
ከምርጫ ቦርዴ ሇኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ አንዴት 
መዴረክ /መዴረክ/ 

አዱስ አበባ፣  

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ አንዴት መዴረክ ግንቦት 24 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በቁጥር 
መዴረክ 3ዏ4/2ዏዏ2 ሇቦርደ ጽሕፇት ቤት ባቀረባችሁት አቤቱታ ግንቦት 15 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. 
በመሊው ሀገሪቱ የተካሄዯው ጠቅሊሊ ምርጫ ሕገመንግሥታዊ ዴንጋጌዎችን፣ የምርጫ ሕግንና 
የምርጫ ስነምግባር ዯንብን በጣሰ ሁኔታ ተከናውኗሌ በማሇት ሇማሳየት ከተፇፀሙት ሕገወጥ 
ተግባራት ከብዙው በጥቂቱ ያሊችሁትን ዘርዝራችሁ ማቅረባችሁና ሇዚህም ያስረዲሌናሌ ያሊችሁትን 
87 ገፅ ማስረጃ አያይዛችሁ ማቅረባችሁ ይታወሳሌ፡፡  

በዚሁ መሠረት የአቤቱታችሁን ዝርዝር ቦርደ ግንቦት 27 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. ባካሄዯው 146ኛ 
አስቸኳይ ስብሰባው በስፊትና በጥሌቀት መርምሮታሌ፡፡ በዚሁም በአቤቱታችሁ ዝርዝር፤  

በተራ ቁጥር 1. የመራጮች ምዝገባ ሂዯት ሇኢሕአዳግ ወገንተኛ በሆነ አኳኋን የተከናወነ ነው 
ብሊችኋሌ፡፡  

ቦርደ የምርጫ አፇፃፀም የጊዜ ሠላዲውን ረቂቅ በሕጉ መሠረት ቀዯም ብል በምርጫው 
ሇሚወዲዯሩ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ውይይት አቅርቧሌ፡፡ በዚህም ፓርቲዎቹ  በተዯረገው ውይይት እና 
የ5 ቀን ጊዜ ተሰጥቷቸው በጊዜ ሠላዲው ሊይ ያሊቸውን አስተያየት በጽሐፌ ጭምር አቅርበዋሌ፡፡ 
በዚሁ የፓርቲዎች የጋራ አስተያየትና ስምምነት መሠረት ምርጫው ግንቦት 15 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. 
እንዱካሄዴና የመራጮችና የዕጩዎች ምዝገባ በጊዜ ሠላዲው በተጠቀሱት ቀናት እንዱከናወን 
ተዯርጓሌ፡፡  

ቦርደ በጊዜ ሠላዲው የተጠቀሱት የዕጩዎችና የመራጮች ምዝገባ ጊዜ ተጣቧሌ ተጨማሪ ጊዜ 
ያስፇሌገናሌ በሚሌ መዴረክን ጨምሮ ላልቹም ተወዲዲሪ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ያቀረቡትን ጥያቄ 
ተቀብል የተመቻቸ የውዴዴር ሜዲ ሇመፌጠር ሲባሌ በመጀመሪያ የ1ዏ ቀን በመቀጠሌም የ2ዏ ቀን 
ጊዜ በጠቅሊሊው ሇዕጩዎች ምዝገባ የ3ዏ ቀን ጊዜ አራዝሞ ምዝገባው ተካሂዶሌ፡፡  

ከዚህም በሊይ ዯግሞ ሇመራጮች ምዝገባ በመጀመሪያ የ1ዏ ቀናት በመቀጠሌም 5 ቀናት ተጨማሪ 
ጊዜ በመስጠት በአጠቃሊይ ሇ45 ቀናት እንዱከናወን አዴርጓሌ፡፡   

የመራጮች ምዝገባ ሂዯት ሇየትኛውም ፓርቲ ወገንተኝነት ባሌታየበትና መራጩ ሕዝብ 
በየአካባቢው ሇመመዝገብ አመቺ የሆኑ የምርጫ ጣቢያዎች ተቋቁመውሇት ከመቼው ጊዜ በሊቀ 
መሌኩ 32 ሚሉየን መራጮች የተመዘገቡበት እንዯሆነ ይታወቃሌ፡፡  

በመሆኑም የገዢው ፓርቲ ዯጋፉዎች እየተሇዩ የሚመዘገቡበት አሠራር ፇፅሞ ባሌነበረበት ሁኔታ 
በእናንተ በኩሌ በምን መሌኩ ሇኢሕአዳግ ወገንተኛ በሆነ አኳኋን የተከናወነ መሆኑንን የሚያሳይ 
ተጨባጭ ማስረጃ እንዲሊቀረባችሁ ቦርደ አረጋግጧሌ፡፡    

ይህንኑ ጉዲይም ተፇፅሟሌ በተባሇበት ቦታ በምርጫ ሕጉ በተቀመጠው ሥነሥርዓት መሠረት 
አቅርባችሁ ስሇማስወሰናችሁ የቀረበ ማስረጃ የሇም፡፡  

ስሇሆነም ይህ ክስ ተቀባይነት የላሇው መሆኑን ቦርደ በአንዴ ዴምፅ ወስኗሌ፡፡  

በተራ ቁጥር 2. የዕጩዎች ምዝገባን ሂዯት አወዛጋቢና ሇኢሕአዳግ ወገንተኛ በሆነ መሌኩ የተከናወነ 
መሆኑን ገሌፃችኋሌ፡፡  



ከሊይ በተራ ቁጥር 1 ሊቀረባችሁት ክስ በተብራራው መሠረት ተጨማሪ የዕጩዎች ምዝገባ ጊዜ 
ሲሰጥ ሁለም ተወዲዲሪ የፖሇቲካ ፓርቲዎች በተሇይም መዴረክ ከፌተኛ ቁጥር ያሇው  ዕጩ 
በማስመዝገብ ተጠቃሚ መሆናችሁን ቦርደ በተጨባጭ አረጋግጧሌ፡፡   

በተሇያየ ምክንያት በሇቀቁ ዕጩዎች ምትክም ቢሆን ሇማስመዝገብ ሇተወዲዲሪ ፓርቲዎች ተጨማሪ 
ዕዴሌ ቦርደ ሲሰጥ ከየትኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ በተሻሇ መሌኩ መዴረክ የዕዴለ ተጠቃሚ 
እንዯሆነና ከ1ዏ9 በሊይ ዕጩዎችን ሇማስመዝገብ እንዯቻሇ በተጨባጭ ያለን መረጃዎች 
ያመሇክታለ፡፡ ይህንኑ መሠረት በማዴረግ ቢሯችን ዴረስ መጥታችሁ በመዴረኩ ዋና ፀሏፉ በአቶ 
ጥሊሁን እንዯሻው አማካይነት ምስጋና እንዯቸራችሁን የሚታወስ ነው፡፡   

ይህ ዯግሞ ቦርደ ሁለንም የፖሇቲካ ፓርቲዎች ከሚገባው በሊይ ሄድ በእኩሌነት ሇማስተናገዴ እና 
ሇውዴዴር ምቹ ሁኔታ ሇመፌጠር ብዙ እንዯሰራ የሚያረጋግጥ ነው፡፡   

ስሇሆነም ያቀረባችሁት ክስ በማስረጃ ያሌተረጋገጠ በመሆኑ ቦርደ አሌተቀበሇውም፡፡  

በተራ ቁጥር 3. በዚሁ ተራ ቁጥር ተፇፅሟሌ ያሊችሁት ሕገወጥ ተግባር ስሇመፇፀሙ በስፊት 
ያስረዲሌናሌ ብሊችሁ ያቀረባችሁት ማስረጃ የተጠቀሰውን ሕገወጥ ተግባር በስፊት ሁለም የምርጫ 
ክሌሌ ሊይ ስሇመፇፀሙ የሚያስረዲ አሇመሆኑን ቦርደ አጋግጧሌ፡፡   

በዚህም በአባሪ 1 የቅስቀሳ ጊዜ በሰዓት ተገሌፆ የተፃፇሊችሁ ዯብዲቤ በወቅቱ በነበረው አንዲንዴ 
ህገወጥ የቅስቀሳ አካሄዴ ችግሮች እንዲይከሰቱ በአንዴ ወገን ሊይ የተዯረገ ክሌከሊ ሳይሆን በምሽት 
ወቅት በሚዯረግ ቅስቀሳ ሉዯርስ የሚችሇውን ጉዲት ሇማስቀረት በሚሌ ታስቦ የተፃፇ ነበር፡፡ ይህም 
አንደን ፓርቲ ሇመጉዲትና አንደን ሇመጥቀም ያሇመ አሇመሆኑን እና በሁለም ፓርቲዎች ሊይ 
የተሰጠ ውሣኔ መሆኑን ከዯብዲቤው ይዘትና በወቅቱ በስፌራው ከነበረው ተጨባጭ ሁኔታ ቦርደ 
ሇመረዲት ችሎሌ፡፡  

ይህንኑ የበሇጠ የሚያረጋግጠው ጉዲዩ ሇቦርደ ዋና ጽሕፇት ቤት ሪፖርት ከተዯረገ በኋሊ ሇክሌለ 
ቅርንጫፌ ጽሕፇት ቤት በአስቸኳይ የእርምት እርምጃና ዴርጊቱን በፇፀመው ኃሊፉ ሊይ አስፇሊጊው 
ሕጋዊ እርምጃ እንዱወሰዴ ትዕዛዝ ተሰጥቷሌ፡፡   

በጽሕፇት ቤቱ በተሰጠው ትዕዛዝ መሠረት የክሌለ ቅርንጫፌ ጽሕፇት ቤት በአዴራሻው ሇወረዲው 
የመዴረክ ጽሕፇት ቤት በፃፇው እና በግሌባጭ ሇቦርደ ጽሕፇት ቤት ባሳወቀበት ዯብዲቤ ውሣኔው 
በእናንተ በኩሌ በበጎ ጎን አሇመታየቱን ገሌፆ በአፇፃፀም ረገዴ የተሻረ መሆኑን አረጋግጧሌ፡፡  

በማከታተሌም ዴርጊቱን ሇፇፀመው የምርጫ ክሌለ ኃሊፉ የክሌለ ቅርንጫፌ ጽሕፇት ቤት 
በዯብዲቤ ከባዴ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶታሌ፡፡  

በአባሪ 2 የተፃፇው ዯብዲቤ የሚያመሇክተው የመንገዴ ሊይ ቅስቀሳን በተመሇከተ በተመሳሳይ መሌኩ 
በግሌፅ ክሌከሊን የጣሇ ሳይሆን በነበረው ተጨባጭ ሁኔታ ሕገወጥ ቅስቀሳዎች በተዯጋጋሚ 
በመዯረጋቸው አዯጋ እንዲይዯርስ በማሰብ ቢሆንም ቦርደ አግባብነት አሇው ብል አያምንም፡፡   

ይህ ሁኔታ በወቅቱ በወረዲው የመዴረክ ተወካዮች አማካይነት ሇኦሮሚያ ክሌሌ ቅርንጫፌ ጽሕፇት 
ቤት ሪፖርት ዯርሶ የምርጫ ክሌለ ኃሊፉ በአስቸኳይ ይህንኑ ዯብዲቤ ተፇፃሚ እንዲያዯርግ ትዕዛዝ 
የተሊሇፇና እርምት የተዯረገ መሆኑን ቦርደ አረጋግጧሌ፡፡  

በሁሇቱም አባሪዎች የተጠቀሱትን ዯብዲቤዎች የፃፈትን የምርጫ ክሌሌ ኃሊፉዎች ኃሊፉነታቸውን 
አሇአግባብ በመጠቀማቸው ቦርደ በምርጫ አስፇፃሚዎች የሥነምግባር ዯንብ መሠረት ጠርቶ 
ተገቢውን እርምጃ የሚወስዴ መሆኑን ሇማስገንዘብ እንወዲሇን፡፡  



ሁሇቱም አባሪዎች በሁሇት የምርጫ ክሌልች የተከሰተን ጉዲይ በየራሳቸው የሚያስረደ ሲሆን 
በወቅቱ በአንዯኛው ምርጫ ክሌሌ ሇተፃፇው ሇአንዯኛው ዯብዲቤ ወዱያውኑ ማስተካከያ የተሰጠበት 
እና በሁሇተኛው ዯብዲቤ ሇተፃፇው ወዱያውኑ በቃሌ ማስተካከያ እንዱዯረግ በክሌለ ቅርንጫፌ 
ጽሕፇት ቤት ትዕዛዝ የተሊሇፇበት ሆኖ ሳሇ፤ በእናንተ በኩሌ ሇማቅረብ የተሞከረው ጉዲዩ 
በአጠቃሊይ በመሊ ሀገሪቱ የተካሄዯ አዴርጎ አጠቃል ማቅረብ በመሆኑ አግባብነት የሇውም፡፡   

በመሆኑም በተሻሻሇው የምርጫ ሕግ አዋጅ 532/1999 ዓ.ም. አንቀፅ 7 ንዐስ አንቀፅ 1ዏ መሠረት 
ቦርደ ዴጋሚ ምርጫ ሇማካሄዴ የሚያስችሌ በቂ ምክንያት ሆኖ ባሇማግኘቱ አሌተቀበሇውም፡፡  

በተራ ቁጥር 4. በአዱስ አበባና አካባቢው በአንዲንዴ ቦታዎች ካሌሆነ በስተቀር በመሊው ሀገሪቱ 
የመዴረክ የምርጫ ምሌክቶች፣ ፖስተሮችና የዕጩዎች ፍቶግራፍች እየተቀዯደ መራጩ የመዴረክን 
አሊማና የምርጫ ምሌክት ሇይቶ የራሱን ውሣኔ እንዲይሰጥ ሥሌታዊ ማዕቀብ የተጣሇበት ሁኔታ 
ነበር ብሊችኋሌ፡፡  

በመሠረቱ ተወዲዲሪ ፓርቲዎች ፖስተር መቀዯዴ ጉዲይ በአንዲንዴ አካባቢዎች ሊይ የገዥውን 
ፓርቲ ጨምሮ የሁለም ተወዲዲሪ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ፖስተሮች መቀዯዲቸው በሕዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት ጭምር ጉዲዩ ተነስቶ ከፌተኛ ውይይት ተካሂድበታሌ፡፡  

በዚህም ሁለም የፖሇቲካ ፓርቲዎች ዴርጊቱን በጋራ ያወገዙት ከመሆኑም በሊይ ዴርጊቱን በፇፀሙ 
ግሇሰቦች ሊይ በመንግስት በኩሌ ተገቢው ክትትሌ እየተዯረገ ህጋዊ እርምጃ የተወሰዯ መሆኑ በይፊ 
ተገሌጿሌ፡፡  

ከዚህም በሊይ ዯግሞ የተወዲዲሪ የፖሇቲካ ፓርቲዎችን ፖስተር ማጥፊት፣ መቅዯዴ በሕግ 
የሚያስቀጣ መሆኑንና የሚመሇከታቸው የሕግ አስከባሪ አካሊት ዴርጊቱን የሚፇፅሙትን ሇሕግ 
በማቅረብ ሕጋዊ ግዳታቸውን እንዱወጡ በመገናኛ ብዙሃን በተዯጋጋሚ በስፊት ሇሕዝቡ ትምሕርት 
ሰጥቷሌ፡፡  

ይህ ሁኔታ ሁለንም የፖሇቲካ ፓርቲዎች የነካ ሆኖ እያሇና ዴርጊቱ በህገወጥ ግሇሰቦች ተፇፅሞ 
ሲገኝ እርምጃ እየተወሰዯ ባሇበት እንዱሁም አንዴ ፓርቲ ላሊውን ሇመጉዲት ያዯረገው ሇመሆኑ 
ተጨባጭ ማስረጃ ባሌቀረበበት ሁኔታ 85 በመቶ የሆነው መራጭ አርሶ አዯር የመዴረክን ዓሊማና 
የምርጫ ምሌክት ሇይቶ የራሱን ውሳኔ እንዲይሰጥ ስሌታዊ ማዕቀብ ስሇመዯረጉ ያቀረባችሁት 
ማስረጃ እንዯማያስረዲ ቦርደ  አረጋግጧሌ፡፡     

በተራ ቁጥር 5. መዴረክ የስብሰባ አዲራሾችና ሜዲዎችን ተከሌክሎሌ፣ የጠራቸው ስብሰባዎች በገዢው 
ፓርቲ አባሊት ተበትነዋሌ፣ የቅስቀሳ መሣሪያዎች ተነጥቀዋሌና ወዘተ በማሇት ሊቀረባችሁት አቤቱታ 
ያስረዲሌ ብሊችሁ ያቀረባችሁትን ማስረጃ ቦርደ በጥሞና ተመሌክቶታሌ፡፡  

በዚህም የቀረበው ማብራሪያ እንጂ ጉዲዩ ስሇመፇፀሙ ሉያስረዲ የሚችሌ ማስረጃ አሇመሆኑንና 
ይሌቁኑ አባሪው አንዴ ቁንፅሌ ቦታ ሊይ ተፇፀመ ያሊችሁትን ጉዲይ ሇማሳየት የሞከራችሁበት  
መሆኑን አረጋግጧሌ፡፡   

በተራ ቁጥር 6. የህገ መንግሥቱን አንቀፅ 54 ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌ መንፇስ በጣሰ ሁኔታ 
የውክሌና ጊዜያቸውን ያሊጠናቀቁ የአካባቢ ምክር ቤት አባሊት ሲወዲዯሩ ቦርደ በቸሌታ በማሇፌ 
የተካሄዯ ምርጫ ነው በማሇት አቤቱት አቅርባችኋሌ፡፡   

በመሠረቱ የተጠቀሰው የህገ መንግሥቱ አንቀፅ 54 ንዐስ አንቀጽ 1 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
አባሊት፣ ሁለ አቀፌ፣ ነፃ፣ ቀጥተኛ፣ ትክክሇኛ በሆነና ዴምፅ በሚስጢር በሚሰጥበት ሥርዓት 
በየአምስት አመቱ በህዝብ የሚመረጡ መሆኑን የሚዯነግግ ነው፡፡    



በእናንተ በኩሌ እንዯቀረበው የአንዴ ምክር ቤት አባሌ ሆኖ የሚያገሇግሌ ሰው ሇላሊ ምክር ቤት 
አባሌነት በምርጫ ሉወዲዯር እንዯማይችሌ አሌዯነገገም፡፡   

በዚህ ረገዴ የሁለም ተወዲዲሪ የፖሇቲካ ፓርቲ ዕጩዎች በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ በምርጫ 
የተቋቋመ የምክር አባሊት ሆነው ሇቀጣዩ ምክር ቤት ፓርቲያቸው እንዱወዲዯሩ ባቀረባቸው ምርጫ 
ክሌሌ ተመዝገበው የሚወዲዯሩ መሆናቸው በግሌፅ ይታወቃሌ፡፡  

በዚህም በምርጫው አሸናፉ የሆኑት ፓርቲው ሊወዲዯራቸው ምክር ቤት በቀጣዩ የምክር ቤት ዘመን 
ሇአንደ ምክር ቤት ብቻ በአባሌነት እንዯሚቀጥለ እና በአንዴ ጊዜ ሇሁሇት ምክር ቤት አባሌ 
መሆን እንዯማይችለ የተረጋገጠ ነው፡፡ ህገ መንግሥቱም የዯነገገው ይህንኑ ነው፡፡  

ቦርደ ዕጩዎችን ሲመዘገብ በምርጫ ህጉ በግሌፅ በተዯነገጉት ሇዕጩነት የሚያበቁ መስፇርቶችን 
ማሟሊታቸውን በማረጋገጥ ነው፡፡ ከዚህ መስፇርት ውጪ ላልች በህግ ያሌተዯነገጉ መስፇርቶችን 
እናንተ ባቀረባችሁት አቤቱታ መሌኩ መጠቀም የሚችሌበት የህግ ዴንጋጌም ሆነ አሠራር የሇም፡፡   

በመሆኑም የዕጩዎች ምዝገባ የተካሄዯው በህጉ መሠረት ስሇሆነ ያቀረባችሁት አቤቱታ ምንም 
አይነት የህግ መሠረት የላሇው መሆኑን ቦርደ ያረጋገጠ በመሆኑ አቤቱታችሁን አሌተቀበሇውም፡፡    

በተራ ቁጥር 7. በመሠረቱ ሊቀረባችሁት አቤቱታ መራጩ ህዝብ ሊይ የስነ ሌቦና ሽብር በተፇጠረበት 
ሁኔታ የተካሄዯ ምርጫ መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ አሌቀረበም፡፡   

ሰነደ የገዥው ፓርቲ ሰነዴ ሇመሆኑ በማህተምም ሆነ በላሊ መሌኩ ተረጋግጦ የቀረበ አሇመሆኑንን 
ቦርደ ሇመገንዘብ ችሎሌ፡፡  

ይህም ቢሆን ቦርደ ካቀረባችሁት ጽሐፌ ይዘት ሇመረዲት እንዯቻሇው የአንዴ የፖሇቲካ ዴርጅት 
አቋም የተንፀባረቀበት እንጂ በመራጩ ሕዝብ ሊይ ሽብር ሇመንዛትም ሆነ ሇመፌጠር የሚችሌ 
ጽሐፌ ሆኖ ስሊሊገኘው የቀረበውን አቤቱታ  አሌተቀበሇውም፡፡    

በተራ ቁጥር 8. ኢህአዳግ የመራጩን ነፃነት በመግፇፌ አንዴ ሇአምስት ተጠርናፉ የሚሌ ስሌት 
ተጠቅሞ ህዝቡን አሰፇራርቶ በማስፇረም እና በአገር ሽማግላዎች በማስወገዝ ዴምፅ እንዱሰጥ 
ተፅዕኖ ባሳዯረበት ሁኔታ የተከናወነ ምርጫ ነው ብሊችሁ  አቤቱታ አቅርባችኋሌ፡፡  

ማስረጃችን ነው ብሊችሁ ያቀረባችሁትም የመራጩን ሕዝብ የመምረጥ ነፃነት የሚጋፊ መሆኑን 
በምንም መሌኩ የሚያስረዲ አይዯሇም፡፡  

ይሁን እንጂ ማንኛውም ተወዲዲሪ የፖሇቲካ ዴርጅት መዴረክን ጨምሮ አባሊቱንና ዯጋፉዎቹን 
ሇራሴ ይጠቅመኛሌ ባሇው መንገዴ ሁለ ሇማዯራጀት የሚከሇክሇው ሕግም ሆነ አሠራር የሇም፡፡   

በተጨማሪም በሽማግላ ውግዘት ተፇፅሞ ዴምፅ ሇአንዴ ፓርቲ እንዱሰጥ ተፅዕኖ የተዯረገ ሇመሆኑ 
ያቀረባችሁት  ማስረጃ እንዯማያስረዲ ቦርደ አረጋግጧሌ፡፡   

በዚህ ረገዴ ምርጫው በህጉ መሠረት ሚስጢራዊነቱን በጠበቀ መሌኩ የተከናወነ መሆኑን ቦርደ 
በተጨባጭ አረጋግጧሌ፡፡    

በመሆኑም ያቀረባችሁትን አቤቱታ ቦርደ አሌተቀበሇውም፡፡  

በተራ ቁጥር 9. አርሶ አዯሩን ኢህአዳግን ካሌመረጥክ የእርዲታ እህሌ አታገኝም በሚሌ የእርዲታ 
እህሌ ሇገዢው ፓርቲ የምርጫ ቅስቀሳ እና የፖሇቲካ መሣሪያነት በተጠቀሙበት ሁኔታ የተካሄዯ 
ምርጫ ነው ብሊችሁ አቤቱታ አቅርባችኋሌ፡፡  



ያቀረባችሁት ማስረጃ የእርዲታ እህሌ ሇቅስቀሳ ተግባር መዋለን የሚያረጋግጥ ሆኖ ስሊሊገኘው ቦርደ 
አሌተቀበሇውም፡፡  
  

በተራ ቁጥር 1ዏ. ከምርጫው አስቀዴሞ የዴምፅ መስጫ ወረቀቶች በህዝቡ ውስጥ በብዛት 
ተሰራጭተዋሌ፣ ሇአንዴ መራጭ ከአንዴ የመራጭ ካርዴ በሊይ ታዴሎሌ፣ ሇኢህአዳግ ዴምፅ 
አይሰጡም ተብሇው በሚጠረጠሩት ሊይ የኢህአዳግ ካዴሬዎች ካርድችን ከምርጫው ዕሇት በፉት 
ሰብስበው ዴምፅ እንዲይሰጡ አዴርገዋሌ፣ አንዴ መራጭ ከአንዴ ጊዜ በሊይ ዴምፅ እንዱሰጥ 
ተዯርጓሌ፣ አስቀዴሞ የኢህአዳግ የምርጫ ምሌክት በተዯረገባቸው የምርጫ ወረቀቶች የተሞለባቸው 
እና የተቀዯደ ኮሮጆዎች የተገኙበት ነው፣ ኢህአዳግ አንዴ ሇአምስት ያዯራጃቸው መራጮች ወዯ 
ዴምፅ መስጫ ክፌሌ በማስገባት በካዴሬዎች መመሪያ ንብ ሊይ ምሌክት በማሳረፌ የምርጫ 
ሚስጢራዊነት እና የዜጎች የመምረጥ ነፃነት መብት በተገፇፇበት ሁኔታ የተካሄዯ ምርጫ ከመሆኑም 
በሊይ ቦርደ ሇዚህ ሁለ ሁኔታ ምቹ መንገዴ ያመቻቸበት ነው ብሊችሁ አቤቱታችሁን 
አቅርባችኋሌ፡፡  

በመሠረቱ የመራጮች ምዝገባ በህጉ መሠረት ሁለም የተወዲዲሪ የፖሇቲካ ፓርቲ ወኪልች፣ የህዝብ 
ታዛቢዎች እና የምርጫ አስፇፃሚዎች በተገኙበት ግሌፅ በሆነ አሰራር በአግባቡ የተከናወነ ነው፡፡   

በመሆኑም በሕጉ መሠረት የመራጮች መዝገብ ከየካቲት 16 እስከ 2ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. ዴረስ 
በመሊው ሀገሪቱ በሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎች ሇአምስት ተከታታይ ቀናት ሇሕዝብ ይፊ ሆኖ 
እንዱታይ እና ቅሬታም ካሇ እንዱስተናገዴ ተዯርጓሌ፡፡  

ሇአንዴ መራጭ ከአንዴ ጊዜ በሊይ የመራጭነት ካርዴ ተሰጥቷሌ ያሊችሁት ተፇፅሞ ከሆነ በወቅቱ 
አግባብ ሊሇው የምርጫ ጣቢያ አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ሉቀርብና ተገቢውን ውሣኔ ማግኘት የሚገባው 
እንጂ በዚህ ወቅት ሇቦርደ መቅረብ የሚገባው እንዲሌሆነ ቦርደ አረጋግጧሌ፡፡   

ከአንዴ በሊይ የመራጮች ምዝገባ መታወቂያ ካርዴ ወስዯው የተገኙ በጣት የሚቆጠሩ ግሇሰቦችም 
ጉዲይ ቢሆን በወቅቱ አቤቱታው ቀርቦ በሕግ ተገቢውን ቅጣት ያገኙ መሆኑ በእናንተም ጭምር 
በይፊ የሚታወቅ ነው፡፡  

መዴረክ ይህንን ህገ ወጥ ነው ያሇውን ዴርጊት ሇህግ ማቅረብና ተገቢውን ቅጣት እንዱያገኝ 
ማዴረግ ሲገባው ሸፌኖ ሇክስ ማዲበሪያ ማዴረግ ከምርጫ ስነምግባር ህጉ ያፇነገጠ አካሄዴ ነው፡፡  

ያም ሆኖ ተመሳሳይ ናቸው ብሊችሁ ያቀረባችኋቸው የመራጮች ካርድችም ቢሆኑ ይዘታቸው ሲታይ 
በስም ተመሳሳይነት የላሊቸው እና ዋናው ካርዴ ቀርቦ ከፍቶ ኮፒው ጋር ያሌተመሳከረና 
ያሌተረጋገጠ እንዱሁም እንዯማስረጃ የማይቆጠር መሆኑን ቦርደ አረጋግጧሌ፡፡  

ስሇሆነም ቦርደ ክሱ በማስረጃ ያሌተዯገፇ ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡  

በተመሳሳይ የዴምፅ መስጫ ወረቀቶች ከዴምፅ መስጫው ዕሇት በፉት በህዝብ ውስጥ 
መሰራጨታቸውን፣ ከመራጮች ሊይ ካርዴ መሰብሰቡን፣ ከአንዴ ጊዜ በሊይ አንዴ መራጭ ዴምፅ 
መስጠቱን፣ የኢህአዳግ ምሌክት የተዯረገባቸውን ምሌክቶች በኮሮጆ ውስጥ መሞሊታቸው፣ አምስት 
ወይም ስዴስት መራጮች በአንዴ ጊዜ ሚስጢራዊነቱን በሚጥስ መሌኩ አንዴ የሚስጢር ዴምፅ 
መስጫ ቦታ ውስጥ ገብተው ዴምፅ ስሇመስጠታቸው የሚያረጋግጥ አንዴም ማስረጃ መዴረክ 
አሇማቅረቡን ቦርደ አረጋግጧሌ፡፡  

ከዚህም በሊይ ዯግሞ ቦርደ መዴረክ ተፇፅሟሌ ሊሊቸው ህገ ወጥ ዴርጊቶች ተባባሪ ሆኖ መንገዴ 
ስሇማመቻቸቱ የሚያስረዲሇት አንዴም ማስረጃ አሇማቅረቡን እና ይሌቁንም ቦርደ በህዝቡም ዘንዴ 
ሆነ በሀገር ውስጥ እና በዓሇም አቀፌ ታዛቢዎች አመኔታንና አዴናቆትን ያተረፇ አሰራር ተግባራዊ 
ማዴረጉ የተረጋገጠ መሆኑን ያምናሌ፡፡  



ስሇሆነም በተራ ቁጥር 1ዏ የቀረቡት አቤቱታዎች አንዴም ማስረጃ ያሌቀረበባቸው ከመሆናቸውም 
ባሻገር፤ ከሕብረተሰቡ፣ ከምርጫ አስፇፃሚዎችም ሆነ ከሀገር ውስጥና የውጪ ሀገር ታዛቢዎችም 
ጭምር እንዱህ አይነት ክስተት ስሇመፇጠሩ ቦርደ የዯረሰው ጥቆማ አሇመኖሩን አረጋግጧሌ፡፡  

ከዚህም በተጨማሪ እነዚህ ጉዲዮች ተፇፃመዋሌ በተባሇባቸው ቦታዎች በምርጫ ሕጉ በተቀመጠው 
ሕጋዊ አሠራር መሠረት ስሇማቅረባችሁ በአቤቱታችሁ ውስጥም ሆነ ማስረጃ ብሊችሁ ባቀረባችኋቸው 
አባሪዎች የሚያሳይ ማስረጃ አሌቀረበም፡፡  

በመሆኑም አቤቱታችሁን ቦርደ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡  

በተራ ቁጥር 11. መዴረክ ከውዴዴር ወጥቷሌ የሚሌ ሀሰተኛ ሰነዴ ተበትኖ ምርጫ ቦርዴ 
ባሊስተባበሇበት ሁኔታ የተካሄዯ ምርጫ ነው በሚሌ አቤቱታ አቅርባችኋሌ፡፡   

መዴረክ ከውዴዴር ወጥቷሌ የሚሇውን ዯብዲቤ ያመጣው እራሱ መዴረክ ነው፡፡ ይህንን ዯብዲቤ 
ከየት እንዲገኘ የሚያውቀው እራሱ መዴረክ ነው፡፡ በዯብዲቤው ሊይ የተፇረመው ፉርማ እና 
ማህተም የማን እንዯሆነ የሚያውቀው እራሱ መዴረክ ነው፡፡  

ሀሰተኛ የተባሇው መሌዕክት ተሊሇፇ የተባሇው ስሇ መዴረክ ከምርጫ መውጣት ነው፡፡ ይህንኑ 
ሀሰተኛ መሌዕክት በይፊ ወጥቶ ማስተባበሌ ያሇበት በየትኛውም መመዘኛ ኃሊፉነቱ የመዴረክ 
እንዯሆነ ቦርደ በፅኑ ያምናሌ፡፡ ይኸው የቦርደ አቋም ሇመዴረኩ ሉቀመንበር በወቅቱ ግንቦት 14 
ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በግሌፅ ተነግሯቸዋሌ፡፡  

ስሇሆነም በዚህ ረገዴ መዴረክ ያቀረበውን አቤቱታ ቦርደ አሌተቀበሇውም፡፡  

በተራ ቁጥር 12. ተቀማጭና ተዘዋዋሪ ወኪልቻችን ምርጫ አስፇፃሚዎች በፇጠሯቸው ዯባዎች 
መታወቂያ ተከሌክሇዋሌ፣ ያሌተፇረሙ መታወቂያዎች ተሰጥተዋሌ እና ወዯ ዴምፅ መስጫ ጣቢያ 
እንዲይገቡ በታጣቂዎች በተፇፀመው ክሌከሊ ምክንያት ምርጫው ከሃምሳ በመቶ በበሇጠ ዯረጃ 
ተወካዮቻችን ባሌተገኙበት ሁኔታ የተካሄዯ ነው በማሇት አቤቱታ አቅርባችኋሌ፡፡  

በህጉ መሠረት ፓርቲዎች ተቀማጭ እና ተንቀሳቃሽ ወኪልቻቸውን ከምርጫ ዕሇት አሥር ቀን 
በፉት ሇየምርጫ ክሌለ ዝርዝሩን ማቅረብ እንዯሚኖርባቸው የሚዯነግግ ቢሆንም ይህንኑ ተግባራዊ 
የሚያዯርግ የጊዜ ሠላዲ ገና በዓመቱ ጅምር ሊይ /ኅዲር 2ዏዏ2 ዓ.ም./ ቦርደ በራሱ ወጪ አሳትሞ 
ሇሁለም ተወዲዲሪ የፖሇቲካ ፓርቲዎች መዴረክን ጨምሮ ማሠራጨቱ የታወቀ ቢሆንም፣ ተጨማሪ 
ጊዜ እንዱሰጣችሁ በጠየቃችሁት መሠረት ምርጫ ሁሇት ቀን እስኪቀረው ዴረስ ወኪልቻችሁን 
እንዴታቀርቡ ቦርደ የቅርብ ክትትሌ በማዴረግ የተፇፀመ መሆኑን አረጋግጧሌ፡፡  

በወኪልቻችን ሊይ ተፇፅሟሌ ያሊችሁትን በዯሌ በወቅቱ በህጉ መሠረት በየዯረጃው በሚገኙ የምርጫ 
ጽሕፇት ቤቶች ስሇማቅረባችሁ እና የተሰጣችሁን ውሳኔ በሚመሇከት አያይዛችሁ ያቀረባችሁት 
ማስረጃ እንዯላሇ ቦርደ ተገንዝቧሌ፡፡  

ይህ ዯግሞ ወኪልቻችሁን በራሳችሁ ምክንያት ማቅረብ ባሌቻሊችሁባቸው ቦታዎች ሁለ አሇአግባብ 
እንዯተከሇከሊችሁ በማስመሰሌ ያቀረባችሁት እንዯሆነ እና ይህንኑ በአጠቃሊይ ከ5ዏ በመቶ በሊይ 
በሚሆኑት ቦታዎች ሊይ አሇወኪልቻችን ምርጫ ተካሂዶሌ የሚሇውን በማስረጃ ያሌተዯገፇ 
አቤቱታችሁን ሇማጠናከር ያቀረባችሁ መሆኑን ቦርደ ተረዴቷሌ፡፡  

የአውሮፓ ህብረት ታዛቢ ቡዴን ሪፖርትም ቢሆን በጥቂት ምርጫ ጣቢያዎች ሊይ ማሇትም ከ44 
ሺህ የምርጫ ጣቢያዎች 8ዏዏ በሚሆኑት ሊይ ብቻ ተመስርቶ የላልች የፖሇቲካ ፓርቲዎች ወኪልች 
መገኘታቸውን ከማረጋገጥ ይሌቅ በመዴረክ ወኪልች ሊይ ሇይቶ ግሌፅ ባሌሆነ መሌኩ ያነጣጠረ 
መዯምዯሚያ ሊይ የዯረሰበትን ቁንፅሌ ጉዲይ ሇአቤቱታችሁ ማጠናከሪያ ማቅረባችሁ ፌፁም 
አግባብነት እንዯላሇው ቦርደ ተገንዝቧሌ፡፡  



በመሆኑም ይህንኑ አቤቱታ ቦርደ አሌተቀበሇውም፡፡  

  በተራ ቁጥር 13. ወኪልቻችን ህገወጥ ዴርጊት በመቃወማቸው ምክንያት ከየምርጫ ጣቢያዎቹ 
እየተዯበዯቡ ተባረዋሌ፣ ታስረዋሌ፣ ህግና ሥርዓቱ ሉከበር ባሇመቻለ ሇቀው እንዱወጡ በተገዯደበት 
ሁኔታ የተካሄዯ ምርጫ ነው ብሊችኋሌ፡፡  

ሇዚህም ያስረዲሌናሌ ብሊችሁ ያቀረባችሁት አባሪ ቁጥር 1ዏ ሲሆን ማስረጃ ብሊችሁ ያቀረባችሁት 
ከአቤቱታው ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የላሇው መሆኑን ቦርደ አረጋግጧሌ፡፡  

አባሪ ቁጥር 1ዏ ቀዯም ሲሌ ከምርጫ ዕሇት በፉት ገና ሇገና ሉፇፀም ይችሊሌ ብሊችሁ ያቀረባችሁት 
ያሌተረጋገጠ ሥጋት እንጂ በምርጫ ቀን ተፇፀመ ስሊሊችሁት የወኪልች መባረር ሉያረጋግጥ 
የሚችሌ አሇመሆኑን ቦርደ ተረዴቷሌ፡፡  

በመሆኑም ቦርደ አቤቱታችሁን አሌተቀበሇውም፡፡  

በተራ ቁጥር 14፣ 15 እና 16.  

በዴምፅ መስጫው ዕሇት ተፇፀሙ ስሊሊችኋቸው ግዴፇቶች በዝርዝር አቅርባችኋሌ፡፡   

ቦርደ ያቀረባችሁትን አቤቱታ ሲመረምር ተፇፀሙ የተባለትን ግዴፇቶች ሉያስረዲ የሚችሌ 
አንዴም ማስረጃ አሇማቅረባችሁን ተገንዝቧሌ፡፡  

ይሌቁንም በዴምፅ መስጫው እሇት በመሊው ሀገሪቱ መራጩ ህዝብ በተረጋጋ ሁኔታ ዴምፁን ሲሰጥ 
የዋሇበት፣ የዴምፅ አሰጣጡ ሂዯት በህጉ መሠረት በየምርጫ ጣቢያው የህዝብ ታዛቢዎች፣ የፓርቲ 
ወኪልች እና የምርጫ አስፇፃሚዎች እንዱሁም የሀገር ውስጥ እና የአሇም አቀፌ ታዛቢዎች 
በተገኙበት የተጀመረ መሆኑን አረጋግጧሌ፡፡   

ስሇሆነም ቦርደ ያቀረባችሁትን አቤቱታ አሌተቀበሇውም፡፡  

ምርጫው ነፃ፣ ፌትሏዊና ዱሞክራሲያዊ ሆኖ እያሇ ቦርደ በሏቅ ሁሊችሁንም በአንዴ ዏይን እያገሇገሇ 
መሆኑን እያወቃችሁ መዴረኩ ምንም ፌትሏዊ አገሌግልት እንዲሊገኘ በመቁጠር ምርጫው ይዯገም 
ሇሚሇው ጥቅሌ ክስ እንዯምክንያት ማቅረቡ ቦርደን በእጅጉ አሳዝኖታሌ፡፡  

በ24/ዏ9/2ዏዏ2 በቁጥር መዴረክ/3ዏ4/2ዏዏ2 ሇቦርደ ጽሕፇት ቤት ባቀረባችሁት አቤቱታ በአጠቃሊይ 
ምርጫው ፌትሃዊ እና ዳሞክራሲያዊ ያሌሆነ እና ህገወጥነት የሰፇነበት ስሇመሆኑ ቀዯም ሲሌ 
ታቀርቡት የነበረውን አቤቱታ እንዯማስረጃ ማቅረባችሁ በቦርደ በኩሌ ተቀባይነት የሇውም፡፡ 
በመሆኑም ባቀረባችሁት አቤቱታ መሠረት ዴጋሚ ምርጫ ሇማካሄዴ ምንም ማስረጃ እና የህግ 
መሠረት የላሇው መሆኑን ቦርደ አረጋግጦ ጥያቄያችሁን ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡   

            ከሠሊምታ ጋር  
 

እንዱያውቁት፣ 

   - ሇክቡር ፕሮፋሰር መርጋ በቃና 

የቦርደ ሰብሳቢ 

አዱስ አበባ፣ 


