በሁለቱምችግር

አለባቸው። የፖለቲካ ፓርቲዎች ህጋዊ በሆነ ስርዓት ተውዳድረው የፖለቲካ ስልጣን በመያዝ አገርንና ህዝብን

ለመምራት የሚመሰረቱ ተቋማት ናቸው። የኛን ሀገር በመሰለ ፓርላማንታዊ ስርዓት በሚከተል አገር ደግሞ

የአብላጫ ድምፅ ያለው ፓርቲ መሪ የአገሪቱ መሪ የሚሆንበት እድልም ሰፊ ነው። በመሆኑም የፓርቲ አካላት

አመሰራረትና የመሪዎች አመራረጥ ጉዳይ ከፓርቲ አባላት ባሻገር ሌላውን የህብረትሰብ ክፍልና መንግስትንም

የሚመለከት ነው። የህ አሰራር ዲሞክራሲያዊ አሰራርን በሚቀበሉ ሁሉም አገሮች ተቀባይነትን ያገኝ ሲሆን

በኛውም ሀገር በተለያዩ ህጎች ሰፍሮ የምናገኘው ነው። ይህን ጉዳይ የሚመለከተው ዋነኛው ጉዳይ በህገ መንግስት

የሰፈረ ነው፤ ዝርዝሩ ደግሞ በሌሎች ህጎች የሚገኝ ነው።

1. ህገ መንግስቱ

ከላይ እንደተመለከተው የፖለቲካ ፓርቲዎች ጉዳይ በአንድ አገር ዲሞክራሲያዊ አስተሳሳብና አሰራር እንዲጎለብት

ከሚያስፈልጉ ጉዳዮች መካከል አንዱ ነው። በዚህም ምክንያት የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ፥ አስራር፥ ውድድርና

ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች እንደየአገሩ ሁኔታ በህግ ስርዓት እንዲይዙ ይደረጋል። ጉዳዩ ከፍተኛ የፖለቲካ ፋይዳ

ያለው በመሆኑ ከሁሉም በላይ ህጋዊ ማዕቀፍ እንዲኖረው የሚደረገው በህገ መንግስት ነው። የኢፊዲሪ ህገ

መንግስትም ተመሳሳይ አቅጣጫን የተከተለ ሲሆን የፓርቲ ውስጣዊ አሰራር በምን መርሆች ላይ መመስረት

እንዳለበት መሰረታዊ አቅጣጫዎችን አስቅምጧል። ይህን መሰረታዊ አቅጣጫ ከሚያመላክቱት ድንጋጌዎች አንዱ

የህገ መንግስቱ አንቀፅ 38 ነው። ከያዝነው ጉዳይ ጋር አግባብነት ያለው የዚህ አንቅፅ ንኡስ አንቀፅ 3 በፖለቲካ

ፓርቲዎች ውስጥ “ለሀላፊነት ቦታዎች የሚካሄዱ ምርጫዎች ነፃና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንግድ ይፈፀማሉ”

በማለት ይደነግጋል። የዚህ ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ ሀሳብ ግልፅ ነው፥ ዓላማው ደግሞ አገርን በዲሞክራሲያዊ

አገባብ መምራት የሚፈልግ ፓርቲ መጀመርያ ውስጣዊ የፓርቲ ዲሞክራሲ መለማመዱንና ማስፈኑን ማረጋገጥ

ነው። ዲሞክራሲ ከሚገለፅባቸው መንገዶች አንዱ ደግሞ ለህጋዊ ስርዓት እንዲሁም ላፀደቁት ደንብና መመሪያ

ተገዢ መሆን ነው። ስለዚህ የፓርቲ መሪዎች አመራረጥ ህገ መንግስቱ ያስቀመጠውን ዝቅተኛውን መመዘኛ

የሚያሟላ መሆን ይጠበቅበታል።

የህገ መንግስቱ አንቀፅ 9(2) “የፖለቲካ ድርጅቶች. . እንዲሁም ባለስልጣኖቻቸው ህገ መንግስቱን የማስከበርና

ለህገ መንግስቱ ተገዢ የመሆን ሃላፊነት አለባቸው” በማለት የሚደነግግ በመሆኑ የፓርቲ መሪዎች የምርጫ ሂደት
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ነፃና ዲሞክራሲያዊ መሆኑን የማረጋገጥ ጉዳይ ህገ መንግስቱን ከማክበርና ክመስከበርም ጋር የሚያያዝ ነው።

ማንኛውም ህገ መንግስቱን የሚፃረር አሰራር ተቀባይነትም ተፈፃሚነትም እንደማይኖረው ማወቅም ተገቢ ነው።

እነዚህና ሌሎች ተየያዥ ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎች የፓርቲ ውስጣዊ አሰራር በዋናነት የአባላቱና የፓርቲው ጉዳይ

ቢሆንም የህዝብና የመንግስት ጥቅምን የሚመለከት ጉዳይ ተደርጎ እንደሚቆጠርም የሚያመልክቱ ናቸው።

የመንግስትና የህዝብ ጥቅም በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ደግሞ የመንግስት አካላት የተሰጣቸውን ስልጣንና ገደቡን

ተከትለው ጉዳዩን መልክ ለማስያዝ መንቀሳቀሳቸው የማይቀር ነው።

2. ሌሎች ህጎች

የምዝገባ አዋጅ

ከላይ የተጠቀሰውን የህገ መንግስቱን መንፈስ በመከተል የህዝብ ተወካዮቾ ምክር ቤት በፓርላማ ወንበር

የነበራቸው ፓርቲዎች ባደረጉት ረዥም ድርድር መነሻነት የፓርቲዎችን ምዝገባ የሚመለከት ዓዋጅ አውጥቷል።

ይህ ዓዋጅ ዝርዝር ጉዳዮችን የያዘ ሲሆን በዓዋጁ የተካተቱትን መሰረታዊ ጉዳዮቾ በሁለት አቅጣጫ መመለከት

ይቻላል። አንደኛው የፓርቲ አባላት፥ አመራርና ሌሎች አካላት በዓዋጁ እውቅና የተሰጠው የፓርቲውን የውስጥ

ነፃነት በመጠቀም ስለሚያከናውንዋቸው ተግባራት፥ እነዚህን ተግባራት ሲያከናውኑ ስለሚኖሯቸው መብቶችና

ግድታዎች የሚመለከተው ነው። ሌላኛው ክፍል በህጉ የተቀመጡትን ጉዳዮች ተፈፃሚነት ለመከታተል የምርጫ

ቦርድ ስላለው አስተዳደራዊ ስልጣን የሚመለከት ነው። እነዚህ ሁለት ጉዳዮች ተያያዥነት ያላቸው ጉዳዮች

ቢሆኑም የየራሳቸው ልዩ ትርጉምና ፋይዳ ያላቸው መሆናቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል

ሀ. የፓርቲ ውስጣዊ ነፃነት

የተሻሻለው የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ ዓዋጅ የፖለቲካ ፓርቲዎች በራሳቸው ጉዳይ ላይ ነፃነት ያላቸው መሆኑን

የደንጋጋል። ከጉዳዩ ጋር አግባብነት ያለው የህጉ አንቀፅ 16 እንዲህ በማለት ይደነግጋል

1. የፖለቲካ ፕሮግራሙንና የመተዳደሪያ ደንቡን የሚያፀድቅበትንና የሚያሻሽልበትን እንዲሁም ስብሰባ

የሚያካሄድበትን ስን ስርዓት በመተዳደሪያ ደንቡ ይወስናል።

2. በመተዳደሪያ ደንቡ በሚወስነው መሰረት የፖለቲካ ስራውን የሚመሩ፥ ውሳኔ የሚሰጡ እና

የሚያስፈፅሙ የአመራር እካላት ይኖሩታል።

ይህ ድንጋጌ ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮችን የያዘ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። በአንድ በኩል የፓርቲውን መሰረታዊ

ባህሪይ የሚመለከቱ ጉዳዮች የሚወሰኑት በፓርቲው በራሱ መሆኑ ህጉ እውቅና ይሰጣል። ስለዚህ የፓርቲውን

ፕሮግራምና የመተዳዳሪያ ደንብ ምን መሆን እንዳለበት የሚወስነው ፓርቲው ራሱ ነው። ፓርቲውን የሚመሩት

መሪዎች ማንነት የሚወሰነውም እንዲሁ በፓርቲው በራሱ ነው። እነዚህን ጉዳዮች በሚመለከት ምርጫ ቦርድን

ጨምሮ ማንኛውም ሌላ አካል ጣልቃ ሊገባ አይችልም፥ አይገባምም። በሌላ በኩል ግን ፓርቲው እነዚህን

ውስጣዊ ጉዳዮች የሚወስነው ፓርቲው ራሱ አስቀድሞ በሚያስቀምጠው ስርዓት መሰረት መሆን እንዳለበት

ሊታውቅ ይገባል። ፓርቲው የመተዳደሪያ ደንቡን የመቅረፅ ውስጣዊ ነፃነት ቢኖረውም አንዴ ደንቡን ካፀደቀ ግን
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ባፀደቀው ደንብ የመገዛት ግዴታ አለበት። ፓርቲው ደንቦችን አስፈላጊ መስሎ በታየው ጊዜ የመቀየር፥

መሪዎችንም የመለወጥ ውስጣዊ ነፃነት አለው። ሆኖም ይህ ውስጣዊ ነፃናት በምዝገባ ህጉ ሌሎች ክፍሎች በሰፈሩ

ድንጋጌዎችና ፓርቲው ቀድሞ ባፀደቀው ስርዓት ማዕቀፍ ውስጥ ብቻ የሚከናወን ነው።

ለ. የምርጫ ቦርድ አስተዳደራዊ ስልጣን

የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ ዓዋጅ የአስተዳደር ህግ አካል ነው። በዚህም ምክንያት በህጉ ውስጥ የተመለከቱት

ህጋዊ ሁኔታዎች መሟላታቸውን፥ አንድ ፓርቲ ከተመዘገበ በሗላ መሰፈርቶች አለመጓደላቸውን እንዲሁም ሌሎች

ተያያዥ ጉዳዮችን የሚከታተል አንድ የመንግስት የአስተዳደር አካል እንዲኖር አድርጓል። ይህ አካል ደግሞ

የምርጫ ቦርዱ ነው። የምርጫ ቦርዱ አጠቃላይ የአገሪቱን ምርጫ የማስፈፀም ህጋዊ ስልጣኑ እንደተጠበቀ ሆኖ

የፓርቲዎችን የቀን ተቀን እንቅስቃሴን በሚመለከ በዚህ ዓዋጅ በርካታ ሀላፊነቶች የተሰጡት መሆኑን መገንዘብ

የሚያዳግት አይደለም። ሀላፊንቶችን ለመወጣት አንድን ፓርቲ እስከመሰረዝ የሚደርሱ ተያያዥነት ያላቸው

እርምጃዎች መውሰድ እንደሚችልም በአዋጁ የተልያዩ ክፍሎች ስፍሯል። ይህ ስልጣንና ሀላፊነት የምርጫ ቦርድ

የመንግስት የአስተዳደር አካል በመሆኑ የተሰጠው ስልጣን ነው። ቦርዱ ህገ መንግስቱ በሚያዘው መሰረት ነፃ ሆኖ

በሚሰራበት አገባብ የተቋቋመ እንደመሆኑ ይህን በህግ የተሰጠውን ሀላፊነት ከማንኛውም ተፅእኖ ነፃ በሆነ ስርዓት

እንደሚያከናውን ይጠበቃል።

የቦርዱን ስልጣን አድማስ ከምዝገባ ዓዋጅ ባሻገር ቦርዱ ከተመሰረተበት ዓዋጅም አንፃር መመልከት አስፈላጊ ነው።

ማቋቋሚያ ዓዋጁ ቦርዱ “የፖለቲካ ድርርጅቶችን የመመዝገብ፥ ፈቃድ የመስጠት፥ በህጉ መሰረት የመከታተል እና

የመቆጣጠር” ስልጣን እንዳለው አስፍሯል። ይህ ድንጋጌ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስራቸውን በህግ መሰረት እያከናወኑ

መሆናቸውን እንዲከታተል በቂ ስልጣን የሚሰጠው ነው። ስልጣኑ ከህግ የሚመነጭ እንደመሆኑ ቦርዱ ይህን

ስልጣን ተግባራዊ ሲያደርግ በፖለቲካ ፓርቲዎች የውስጥ ጉዳይ እንደገባ ሊያስቆጥረው አይችልም። ይህ ጉዳይ

በምዝገባ ዓዋጅ በዝርዝር ከተመለከተው ጋር ተያያዥነት ያለው ነው።

በምዝገባ ዓዋጁ ድግሞ ይበልጥ ዝርዝር የሆኑ ጉዳዮችን በማስመልከት ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የተያያዘ ስልጣን

እንዳለው መመልከት ይቻላል። የምዝገባ ዓዋጁ የምርጫ ቦርድበዓዋጁ መሰረት“በሚደረግ እንቅስቃሴ

ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ መረጃ ወይም ማብራሪያ ሊጠይቅ እንድሚችል” (አንቀፅ 9(4))፥ ማንኛውም

የፖለቲካ ፓርቲ በዓዋጁ የተደነገጉ መረጃዎችን በቦርዱ ሲጠየቅ በሰነድ የተረጋገጠ የፅሁፍ መረጃ የማቅረብ ግዴታ

እንዳለበት (አንቀፅ 20) ይደንግጋል። በዓዋጁ ከተደነገጉት መረጃዎች መካከል አንዱ ምናልባትም ዋነኛው የፓርቲ

አመራርና የተመርጡበት ስርዓት ነው። ቦርዱ የፓርቲዎችን እንቅስቃሴ የመቆጣጠር ስልጣን ያለው እንደመሆኑ

ህግን፥ ወይም የፓርቲን የውስጥ ደንብ የጣሰ ውሳኔ ሲያጋጥም ከመሚለከተው ፓርቲ ጋር በመነጋገር ሊፈታ፥ ይህ

ካልተሳካ ግን በህግ የተሰጠውን ስልጣን መሰረት በማድረግ ተገቢ የመሰለውን ውሳኔ ሊስጥ ይችላል። ቦርዱ

በዚህ ሂዲት የሚቆጣጠረውና ክትትል የሚያደርግበት ፓርቲው የተከተልውን ስርዓት እንጂ ውጤቱን አይደለም።

ከላይ እንደተገለፀው ውጤቱ የሚወሰነው በፓርቲው በራሱ ሲሆን ውጤቱ ላይ ለመድረስ የሄደበት አገባብ ግን
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ቦርዱም ክትትልና ቁጥጥር የሚያደርግበት ጉዳይ ነው። ይህ የክትትልና የቁጥጥር ስርዓት ከህግ የሚመነጭ ነው፤

ስለሆነም ቦርዱ በተሰጠው የስልጣን ገደብ ውስጥ ውሳኔ ቢሰጥ በፓርቲ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እንደገባ ሊቆጠር

አይችልም።

ከዚህ ጋር ተያይዞ ሊታይ የሚገባው ሌላው ቁምነገር የፓርቲ አመራር ምርጫ ጉዳይ ቦርዱ ክትትልና ቁጥጥር

ከሚያደርግባቸው ጉዳዮች አንዱ መሆኑን ነው። የምዝገባ ዓዋጁ አንቀፅ 16(2) ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ “

በመተዳደሪያ ደንቡ በሚወሰነው መሰረት የፖለቲካ ስራውን የሚመሩ፥ ውሳኔ የሚሰጡ እና የሚያስፈፅሙ

የአመራር አካላት ይኖሩታል” በማለት ይደነግጋል። ይህ ድንጋጌ የፓርቲ አመራር አካላት ምርጫ በዘፈቀደ ሳይሆን

ፓርቲው ባፀደቀው የመተዳደሪያ ደንብ መሰረት መከናወን እንዳለበት የሚያስገድድ ነው። ይህ ስርዓት በአግባቡ

መፈፀሙን የሚቆጣጠረው አካል ደግሞ ሌላ አካል ሳይሆን የምርጫ ቦርድ ነው። ጉዳዩ አስተዳደራዊ እንደመሆኑ

ቁጥጥርና ክትትል የሚደረግበት በዳኝነት አካላት ሳይሆን በአስተዳደራዊ አካል ነው። ምርጫ ቦርድ በአስተዳደራዊ

መልኩ በሚሰጠው ውሳኔ ቅሬታ ያለው ወገን ካለ መፍትሄ እንዲሰጡት ለዳኝነት አካላት ጥያቄ ማቅረብ ይችላል።

ሆኖም የህን ማድረግ ይሚቻለውየአስተዳደር አካሉ ጉዳዩን በማስመልከት ውሳኔ ከሰጠ በሗላ ነው።

3. የፓርቲ ውስጠ ደንቦች

አይደለምና የመንግስትን ስልጣን ለመያዝ የሚመሰረት አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ከዛ በመለስ ያሉ ጉዳዮችን

ለማከናወን የሚመሰረቱ ሌሎች አካላትም ስራቸውን የሚያከናውኑበት ስርዓት፥ መሪዎቻቸውን የሚመርጡበትና

የሚያወርዱበት ስርዓት ሊኖራቸው ይገባል። ይህ የሚሆነው፥ ደንብና ስርዓትም የሚስያፈልገው መሪም ተመሪም፥

ሌላው ተሳታፊ የጨዋታውን ስርዓት ቀድመው አውቀው የበኩላቸውን አስትዋፅኦ ማደረግ የሚችሉበት ሁኔታ

ለመፍጠር ነው። ከዚህ መሰረተ ሀሳብ በመንደርደር ቦርየፓርቲዎች ምዝገባ ዓዋጅ ማንኛውም ፓርቲ ሊይዛቸው

ከሚገቡ ሰነዶች መካከል የመተዳደሪያ ደንብ አንዱ እንደሆነ (አንቀፅ 12)፥ እና የመተዳደሪያ ደንቡ “አባላቱን

የሚቀበልበትን ሁኔታ፥ የአባላቱን መብትና ግዴታ፥ የፖለቲካ ፓርቲዊን ልዩ ልዩ አካላት እና የስራ ሀላፊነታቸውን፥

አባላቱ በፓርቲው ስራ ውስጥ የሚኖራቸውን ተሳትፎ፥ የፓርቲውን የስብሰባ እና የውሳኔ አሰጣጥ ስነ ስርዓት፥

በአባላቱ ላይ ስለሚወሰድ የስነ ስርዓት እና የስነ ምግባር እርምጃ፥ የፖለቲካ ፓርቲው የጉባኤ ስብሰባ

የሚካሄድበትን ጊዜና ሁኔታ፥ የፖለቲካ ፓርቲው የሚፈርስበትን ሁኔታ፥ ማንኛውም አባል እኩል ድምፅ ያለው

መሆኑን የሚያሳይ ሁኔታን ያካተተ” መሆን እንዳለበት (አንቀፅ 15(1) ይደነግጋል።

ከላይ እንደተገለፀው ፓርቲው በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ የመወሰን ሙሉ ነፃነት ያለው ቢሆንም፥ በማንኛውም ጉዳይ

አንዴ ውሳኔ ከተሰጠ ግን አመራሩ ስርዓቱን ጠብቆ ባፀደቀው ደንብ መሰረት የፓርቲውን ህይወት መምራት

ይጠበቅበታል።የምርጫ ቦርድም ፓርቲው በዚህ መንገድ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን የመከታተል ሀላፊነትና ግዴታ

አለበት። ማንኛውም ፓርቲ ቢሆን የሚመራበትን ደንብ የሚጥስ ድርጊት መፈፀሙን፥ ወይም የፓርቲውን ስርዓት

የጣሰ ውሳኔ መስጠቱን በማንኛውም መንገድ ቢያውቅ የቁጥጥር ስልጣኑ ሁኔታውን ለማስተካከል ፓርቲው

የእርምት እርምጃ እንዲወስድ ወይም ቦርዱ ራሱ ህጉ በሚፈቅድለት መሰረት አስተዳደራዊ እርምጃ እንዲወስድ

ያስችለዋል።
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4. የምርጫ ቦርድ በዚህ ረገድ ስላለው ስልጣን

የምርጫ ቦርድ ፓርቲዎችን በማስመልከት ያለው ስልጣን የቁጥጥርና የክትትል ስልጣን ነው። ይህ ደግሞ በባህሪዩ

በፍርድ ቤት ከሚስተንገዱ የፍትሀብሄርና የወንጀል ጉዳዮች የተለየ ነው። የአስተዳደር ስልጣን በመሰረቱ ስልጣን

ያለው የመንግስት አካል በስልጣኑ ስር በሚውድቁ ጉዳዮች ላይ የፍርድ ቤትን እገዛ መጠየቅ ሳያስፈልገው ተገቢው

እርምጃ መውሰድ የሚያስችለው ነው። ይህ የህግ ማእቀፍ በፓርቲዎች ምዝገባ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ጉዳዮች

ተመሳሳይ ገፅታ ያለው ነው። (የጤና ተቋማትን፥ የኮንስትራክሽን አካላትን፥ የትምህርት ተቋማትን፥ የንግድ

ተቋማትን መንግስት የሚቆጣጠርበት ስርዓት እንደአብነት መውሰድ ይቻላል)። ምርጫ ቦርዱ ውሳኔ የሚሰጠው

እያንዳንዱን ጉዳይ በዝርዝር በመመልከት ነው። በፓርቲዎች አሰራር ላይ ቅሬታ ቀርቦለት ከሆንም ለቅሬታው

መነሻ የሆነውን ጉዳይ አግባብነት ካለው ህግና የፓርቲው ደንቦች አንፃር መርምሮ ጉዳዩን ማስተናገድ በስልጣኑ ስር

የሚጠቃለል ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ግዴታውም ጭምር ነው።

የምርጫ ቦርድ መ.ኢ.አ.ድ. እና አንድነት ፓርቲን በሚመለከት የስርዓት መፋለስ ችግር እንደተገነዘበ፥ እንዲሁም

የአመራር አካላትን አመራረጥ በሚመለከት ያገባናል ከሚሉ ወገኖች ቅሬታ እንደቀረበለት አስታውቋል። ጉዳዩን

ለመፍታት እንዲቻል ከሚመለከታቸው ፓርቲዎች ጋር ውይይት እንዳዳረገና ፓርቲዎች ግን ተፈጠረ የተባለውን

ችግር ጉዳዩ በሚጠይቀው ፍጥነት ማስተናገድ እንዳልቻሉ አሳውቋል። ፓርቲዎችን ትክክለኛው መሪ እኔ ነኝ

የሚሉ ወገኖች እንዳሉም ታውቋል። ቦርዱ ፓርቲዎችን በሚመለከት የሚያከናውናቸው በርካታ ስራዎች የፓርቲ

መሪዎችን ለይቶ ማወቅ የሚጠይቅ ነው። የፓርቲ መሪዎች ተለይተው ባልታወቁበት ሁኔታ ቦርዱ ዋነኛውን

ምርጫ የማስኬድ ስራውም ሆነ ሌሎች ተጓዳኝ ስራዎችን ሊያከናውን አይችልም። ስለዚህ ቦርዱ ፓርቲዎች

ለጉዳዩ ተገቢውን ክብደት ሰጥተው እንዲፈቱት መጠየቁ ተገቢ ነው። ሆኖም ፓርቲዎች የቀረበላቸውን ጥሪ

መሰረት አድርገው መፍትሄ ካላቀረቡ ቦርዱ አስተዳደራዊ ውሳኔ መስጠቱ አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው።

ይህን አይቀሬ አስተዳደራዊ እርምጃ ማስቀረት የሚችሉት ፓርቲዎቹ ብቻ ናቸው።ይህን ማድረግ የሚችሉት ደግሞ

የተፈጠሩትን ግድፈቶች የራሳቸው ደንብ በሚያዘው መሰረት በማስተካከልና የፓርቲውን መሪዎች ስርዓቱን

ተከትሎ በመምረጥ ነው።ከዚህ ውጭ የአዞ እንባ ማቅረር የፓርቲዎችን ህልውና አደጋ ላይ ከመጣል ያለፈ ፋይዳ

አይኖረውም። ለፓርቲዎች፥ ለህዝቡም ሆን ለአገሪቷ የሚጠቅመው የህግ የበላይነትን የተከተለ አሰራር መከተል

ብቻ ነው። ከዚህ ውጭ የሚደረግ ለማንም ፋይዳ የሌለው የዜሮ ድምር ውጤት ነው። የህግ የበላይነት ሁሉም

ሊያምንበት የሚገባ መርህ ቢሆንም የህግ የበላይነት መስፈን በፖልቲካ ፓርቲዎች በጎ ፈቃድ ላይ ብቻ

የተንጠለጠል አይደለም። ስለዚህ ፓርቲዎች የህግ የበላይነትን የሚጥስ መንገድ መከተል ቢመርጡ መንግስት

ለዚህ ሲባል በመሰርታቸው ተቋማት አማካኝነት ወደ ትክክለኛው ሀዲድ እንዲገቡ አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ

ይጠበቅበታል።

5. ከፓርቲዎች የሚጠበቅ

የፖለቲካ ፓርቲዎች በአንድ አገር ውስጥ ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ ለመመስረት አስፈላጊ ናቸው። የተለያዩ

አስተሳሰቦች እንዲስተናገዱ፥ ለህዝቡ በርካታ የፖሊሲ አማራጮች እንዲቀርቡ ለማድረግ የሚቻለው የነቃ የፓርቲ
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ተሳትፎ ሲኖር ነው። ሆኖም በህገ መንግስታዊ ስርዓት ውስጥ የሚኖር እንቅስቃሴ በህግ ማዕቀፍ ውስጥ

መከናወኑ ለስርዓቱ ቀጣይነት ወሳኝ ቅድመ ሁኔታ ነው። በህግ የበላይነት ማዕቀፍ ውስጥ ሆኖ አገርን ማስተዳደር

የሚፈልግ የፖለቲካ ፓርቲ ወደ ስልጣን ለመውጣት የሚደረገው የምርጫ ሂደትም በህግ የበላየነት መንፈስ

የሚቃኝ መህኑን መገንዝብ ይጠበቅበታል። የፓርቲ ደጋፊዎች በምርጫው ስርዓት ዕምነት እንዲኖራቸው

የማድረግ፥ ለህግ የበላይነት ተገዢ የመሆን ባህል እንዲያዳብሩ የማድረግ ትልቅ ሀላፊነትም ከፓርቲዎች ጫንቃ

የሚወርድ እይደለም።

ይህ መርህ ዲሞክራሲን የመሰረቱም ሆኑ በመመስረት ያሉ ሁሉም አገሮች የሚጋሩት መሰረታዊ መርህ ነው።

ይልቁንም እንደ ደቡብ አፍሪካ የመሳሰሉ አገሮችም ግልፅ በሁነ መንገድ የፓርቲዎች ግዴታ እንደሆነ በህጎቻቸው

አስፍረዋል። በአንድ ጨዋታ ተወዳድሮ ለማሸነፍ የጨወታውን ህግ መቀበልና በዚህ መሰረት መንቀሳቀስ

አስፈላጊነት ማንም አስተዋይ ሰው ሊስተው የማይችልና የማይገባ መሰረታዊ ጉዳይም ነው። የትኛውም

ዲሞክራያዊ ስርዓት ቢሆን ይህን መሰረታዊ ጉዳይ የማይቀበል፥ ቀድሞ በወጣ ስርዓት የማይገዛና የጨዋታ ህጉን

በየራሱ ፍላጎት መቀያየር የሚሻ የፖለቲካ ፓርቲ የሚሸከም ጫንቃ የለውም። የኛም ስርዓት አቅጣጫ ከዚህ

የተለየ ሊሆን አይችልም። አይገባምም።

ሆኖም ሰሞኑን በመኢአድ፥ በአንድነትና በሰማያዊ ፓርቲዎች የሚስተዋሉት አፍራሽ እንቅስቃሴዎች በዲሞራሲያዊ

ስርዓት ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች ድርሻና ሊኖራቸው ስለሚገባ ስነ መግባር በቂ ግንዛቤ ያልሰፈነ መሆኑ

አመላካች ነው። የምርጫ ቦርድንና ሌሎች ህገ መንግስታዊ አካላትንያላንዳች ተጨባጭ ማስረጃ ስም የሚያጎድፍ

እንዲሁም ተአማኒነታቸውን አድጋ ለመጣል በማሰብ የሚከናወን ማንኛውም ድርጊት በየትኛውም የህግ ስርዓት

ቢሆን ያስጠይቃል። በአሰራር የተፈጠሩ ችግሮች ካሉ እንዚህ ችግሮች የሚፈቱበት በህግ የተቀመጠ ስርዓት አለ።

ቅሬታ መሰረት ያለው ቢሆንም ባይሆንም ማንኛውም ፓርቲ ስርዓቱን ተከትሎ የሚያቀርበው በእግባቡ ሊስተናገድ

ይገባል። ከዚህ ውጭ የሚደረግ ማንኛውም እንቅስቃሴ ደግሞ ዞሮ ዞሮ የአገርንና የህዝብን ህልውና አደጋ ላይ

መጣሉ የማይቀር በመሆኑ በእንጭጩ ሊቀጭ ይገባል። የምርጫ ቦርዱ በእስተዋይነት በርካታ በፓርቲዎቹ

የሚሰሩ ስህተቶችን አልፏል። ሌላው ቢቀር እነዚህ ክግል ጥቅማቸው ውጭ ለአገርና ለህዝብ ደንታና ክብር

የሌላቸው ፓርቲዎች ከውጭ የሚያግበሰብሱት ‘ድጋፍ’ እንኳን ምን እንደሆነ ህጉ በሚያዘው መሰረት እንዲያስረዱ

አላደረግም። ፓርቲዎቹ በውስጥ የስልጣን ሽሚያ መታመሳቸውን እያወቀ የምርጫ ቦርድ በምርጫ እንቅስቃሴ

ውስጥ እንዲገቡ ፈቅዶላቸዋል። የምርጫ ቦርዱ ይህን የሚያደርገው የዲሞክራሲ ሂደት የመማማር ሂደት

መሆኑም በመረዳትና ፓርቲዎች እያደር የበስላሉ ከሚል እምነት ቢሆንም አንዳንድ ፅንፈኛ የፓርቲ ‘አመራር’ ነን

ባዮች ግን ሁኔታውን በተሳሳተ አቅጣጫ ተረድተውታል። እነዚህ አካላት በመንግስት አካላት በግላጭ እስከመዛት

ድረስ ደርሰዋል። ትዕግስት የማያስተምራቸውን እነዚህ ፓርቲዎች ቦርዱ ተገቢውን እርምጃ በመውሰድ ትምህርት

እንዲቀስሙ ሊያደርግ ይገባል
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6. የህዝቡ ተስፋና ድርሻ

የአገራቸውና የራሳቸው ህልውና ከዲሞክራሲ ውጪ የማይታሰብ መሆኑን የኢትፆጵያ ህዝቦች በግልፅ ቋንቋ ህገ

መንግስታቸው ውስጥ አስፍረዋል። የያዙት አቅጣጫ ትክክለኛ መሆኑንም አውቀዋል። ሀዝቦች ከፖለቲካ

ፓርቲዎችም ሆነ ከማንኛውም የመንግስት አካል የሚጠብቁት ምን እንደሆነ በግልፅ አስፍረዋል። የኢቶጵያ

ህዝቦች ራዕይ ሰላማቸው ዘላቂነት አግኝቶ ማየት ነው፤ የጀመሩት ልማት ቀጣይነት ማረጋገጥ ነው፤

ዲሞክራሲያቸው ዋስትና አግኝቶ መመልከት ነው፤ የህግ የበላይነትና የመብት ጥበቃ ስርዓታቸው በየወቅቱ

እየግሎበተ መሄዱን ማረጋገጥ ነው።ህዝቦች በዝሀነታቸውንና አንድነታቸውን ሚዛናዊ በሆነ መንገድ

የሚጠብቀውንና የስልጣን ባለቤትነታቸውን ያረጋገጠውን ህገ መንግስታዊ ስርዓት ሁሉም የፖለቲካ ሀይሎች

መነሻቸው እንዲያደርጉ ይሻሉ። የምርጫውም ሂደት ይህን ስርዓት በሚያጎለብት መንገድ እንዲካሄድ እንጂ

እሱን አደጋ ውስጥ በሚከት መንገድ እንዲካሄድ የሚፈቅዱት አይሆንም። በመሆኑም ህዝብ የምርጫው ውጤት

ወሳኝ ሀይል እሱ መሆኑን አውቆ የህዝብን ሉአላዊነት ባለመቀበል ሂደቱን ወዳልተፈልገ የትርምስ አቅጣጫ

መውሰድ የሚፈልጉትን ሀይሎች በምርጫ ካርዱ ሊቀጣቸው ይገባል። ህዝቦች ባህላዊና ሀይማኖታዊ በዓላት

ከሚያከብሩበት ስርዓት ፓርቲዎች እንዲማሩም ሊያደርግ ይገባል። ረዥም ዘመናት የዘለቀው የመቻቻልና

የመደጋገፍ ትልቅ ባህልም ለፓርቲዎች የፖለቲካ እንቅስቃሴ መነሻ እንዲሆናቸው ማድረግ ይገባዋል

የህዝብ ፍላጎትና ጥቅም የሚጠበቀው ዞሮ ዞሮ በመንግስትአካላት በኩል ነው። ምርጫው ሰላማዊ፥ ፍትሀዊ፥ ነፃና

ዲሞክራሲያዊ መሆኑን የማረጋገጥ ሀላፊነት ከመንግስት አካላት ውጭ የሚታሰብ አይደለም። ምርጫን

በሚመለከት ትልቅ ሀላፊነት የተሰጠው አካል የምርጫ ቦርድ ነው። የምርጫ ቦርዱ ሀላፊነት ጋጠ ወጥ ፓርቲዎች

ሲያጋጥሙ ስርዓት ማስያዝን የሚጨምር ነው። መኢአድ፥ አንድነትና ሰማያዊ ፓርቲ የህግ የበላይነት በተነሳ ቁጥር

ማላዘናቸው የማይቀር ነው። ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ አይታደርም እንዲሉ፥ የነዚህ ፓርቲዎች የአዞ እንባ ተፈርቶ

ህግ የማስከበር ሀላፊነት ወደ ጎን ሊደረግ አይገባውም።
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