
 
 
 
 

ከምርጫ ቦርዴ ሇመሊው ኢትዮጵያ አንዴነት ዴርጅት /መኢአዴ/ 
 
አዱስ አበባ፣ 
  
 
ግንቦት 17 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በቁጥር 754/2ዏዏ2 በተፃፇ ዯብዲቤ ፓርቲያችሁ ያቀረበውን አቤቱታ 
ቦርደ በስፊትና በጥሌቀት ከመረመረው በኋሊ አንዴም ተጨባጭ ማስረጃ ያሌቀረበ በመሆኑ እስከ 
ግንቦት 24 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. ከቀኑ 11፡ዏዏ ሰዓት ዴረስ እንዴታቀርቡ ግንቦት 19 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. 
በቁጥር አ573/ፖአ/ጠ16ዏ5 በተፃፇ ዯብዲቤ ማዘዙ ይታወቃሌ፡፡ 
  
ቦርደ ሇሰጠው ትዕዛዝ በቁጥር መሇ3/76ዏ/2ዏዏ2 ግንቦት 24 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በፃፊችሁት ዯብዲቤ 
ከሏምላ 3 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. ጀምሮ ዯረሰብን ያሊችሁትን በዯሌ በመዘርዘር 5 ገፅ በማያያዝ 
ሇእነዚህም በዯልች ያስረዲለ ያሊችኋቸውን 5ዏ ገፅ ያሊቸው ላልች በዯልች ያሊችኋቸውን 
በመጨመር ማስረጃየ ነው በማሇት አቅርባችኋሌ፡፡ 
  
በመሠረቱ ቀዯም ሲሌ ጀምሮ ሊቀረብነው አቤቱታ ምንም ምሊሽ አሌተሰጠንም ያሊችሁትን ጉዲይ 
በተመሇከተ ቦርደ በቅዴመ ምርጫ ወቅት በተሇያዩ ጊዜያት ፓርቲያችሁ ሇሚያቀርበው አቤቱታ 
አግባብነት ያሇው እና ተገቢ ሆኖ ያገኘውን የማጣራት ውጤት አያይዞ ምሊሽ የሰጣችሁ እንዯሆነ 
ካለን ተጨባጭ ማስረጃዎች ሇማረጋገጥ ችሎሌ፡፡ ይሁን እንጂ ምርጫው ነፃ፣ ፌትሏዊና 
ዱሞክራሲያዊ ሆኖ እያሇ ቦርደ በሏቅ ሁሊችሁንም በአንዴ ዏይን እያገሇገሇ መሆኑን እያወቃችሁ 
ፓርቲያችሁ ምንም ነገር እንዲሌተፇፀመ አስመስል ምርጫው ይዯገም ሇሚሇው ጥቅሌ ክስ 
እንዯምክንያት በማቅረቡ ቦርደን በእጅጉ አሳዝኖታሌ፡፡  
  
ፓርቲያችሁ በዚህ ጉዲይ ሊይ ምንም መሌስ ያሌተሰጠበት አቤቱታ እንዯላሇ እያወቀ ይህን መሰሌ 
ክስ ማቅረቡ ሕግና ሥርዓትን አክብረው ያስከብራለ ከሚባለ ፓርቲዎች የሚጠበቅ አካሄዴ 
እንዲሌሆነም ቦርደ ሇማስገንዘብ ይወዲሌ፡፡ 
  
በአጠቃሊይ ግንቦት 17 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በቁጥር 754/2ዏዏ2 ሇቦርደ በተፃፇ ዯብዲቤ ያቀረባችሁትን 
አቤቱታ የሚያረጋግጥ ማስረጃ እንዴታቀርቡ በታዘዛችሁት መሠረት ግንቦት 24 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. 
መሇ/3/76ዏ/2ዏዏ2 በፃፊችሁት ዯብዲቤ ያቀረባችሁትን ተጨማሪ አቤቱታ (ቦርደ የጠየቀው ማስረጃ 
ቢሆንም) በጥሌቀትና በስፊት መርምሮታሌ፡፡ 
  
በዚሁ መሠረት ግንቦት 15 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. የተካሄዯውን አራተኛው ዙር ጠቅሊሊ ምርጫ በዴጋሚ 
ሇማካሄዴ የሚያበቃ ምንም ዓይነት የሕግም ሆነ የአሠራር ግዴፇት ስሇመፇፀሙ በተጨባጭ 
ሇማረጋገጥ አሌቻሊችሁም፡፡ 
  
ይህንኑ ያስረዲሌናሌ ብሊችሁ በተጨማሪም አባዝታችሁ ያቀረባችሁት አቤቱታ ከዚህ በታች በዝርዝር 
በገሇፅነው መሌኩ በወቅቱ በየዯረጃው በሚገኙ የምርጫ ጽሕፇት ቤቶችና በቦርደ ጭምር በጥንቃቄ 
ታይቶ መሌስ የተሰጠበት መሆኑን እና ከዚህም ፓርቲያችሁ ተገቢውን ምሊሽና አገሌግልት አግኝቶ 
ሇምርጫው ውዴዴር ራሱን አዘጋጅቶ የገባ መሆኑን ቦርደ ሇማረጋገጥ ችሎሌ፡፡ 
  
ካቀረባችሁት ተጨማሪ አቤቱታዎች ውስጥ የመራጮች እና የዕጩዎች ምዝገባን ጊዜ መራዘም 
በተመሇከተ ቦርደ እናንተን ጨምሮ ከሁለም ተወዲዲሪ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ጋር ተገናኝቶ 
በመወያየትና በመመካከር በይፊ ያወጣውን የጊዜ ሠላዲ ጊዜ አጠረን ብሊችሁ ባቀረባችሁት ጥያቄ 
መሠረት የዕጩዎችን ምዝገባ በቅዴሚያ ሇአሥር ቀናት በመቀጠሌም ሇሃያ ቀናት በጠቅሊሊው አንዴ 
ወር ተጨማሪ ጊዜ አራዝሟሌ፡፡ በተጨማሪም በሁሊችሁም ጥያቄ የመራጮችን ምዝገባ በመጀመሪያ 



ሇአሥር ቀናት በመቀጠሌም በአምስት ቀናት በጠቅሊሊው ሇአሥራ አምስት ቀናት እንዱራዘም 
አዴርጓሌ፡፡ 
  
ከዚህ ውጪ በዕጩዎች ምዝገባ ሊይ ቅሬታ የነበራችሁ ሲሆን የምርጫ ሕጉን ተከትሊችሁ በወቅቱ 
ሇሚመሇከተው ቅሬታ ሰሚ አካሌ ማቅረብና በየዯረጃው መከታተሌ ሲገባችሁ በአሁን ዯረጃ ሇምርጫ 
ይዯገም ጥያቄችሁ ማዲበሪያ ማዴረጋችሁ ሕጋዊ አይዯሇም፡፡ 
  
በላሊ በኩሌ ምንም እንኳን ቦርደ ከእናንተ ጋር በመወያየት ያወጣውን የጊዜ ሠላዲ በራሱ ወጪ 
አሳትሞ ሇሁሊችሁም ያሠራጨው በኅዲር 2ዏዏ2 መሆኑ እየታወቀ፤ ወኪልቻችሁንም በየምርጫ 
ጣቢያው ከምርጫው ቀን አሥር ቀን በፉት ሇመመዯብ አሇመቻሊችሁን ገሌፃችሁ ከላልች ተወዲዲሪ 
የፖሇቲካ ፓርቲዎች ጋር በሀገር አቀፌ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤቱ በኩሌ ባቀረባችሁት 
ጥያቄ መሠረት ቦርደ ጥያቄያችሁን ተቀብል የምርጫው ቀን ሁሇት ቀን እስኪቀረው ዴረስ ማሇትም 
እስከ ግንቦት 12 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. ዴረስ እንዴታቀርቡ ወስኖ ይህንኑ ተከታትል አስፇፅሟሌ፡፡ 
  
በአጠቃሊይ ቦርደ እዚህ ውሣኔ ሊይ ሉዯርስ የቻሇው ሇተወዲዲሪ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ምቹ 
የውዴዴር ሜዲ ሇማዘጋጀት ካሇው ቁርጠኝነት በመነጨ በምርጫው ሥራ ሊይ የሚፇጠርበትን ጫና 
ባሇው አቅምና ብቃት ሇመቋቋም በመወሰኑ ነው፡፡ 
  
ግንቦት 24 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በፃፊችሁት ዯብዲቤ፤ 
  
በተራ ቁጥር 1. የገሇፃችሁት ቦርደ ሏምላ 3 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. በቁጥር መሇ/3/321/2ዏዏ1 በተፃፇ 
ዯብዲቤ ጉዲዩን በግሌባጭ እንዱያውቀው ያዯረጋችሁ ቢሆንም በቀጥታ በአዴራሻው የተፃፇሇት 
የአማራ ክሌሌ መንግሥት ነው፡፡ ይሁን እንጂ ጉዲዩን በክሌለ ቅርንጫፌ ጽሕፇት ቤት በኩሌ 
በምርጫ እንቅስቃሴያችሁ ችግር እንዲይገጥማችሁ የቅርብ ክትትሌ እና ዴጋፌ ሲዯረግሊችሁ 
መቆየቱን እናንተም የምታረጋግጡት ጉዲይ ነው፡፡  
  
በተራ ቁጥር 2.  ጥቅምት 24 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. የፃፊችሁት ዯብዲቤ በወቅቱ ቦርደ አዘጋጅቶ 
ሇሁለም የፖሇቲካ ፓርቲዎች ውይይት ያቀረበው ረቂቅ የምርጫ አፇፃፀም የጊዜ ሠላዲ ከሕዲር 15 
እስከ ሰኔ 13 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. እንዱሆን የሚጠይቅ ነው፡፡ 
  
ይሁን እንጂ ረቂቅ የጊዜ ሠላዲው ጥቅምት 14 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በሁለም የፖሇቲካ ፓርቲዎች 
ውይይት ተካሂድበት ምርጫው ግንቦት 15 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. እንዱካሄዴ በመጨረሻ በአብዛኞቹ 
ፓርቲዎች በጋራ በተዯረሰበት ስምምነት መሠረት ፀዴቆ የወጣና ተግባራዊ የሆነ ነው፡፡ 
  
በመሆኑም ጥያቄያችሁ በጋራ ስምምነት ከተዯረሰበት ውጪ የሆነ እና ያሇውን ተጨባጭ ሁኔታ 
ያሊገናዘበ በመሆኑ በወቅቱ ተቀባይነት እንዯላሇው ተገሌጿሌ፡፡ 
  
በተራ ቁጥር 3.  ኅዲር 15 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. ተፃፇ ያሊችሁት ኅዲር 18 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. የተፃፇ 
ዯብዲቤ ነው፡፡ በዚሁ ዯብዲቤ በየምርጫ ክሌለ የሚመዯቡ የምርጫ ቦርዴ ተወካዮችና በየምርጫ 
ጣቢያው ስሇሚመረጡ ታዛቢዎች በተመሇከተ ከገዥው ፓርቲ ጋር በተፇራረማችሁት እና 65 
ፓርቲዎች ባፀዯቁት ሰነዴ መሠረት ነው ያሊችሁት ያሌዯረሰን ከመሆኑም በሊይ ግሌፅነት የጎዯሇው 
እና የስነምግባር ሕጉም በወቅቱ ያሌወጣ በመሆኑ ጥያቄያችሁ አግባብነት እንዯላሇው 
ተገሌፆሊችኋሌ፡፡ 
  
 የስነምግባር ሕጉም ከወጣ በኋሊ ሇአፇፃፀም ያቀረባችሁትን ጥያቄ በሕጉ ውስጥ ተካቶ እንዯሆነ 
በቦርደ ሲታይ አንዲችም ጉዲይ በተባሇው መሌኩ ተካቶ አሌተገኘም፡፡ 
  
በተራ ቁጥር 4.  ኅዲር 29 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. የሕዝብ ታዛቢዎችን ምርጫ አፇፃፀም በተመሇከተ 
ሊቀረብነው አቤቱታ መፌትሔ አሌተሰጠንም ሊሊችሁት በመጀመሪያ ዯረጃ የሕዝብ ታዛቢዎች 
ምርጫ ከመካሄደ በፉት በየቀበላው ወኪልቻችሁን እንዴታስቀምጡ ሇሁለም ተወዲዲሪ ፓርቲዎች 
በመገናኛ ብዙሃን ጥሪ ከታሕሣሥ 19 እስከ 21 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በኢትዮጵያ ሬዴዮና ቴላቪዥን 
በሁለም የክሌሌ ቋንቋዎች ተሊሌፎሌ፡፡ ከዚህም በሊይ ዯግሞ በሕዝብ ታዛቢዎች ምርጫ ሊይ 



በየቀበላው ወኪልቻችሁን ሌካችሁ እንዴትከታተለ በቦርደ የተዘጋጀው የጥሪ ዯብዲቤ ፓርቲያችሁ 
በወኪለ አማካይነት በግንባር ተገኝቶ እና ፇርሞ ተረክቧሌ፡፡ ይኸውም፣ 
  
1. ታሕሣሥ 4 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. ሇተካሄዯው የሕዝብ ታዛቢዎች ምርጫ ድ/ር ታዱዎስ ቦጋሇ ሕዲር 
29 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. ፇርመው ተረክበዋሌ፡፡ 
  
2. ታሕሣሥ 25 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. ሇተካሄዯው የሕዝብ ታዛቢዎች ምርጫ ሻሇቃ ጌታቸው መንግሥቴ 
ታሕሣሥ 16 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. የጥሪውን ዯብዲቤ ፇርመው ተረክበዋሌ፡፡ 
               
 በወቅቱ የተዯረገሊችሁን ጥሪ አክብራችሁ መገኘትና መከታተሌ የእናንተ ኃሊፉነት መሆኑ ሇማንም 
ግሌፅ ነው፡፡ 
               
ይህም ሆኖ የሕዝብ ታዛቢዎች ምርጫ እንዱዯገም ጥያቄ በቀረበባቸው አካባቢዎች ቦርደ በዴጋሚ 
እንዱካሄዴ አዴርጓሌ፡፡ ይኸውም ቦርደ በአዱስ አበባ ከተማ ካለት 99 ቀበላዎች ውስጥ በ58ቱ ሊይ 
በዴጋሚ የሕዝብ ታዛቢዎች ምርጫ አካሂዶሌ፡፡ 
  
በተመሳሳይ መሌኩ በላልች ክሌልችም ችግሩ ተከስቷሌ በተባሇባቸው ቀበላዎች ሊይ በዴጋሚ 
የሕዝብ ታዛቢ ምርጫ አካሂዶሌ፡፡ ፓርቲያችሁም በወቅቱ በሂዯቱ ሊይ እንዯተገኘ አረጋግጠናሌ፡፡ 
ሇምሣላ መቀላ፣ ገሊና አባያ፣ ሚዛን ተፇሪ  እና ወዘተ.  
  
ስሇሆነም መፌትሔ አሌተሰጠንም ያሊችሁት ከእውነት የራቀ ነው፡፡ 
  
በተራ ቁጥር 5.  በተራ ቁጥር 3 ከፌ ብሇን በዘረዘርነው መሌኩ የቀረበ አቤቱታ ስሇሆነ ጥያቄያችሁ 
አግባብነት እንዯላሇው ተገሌፆሊችኋሌ፡፡ 
  
በተራ ቁጥር 6.   በተራ ቁጥር 4 ከፌ ብሇን በዘረዘርነው መሌኩ የቀረበ አቤቱታ ስሇሆነ ጥያቄያችሁ 
አግባብነት እንዯላሇው ተገሌፆሊችኋሌ፡፡ 
  
በተራ ቁጥር 7.  በመሠረቱ የካቲት 11 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በቁጥር መሇ/3/569/2ዏዏ2 ሇቦርደ 
የፃፊችሁት አቤቱታ የካቲት 9 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በቁጥር መኢአዴ/ባ/ዲር/75-ዏ6-2ዏዏ2 ዓ.ም. 
በአዴራሻው ሇፓርቲው ዋና ጽሕፇት ቤት በግሌባጭ ሇአማራ ክሌሌ ቅርንጫፌ ጽሕፇት ቤት እና 
ምዕራብ ጎጃም ምርጫ ጽሕፇት ቤት የተፃፇ ዯብዲቤ መሆኑን በወቅቱ አረጋግጠናሌ፡፡ 
  
 በዚሁ መሠረት ያቀረባችሁትን አቤቱታ ቦርደ ሲያጣራ አቤቱታው ማስረጃ የላሇው እና ከእውነት 
የራቀ መሆኑን ከቀረበሇት የማጣራት ሪፖርት እንዲረጋገጠ ሚያዝያ 1 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በቁጥር 
አ573/ፖአ/ጠ/538 በተፃፇ ዯብዲቤ ተገሌፆሊችኋሌ፡፡ በዚህ ሁኔታ ያሇቀን ጉዲይ ምርጫው ከተካሄዯ 
በኋሊ እንዯገና ማንሳቱ ምንም የሕግ ዴጋፌ ያሇው አይዯሇም፡፡ 
  
በተራ ቁጥር 8. የካቲት 25 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በቁጥር መሇ/3/579/2ዏዏ2 በተፃፇ ዯብዲቤ በመቱ እና 
በአሰሊ የምርጫ ክሌልች በሇቀቁት ዕጩዎቻችን ምትክ ተተኪ አቅርበን እንዲናስመዘግብ የምርጫ 
ክሌሌ ኃሊፉዎች ሕጉን ባሇማክበር ፇቃዯኛ ሳይሆኑ ቀርተዋሌ ብሊችሁ አቅርባችኋሌ፡፡ 
  
በመሠረቱ በተጠቀሰው ዯብዲቤ በወቅቱ የቀረበው አቤቱታ በመቱ እና በአሶሳ/በአሰሊ ሳይሆን/ 
የምርጫ ክሌሌ የሚሌ ነው፡፡  
  
ይህም ሆኖ ከምርጫ ራሳቸውን ባገሇለ ዕጩዎች ምትክ ሁለም ተወዲዲሪ የፖሇቲካ ፓርቲዎች 
ተተኪ ዕጩዎችን እያቀረቡ እንዱያስመዘግቡ በሀገር አቀፌ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤቱ 
በኩሌ ሇቦርደ በቀረበሇት ጥያቄ መሠረት በቂ ጊዜ ተሰጥቶ ምዝገባው በቦርደ የቅርብ ክትትሌ 
እየተዯረገበት ተፇፅሟሌ፡፡ 
  
 ፓርቲያችሁ በዚህ በተሰጠው ተጨማሪ የመተኪያ ጊዜ ዋነኛ ተጠቃሚ እንዯነበር እና ሇዚሁም 
በይፊ ምስጋናውን ሇቦርደ እንዲቀረበ እናንተም የምታረጋግጡት ጉዲይ ነው፡፡ 
  



ይሁን እንጂ በዚህ ረገዴ በስተመጨረሻም ሊይ ቢሆን በቦርደ አሌተፇቱሌንም ብሊችሁ ሇሀገር አቀፌ 
የፖሇቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ጭምር ያቀረባችኋቸው እና በየጊዜው በሀገር አቀፌ የፖሇቲካ 
ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤቱ በኩሌ ክትትሌ ተዯርጎ አግባብነት ያሊቸው ታይተው መፌትሔ 
የተሰጠባቸው አቤቱታዎች ውስጥ አሁን ያሊችሁት ጉዲይ ተካቶ የሚገኝ አይዯሇም፡፡  
               
ይህ ዯግሞ የሚያሳየው ያቀረባችሁት አቤቱታ አግባብነት ያሇው ምሊሽ ያገኘ መሆኑን ነው፡፡ ሇዚህም 
ማሳያው፣ 
  
1.    በአሶሳ መገላ የምርጫ ክሌሌ ሇሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት  
  

     አቶ ካሣሁን አራጋው አመዳ   የመአአዴ ዕጩ ሆነው ተወዲዴረዋሌ፡፡ 
  
2.     በአሶሳ ሆሃ የምርጫ ክሌሌ ሇሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
  

    አቶ ብሩ ዱሲሳ ጊዱቶ የመኢአዴ ዕጩ ሆነው ተወዲዴረዋሌ፡፡ 
  
3.    በአሶሳ ወረዲ ሇክሌሌ ምክር ቤት፣ 
  

       አቶ አሳዴቅ አሌማሂ ኢሣ 
       አቶ አብደራዛቅ ሙሣ ዐስማን 
       አቶ ኢብራሂም አወሌ ጫኔ 
       አቶ አብደሌበጊ ከማሌ አሳዴቅ 
       አቶ ከዴር አያላው ኑራ 
       አቶ ሰኢዴ ገበየሁ አሉ 

  
የመኢአዴ ዕጩ ሆነው ተወዲዴረዋሌ፡፡ 
  
4.    በመቱ የምርጫ ክሌሌ ሇሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
  

  አቶ ታሪኩ ፀጋዬ ሇማ የመኢአዴ ዕጩ ሆነው ተወዲዴረዋሌ፡፡ 
  
5.  በመቱ የምርጫ ክሌሌ ሇክሌሌ ምክር ቤት፣ 
  

       አቶ ትክሳ ስንታየሁ ገብሬ የመኢአዴ ዕጩ ሆነው ተወዲዴረዋሌ፡፡ 
  
ስሇሆነም ሊቀረብነው አቤቱታ መሌስ አሌተሰጠንም ያሊችሁት ፌፁም ከእውነት የራቀ መሆኑን ቦርደ 
አረጋግጧሌ፡፡ 
  
በተራ ቁጥር 9.    የካቲት 26 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በቁጥር መሇ/3/584/2ዏዏ2 ዓ.ም. ሊቀረብነው አቤቱታ 
መፌትሔ አሌተሰጠንም ያሊችሁት ያቀረባችኋቸው አቤቱታዎች በምርጫ ሕጉ መሠረት በየዯረጃው 
በሚገኙ በምርጫ ክሌሌ እና በቅርንጫፌ ጽሕፇት ቤቶች በኩሌ አግባብነት ያሇው ምሊሽ የተሰጣችሁ 
እንዯሆነ ሇማረጋገጥ ችሇናሌ፡፡ 
  
 የኦሮሚያ ክሌሌ ቅርንጫፌ ጽሕፇት ቤት ይህንኑ ጉዲይ በሚመሇከት መጋቢት 7 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. 
በቁጥር ኦሮ/ምቦ/65/ዏ2 በተፃፇ ዯብዲቤ ምሊሽ እንዯተሰጣችሁ ቦርደ አረጋግጧሌ፡፡ 
  
በተራ ቁጥር 1ዏ.  የካቲት 3ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በቁጥር መሇ/3/591/2ዏዏዏ2 ሊቀረብነው አቤቱታ 
መሌስ አሌተሰጠንም ያሊችሁት ያቀረባችኋቸው አቤቱታዎች በምርጫ ሕጉ መሠረት በዝዋይና 
በመቂ የምርጫ ክሌልች አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴዎች በዝርዝር ታይቶ መጋቢት 3ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. 
በቁጥር ዝምክ/26/2ዏዏ2 በተፃፇ ቃሇጉባኤ ውሣኔ ተሰጥቶበታሌ፡፡ ይኸው ውሣኔ ሲሰጥ፣ 
  

1. አቶ ኢጂሮ ኤዯሳ ቱጌ የመኢአዴ የክሌሌ ምክር ቤት ዕጩ፣  
2. አቶ ከዴር መሏመዴ ሻቡሬ የመኢአዴ የክሌሌ ምክር ቤት ዕጩ  



3. አቶ ዱክሲሶ ገሇቶ ባቲ የኢራፓ የክሌሌ ምክር ቤት ዕጩ  
4. አቶ ዯረሰ ዲባ ዯበላ የኢዳፓ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዕጩ  
5. አቶ ትቤሶ ቀንቢ የኦሕዳዴ የምርጫ ክሌለ የዕጩዎች ተወካይ  

  
በአስረጅነትእንዱሁም ሦስቱ የሕዝብ ታዛቢዎች ተገኝተው በፉርማቸው አረጋግጠዋሌ፡፡ 
  
 ውሣኔውንም በግንባር ቀርበው እንዱረከቡ ጉዲዩ የሚመሇከታቸው የፓርቲያችሁ ዕጩዎች 
በተዯጋጋሚ ጥሪ ቢዯረግሊቸውም ቀርበው ሇመውሰዴ ፇቃዯኛ እንዲሌሆኑ ቦርደ ከምርጫ ክሌለ 
አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ እና ከዞኑ የምርጫ ክሌልች አስተባባሪ ሪፖርት ሇማረጋገጥ ችሎሌ፡፡ 
  
ከዚህም በሊይ ዯግሞ ፓርቲያችሁ ጉዲዩን ሇቦርደ ባቀረበው መሠረት ጽሕፇት ቤቱ የዞኑ የምርጫ 
ክሌልች አስተባባሪ ስፌራው ዴረስ በመገኘት ተጠቃሾቹ ዕጩዎች የቋንቋ መስፇርቱን 
ሇማሟሊታቸው በግንባር እንዱቀርቡ በተዯጋጋሚ ቢነገራቸውም ሇመቅረብ ፌቃዯኛ ሳይሆኑ 
መቅረታቸውን እና ይህንኑ ጉዲይ የዞኑ የምርጫ ክሌሌ አስተባባሪ አቶ ሁሴን ቲፍ ሇአቶ ማኅተመ 
በኩረ የምስራቅ ሸዋ ዞን የመኢአዴ አስተባባሪ በስሌክ ነግረዋቸው እሳቸውም በተዯጋጋሚ ዕጩዎቹን 
በስሌክ ሇማግኘት ሞክረው ስሊሌቻለ ምንም ማዴረግ አንችሌም ትተነዋሌ ማሇታቸውን 
አረጋግጠናሌ፡፡ 
  
የዞኑ የምርጫ ክሌልች አስተባባሪ ሪፖርት ሇሻሇቃ ጌታቸው መንግሥቴ በቦርደ ዋና ጽሕፇት ቤት 
የፖሇቲካ ፓርቲዎችና የምርጫ ተወዲዲሪዎች መምሪያ በኩሌ በግንባር ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ ስሇሆነም 
ሊቀረብነው አቤቱታ መሌስ አሌተሰጠም ያሊችሁት ከእውነት የራቀ ነው፡፡  
                             
በተራ ቁጥር 11.   የካቲት 3ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በቁጥር መሇ/3/591/2ዏዏ2 በወሊይታ ዞን ሇምርጫ 
ክሌሌ 2 ፓርቲያችን ባቀረበው እጩ ተወዲዲሪ ሊይ የምርጫ አስፇፃሚዎች ስሊዯረሱት በዯሌ 
ሊቀረብነው አቤቱታ መሌስ አሌተሰጠም ብሊችኋሌ፡፡ 
  
 ሇዚሁ መጋቢት 22 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በቁጥር አ573/ፖአ/ጠ1521 በተፃፇ ዯብዲቤ ማጣራት ተዯርጎ 
ምሊሽ የተሰጣችሁ መሆኑን ቦርደ አረጋግጧሌ፡፡ 
  
በተራ ቁጥር 12.   መጋቢት 17 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በቁጥር መሇ/3/634/2ዏዏ2 በተፃፇ ዯብዲቤ 
ሊቀረብነው አቤቱታ እንዯሚመዘገቡ ከቦርደ ጋር ስምምነት የተዯረሰ ቢሆንም ተፇፃሚ ሳይሆን 
ቀርቷሌ ብሊችኋሌ፡፡ 
  
 በተሇያዩ ምክንያቶች ራሳቸውን ያገሇለ ዕጩዎችን ሇመተካት በሀገር አቀፌ የፖሇቲካ ፓርቲዎች 
የጋራ ምክር ቤት በኩሌ ሇቦርደ የቀረበው ጥያቄ ተቀባይነት አግኝቶ ተጨማሪ የመተኪያ ጊዜ  
ተሰጥቷችሁ በቦርደ በኩሌ የቅርብ ክትትሌ እየተዯረገ ዕጩዎቻችሁን እንዴታስመዘግቡ መዯረጉ 
በይፊ የሚታወቅ ነው፡፡  
  
 ፓርቲያችሁም በወቅቱ ሇዚሁ የቦርደ ቀና ምሊሽ ሇሀገር አቀፌ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር 
ቤቱ እና ሇቦርደ በግንባር ጭምር ምስጋናችሁን አቅርባችኋሌ፡፡ 
  
በዚህም ፓርቲያችሁ በየምርጫ ክሌለ በተሇያዩ ምክንያቶች የሇቀቁ ዕጩዎቹን በመተካት 
ያስመዘገባቸው ዕጩዎች ብዛት ከመዴረክ ቀጥል በሁሇተኛ ዯረጃ የሚገኝ መሆኑን ቦርደ ሇማረጋገጥ 
ችሎሌ፡፡ 
  
 ስሇሆነም ተፇፃሚ ሳይሆን ቀረ ያሊችሁት ከእውነት የራቀና ተገቢው መፌትሔ ተሰጥቶት ያሇፇ 
መሆኑን ላልች የፖሇቲካ ፓርቲዎችም ጭምር ያረጋገጡት ጉዲይ ነው፡፡  
  
በተራ ቁጥር 13.  መጋቢት 3ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በቁጥር መሇ/3/658/2ዏዏ2 በፃፊችሁት ዯብዲቤ 
በቦርደ እስከአሁን መሌስ አሌተሰጠም ብሊችኋሌ፡፡ 
  
              በመሠረቱ በተጠቀሰው ዯብዲቤ የቀረቡት ጥያቄዎች በተሇያዩ ምክንያቶች ከየምርጫ ክሌለ 
የሇቀቁ ዕጩዎችን በመተካቱ አካሄዴ ሊይ በሀገር አቀፌ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት እና 



በቦርደ ከተዯረሰበት ስምምነት ውጪ የዕጩ ምዝገባ እንዱዯረግሊችሁ ያቀረባችሁት ጥያቄ ነው፡፡ 
ይኸውም በዕጩዎች ምዝገባ ወቅት ከሕግ ውጪ መስፇርቱን ሳያሟለ ሇመመዝገብ ጥያቄ አቅርበው 
ተቀባይነት ያሊገኙትን ዕጩዎች ዴጋሚ በመተካት ስም በቦርደ በተሰጠው ጊዜ ሇማስመዝገብ የቀረበ 
ጥያቄ ነው፡፡ ይህም ቀዯም ሲሌ በዕጩዎች ምዝገባ ወቅት በሕጉ መሠረት በየዯረጃው ውሣኔ 
የተሰጠበት ስሇሆነ ተቀባይነት እንዯላሇው በተዯጋጋሚ ተገሌፆሊችኋሌ፡፡ 
               
ይህንኑ አቤቱታ በተመሇከተ በተዯጋጋሚ በጋራ ምክር ቤቱ በኩሌ ተመሊሌሶ እየቀረበ የቦርደ 
ኃሊፉዎች የእናንተ ከፌተኛ የሥራ ኃሊፉዎች ባለበት የማጣራት ውጤቱን ማሇትም ከሕግ ውጪ 
የቀረበ መሆኑን አስረዴተዋሌ፡፡ 
  
    ስሇሆነም መሌስ አሌተሰጠንም የሚሇው አገሊሇፅ ከእውነት የራቀ ነው፡፡ 
  
በተራ ቁጥር 14.  ሚያዝያ 21 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በቁጥር 699/2ዏዏ2 በተፃፇ ዯብዲቤ የዯረሰባችሁን 
የስነሌቦና ጫና ገሌፃችኋሌ፡፡  
  
 በመሠረቱ አንዴ ሰው በዕጩነት ሇመመዝገብ በምርጫ ሕጉ የተዯነገጉትን መስፇርቶች ማሟሊት 
ግዳታው ነው፡፡ መስፇርቱን ሇማሟሊቱ ዯግሞ ማስረጃ ማቅረብ አስፇሊጊ ነው፡፡ 
  
 በዚሁ መሠረት ዕዴሜው 21 ዓመት ሇመሙሊቱ ማንኛውም አይነት ማስረጃ ማቅረብ ያሌቻሇን 
እጩ አሇመመዝገቡ አግባብነት አሇው፡፡ ይሁን እንጂ ዕጩው ዕዴሜው 25 ዓመት ሉሆነው 
እንዯሚችሌ የሕክምና ማስረጃ አያይዞ በማቅረቡ ያሇምንም ውጣ ውረዴ እንዱመዘገብ መዯረጉ 
ቦርደን ሉያስመሰግነው ይገባሌ፡፡  
  
ይህም ሂዯት በየትኛውም ወገን ሊይ የስነሌቦና ጫና ሉፇጥር የሚችሌበት ሁኔታ ግሌፅ ሆኖ 
አይታይም፡፡ 
  
በተራ ቁጥር 15.  ግንቦት 7 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በዯብዲቤ ቁጥር 739/2ዏዏ2 በተፃፇ ዯብዲቤ 
ባቀረብነው ግምገማ የምርጫ ስነምግባሩ አዋጅ ቁጥር 662/2ዏዏ2 መጣሱን አመሌክተን አስቸኳይ 
እርምት እንዱዯረግ ሊቀረብነው ዯብዲቤ 14 ገፅ ተጨባጭ ማስረጃ አያይዘን አቅርበናሌ ብሊችኋሌ፡፡ 
  
 ሇዚሁ ግንቦት 12 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በቁጥር አ573/ፖአ/ጠ1596 በፃፌንሊችሁ ዯብዲቤ ቦርደን 
የሚመሇከቱ ጉዲዮችን አጣርተን ተገቢውን እርምት ሇማዴረግ ማስረጃዎችን እንዴትሌኩሌን 
በአክብሮት ጠይቀናችኋሌ፡፡ 
  
ይህንን ጥያቄ ቦርደ ያቀረበው ተያይዟሌ ያሊችሁት 14 ገፅ ማስረጃ ሳይሆን የክሱ ዝርዝር ማብራሪያ 
ሆኖ ስሊገኘው ነው፡፡  
  
በመጨረሻም ግንቦት ግንቦት 17 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በቁጥር 754/2ዏዏ2 ባቀረባችሁት አቤቱታ ገፅ 5 
ምርጫው ነፃና ፌትሏዊ ያሇመሆኑን ገሌፀን በየምርጫ ክሌለ አቤቱታችን ሇማቅረብ ሞክረን 
ከምርጫው ፌፃሜ ሰዓት ጀምሮ የየክሌለ የምርጫ አስፇፃሚዎች በቦታቸው ባሇመገኘታቸው እና 
አቤቱታችንም ሀገር አቀፌ ያለትን ሁለንምን የምርጫ ክሌልች የሚያጠቃሌሌ በመሆኑ በተሻሻሇው 
የምርጫ ሕግ መሠረት ሇኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ አቅርበናሌ ብሊችኋሌ፡፡ 
  
በመሠረቱ፣ 
  
1. የቀረቡት አቤቱታዎች ከምርጫው ቀን በፉት በተከሰቱ ጉዲዮች ሊይ ሆኖ ሳሇ፣ 
2.  በምርጫው ዕሇት ሇተከሰቱ ጉዲዮችም የምርጫ ሕጉ ያስቀመጠው የአቤቱታ አቀራረብ እና 
አፇታት ሥርዓት እንዲሇ እየታወቀ በዚሁ መሠረት መፌትሔ ማግኘት ሲቻሌ 
  
ከምርጫው ፌፃሜ በኋሊ የምርጫ አስፇፃሚዎችን ማፇሊሇግ በሕጉም ቢሆን አግባብነት የላሇው 
መሆኑን ቦርደ ተገንዝቧሌ፡፡ 
  



በአጠቃሊይ  ከዚህ  በሊይ በተጠቀሰው ዯብዲቤ ያቀረባችሁትን አቤቱታና ዴጋሚ ምርጫ እንዱካሄዴ 
የጠየቃችሁትን ቦርደ ግንቦት 19 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. ባካሄዯው 145ኛ አስቸኳይ ስብሰባው በስፊትና 
በጥሌቀት ተወያይቶ ትዕዛዝ ከማስተሊሇፈም በሊይ ግንቦት 27 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. ባካሄዯው 146ኛ 
አስቸኳይ ስብሰባው በጥሌቀት እና በስፊት መርምሮ በማስረጃ ሇማስዯገፌ ባሇመቻሊችሁ 
ጥያቄያችሁን ያሌተቀበሇው መሆኑን በአክብሮት እገሌፃሇሁ፡፡ 
                                                                                                                ከሠሊምታ ጋር 
  
  
እንዱያውቁት፣ 
   - ሇክቡር ፕሮፋሰር መርጋ በቃና 
     የቦርደ ሰብሳቢ 
አዱስ አበባ፣ 
  
 


