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ህገ-ወጡ ማነው?—አንድነት ወይስ ምርጫ ቦርድ? 

                                        ሱራፌል ከበደ  1-22-15 

አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ ራሱ እንደ ገና ዳቦ ሁለት ቦታ ተሰንጥቆ ሲያበቃና ከውጭ የአጀንዳና የገንዘብ ድጋፍ 

እንደሚያገኝ በሚዲያዎች እየተነገረ ባለበት በአሁኑ ወቅት፤ ምርጫውን በገለልተኝነት ለማስፈፀም እየተንቀሳቀሰ የሚገኘውን 

ምርጫ ቦርድን እየወነጀለ መሆኑ በርካታዎችን እያነጋገረ ነው። ከዚህ ባለፈም ፓርቲው ቦርዱ በሆደ-ሰፊነት ለሶስተኛ ጊዜ 

“ችግራችሁን ፈትታችሁ አሳውቁኝ” በማለት የሰጠውን የጊዜ ገደብ አልቀበልም ብሏል። ገለልተኛውን ምርጫ ቦርድን 

በመፈረጅም “ህገ-ወጥ” ሲልም አጣጥሎታል። እንዲያውም የአመፅ ዛሩ ተነስቶበት ነው መሰል “…በዚህ ሀገር ዘላቂ ሰላም ላይ 

ለሚፈጠረው አደጋ ቦርዱ ከተጠያቂነት አይድንም” በማለትም እስከ ማስጠንቀቅ ደርሷል—“እኔን ያስጠንቅቀኝ” አሉ 

ጎረቤታችን እማማ እታገኝ። ለነገሩ አንድነት ፓርቲ አስጠንቃቂነትንና ገምጋሚነትን በመድረክ ላይ ተለማምዶ የተገነጠለ 

በመሆኑ እንዲህ ቢል የሚፈረድበት አይደለም— ራሱ ገርፎ ራሱ እንደሚጮኸው ጅራፍ ከመሬት ተነስቶ ‘ቡራ ከረዩ’ ማለት 

የፓርቲው “የትግል ስልት” ከሆነ ሰነባብቷልና። 

ዳሩ ግን ለእኔ “…በዚህ ሀገር ዘላቂ ሰላም ላይ ለሚፈጠረው አደጋ…” የሚለው የፓርቲው አባባል ሁለት ጥያቄዎችን 

ያጭርብኛል። አንደኛው እስከዛሬ ድረስ ሀገራችን በዘላቂ ሰላም ውስጥ በአስተማማኝ ሁኔታ የዘለቀችው አንድነት 

በዴሞክራሲያዊ ምርጫ ስላልተሳተፈ ነውን? የሚል ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ አንድ ችግር ቢፈጠረብኝ የሰላም እንቅፋት 

ብሆንስ? የሚል አንድምታ ያለው ነው።  

ግና ይህ ገና ለገና የሁከት ዛር የተጠናወተኝ ስለሆነ ድንገት ከተነሳብኝ ተጠያቂው ምርጫ ቦርድ ነው የሚል “አስቀድሞ ቀብድ 

የማስያዝ” ያረጀ ፖለቲካ ስልት ትናንትም የነበረ በመሆኑ የሚሰራ አይደለም። ምክንያቱም በምርጫ 2002 ወቅትም የአንድነት 

ባለሟል የነበሩት አቶ ስዬ አብርሃ “ስዬ በተንቤን ከተሸነፈ ምርጫው ተጭበርብሯል ማለት ነው” ሲሉ እንደነበር 

አስታውሳለሁ።  

እናም “የዘሬን ብተው…” እንዲሉ የአንድነት ምክትል ሊቀመንበር ሆነው የተመረጡትና “ውጭ በሚገኘው ዲያስፖራ ግፊት 

ነው ስልጣኔን የለቀቅቁት” ባሉት የቀድሞው የፓርቲው ሊቀመንበር ኢንጂነር ግዛቸው ሽፈራው ሰሞኑን “የእኔና የእርሳቸው 

አቅም አይገናኝም፣ ለዚህም እኔ በህጋዊ መንገድ በ329 ድምፅ ስመረጥ እርሳቸው ያገኙትን 29 ድምፅ በአስረጂነት መጥቀስ 

እችላለሁ” የተባሉት የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ ከመሰንበቻው  “የአንድነት በር ለመዝጋት በሚታትሩት ልክ፣ ሌላ ትልቅ 

ይህችን ሀገር ወደ አደጋ የሚወስድ በር ይከፍታሉ” ሲሉ ሰሞኑን የተናገሩት አስገራሚ ዲስኩር ቦታ የሚሰጠው አይመስለኝም።  

ለነገሩ ይህን የአቶ ግርማን አባባል ውጭ በሚገኙ ጥቂት ፅንፈኛ ዲያስፖራዎች ሚዲያ ላይ የተመለከትኩት ቢሆንም ቅሉ፤ 

ሁኔታው ግን ‘አንድነት የአጀንዳና የገንዘብ ድጋፍ የሚያገኘው ከውጭ ነው’ እየተባለ የሚነገረውን አባባል ግን በአንክሮ 

እንድመለከተው አድርጎኛል። እናም ‘ህገ-ወጡ ማነው?—አንድነት ወይስ ምርጫ ቦርድ?’ የሚል ጥያቄ በውስጤ በመፈጠሩ 

ሳቢያ፤ የሁለቱንም ተቋማት “ማንነት” ለውድ አንባቢዎቼ በማሳየት ፍርዱን ለአንባቢው እተወዋለሁ። 
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አንድን ግለሰብ ወይም ቡድን “ህገ-ወጥ ነው” ለማለት ወይም ላለማለት፤ ዋናው ጉዳይ የቡድኑ ወይም የግለሰቡ 

አሊያም የተቋሙ ምግባር መነሻ የሚሆን ይመስለኛል። ሁላችንም እንደምናውቀው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሀገሪቱ 

የምርጫ ሂደት ከጊዜ ወደ ጊዜ ይበልጥ ዴሞክራሲያዊ እንዲሆን ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴዎችን እያከናወነ የመጣ ተቋም ነው፡፡ 

በተለያዩ ወቅቶች የሚካሄዱ ምርጫዎች በስኬት እንዲጠናቀቁም ለፖለቲካ ፓርቲዎች የሚሰጠው ስልጠና ሳይጠቀስ 

አይታለፍም፡፡  

ቦርዱ ህገ - መንግሥቱ በሚደነግገው መሰረት ከየትኛውም የፖለቲካ ድርጅት ያልወገኑ ገለልተኛ፣ ብቃት ያላቸውን 

የምርጫ አስፈጻሚዎች የመመልመል፣ ስልጠና የመስጠት፣ በምርጫ ስራ እንዲሰማሩ የማድረግ እና ሌሎች እንቅስቃሴዎችን 

የማከናውን ስራዎችን ገቢራዊ እያደረገ ይገኛል፡፡ ከዚህም አልፎ ምርጫውን የተመለከተ አንዳንድ ጭፍን አመለካከት 

የተጠናወታቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ስለ ቦርዱ የሚሰጧቸው መሰረተ- ቢስ መግለጫዎችን ብስለት በተሞላበት አካሄድ 

ትክክለኛ ምላሽ በመስጠትም የሀገራችን የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ባህል ግንባታው እንዲጠናከር የበኩሉን ሚና እየተጫወተ 

ነው፡፡  

የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ‘ከእገሌ ፓርቲ ጋር እሰራለሁ’ በማለት ህገ-መንግስቱን ተፃርሮ የቀመበት ጊዜም ሆነ ታሪክ 

የለውም። ይልቁንም ሁሉንም በህገ - መንግስቱ ጥላ ስር የታቀፉ ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በእኩል ዓይን በማየት እና 

ፓርቲዎቹ የሀገራችንን የምርጫ ሥነ- ምግባር ህግ ተከትለው እንዲንቀሳቀሱ ኃላፊነቱን በብቃት እየተወጣ የመጣ ተቋም ነው፡፡ 

በዚህም በርካታ የአካባቢና ማሟያ ምርጫዎችን እንዲሁም አራት ሀገራዊ ምርጫዎችን በብቃት ያስፈፀመ ተቋም ነው። 

ምንም እንኳን ይህን የዴሞክራሲ ግንባታ አካል የሆነውን ተቋም፤ አባሎቹ በሽብርተኝነት ከተፈረጁ ቡድኖች ጋር እየተሞዳሞዱ 

በቁጥጥር ስር ውለው የህግ ውሳኔ ያረፈባቸው እንዲሁም በየጊዜው እየተጠረጠሩ ህግ ፊት የሚቀርቡ አባላት ያሉትን  አንድነት 

ፓርቲን ሚዛን ላይ ማስቀመጡ ተገቢ ባይሆንም፤ “አካፋ፣ አካፋ ነው” መባል ስላለበት የፓርቲውን ማንነት መመልከቱ 

አስፈላጊ ነው።  

እንደሚታወቀው አንድነትን በሀገራችን የሚገኙ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች በምርጫው ተሳታፊ ሊሆኑ የሚችሉት የሀገሪቱ 

የበላይ ህግ የሆነውን ህገ - መንግስት አክብረው እና አስከብረው ሲንቀሳቀሱ ብቻ እንደሆነ ከማንም የተሰወረ ጉዳይ አይደለም፡፡ 

እስካሁን ካለው ተሞክሮ እንደሚታየው በህገ - መንግስቱ ታቅፈው በሀገራቸው ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ምጣኔ ሀብታዊ 

ብሎም ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ተሳትፎ የሚያደርጉ ጥቂት የፖለቲካ ፓርቲዎች የመኖራቸውን ያህል፤ እንደ አንድነትና ሰማያዊ 

ዓይነት ከህግ በላይ ለመሆን የሚከጅሉና በሀገራችን የህግ ማዕቀፍ ስር የተቋቋሙ ዴሞክራሲያዊ ተቋማትን የሚያጣጥሉ 

ፓርቲዎች መኖራቸው አልቀረም፡፡ እርግጥ የእነዚህ ፓርቲዎች ፍላጎት ህጋዊነትንና ህገ-ወጥነትን እያደባለቁ፣ ከቀናቸው ህገ-

መንግስቱንና ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን መናድ መሆኑን ከቀደምት አባሎቻቸው የፍርድ ቤት ውሳኔ ለመገንዘብ የሚከብድ 

አይደለም። ይህን ተከትሎም ፓርቲው ለእነዚሁ ሽብርተኞች “አባሎቼ ታሰሩብኝ” ብሎ ደረቱን ሲመታ ነበር።…እናስ ህገ-ወጡ 

ማን ይሆን?... 

ዛሬ ከመሬት ተነስቶ ስለ “ህገ-ወጥነት” የሚያወራው አንድነት ፓርቲ እንደ ዝንጀሮ የራሱን መላጣ ዞር ብሎ የማያይ ነው። 

ሌላው ቀርቶ የቅርብ ጊዜውን ጉዳይ ብናነሳ እንኳን “በዓረቡ አብዩት” ወቅት የጥንቆላ መፅሐፍ አትሞ “የዓረቡ ዓለም አብዩት 
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ኢትዮጵያ ውስጥ ይከሰታል” እያለ ሲጠነቁል ነበር። በሰላማዊ ፓርቲ ስም ተቋቁሞ አሸባሪዎች በሌለ ምህዳር ለሀገራችን 

የሚመኙትን ነገር ከህግ አግባብ ውጪ ሲመኝ እንደነበር አስታውሳለሁ። ሰሞነኛው የአንድነት አጋፋሪው የተከበሩ አቶ ግርማ 

ሰይፉ በዚያን ወቅት በአንድ ጋዜጣ ላይ “በሰሜን አፍሪካ የተከሰቱ ህዝባዊ ተቃሞዎች ወደ ኢትዮጵያ ሊዛመቱ የሚችሉበት 

ነባራዊ ሁኔታ አለ” በማለት የገለፁትን አባባል ዛሬም ድረስ አስታውሰዋለሁ። እርግጥ ነገሩ የተለመደው የአንድነት ፓርቲ 

አመፃዊ ‹‹ትንቢት›› መሆኑ ነው፡፡ በወቅቱ አቶ ግርማ እንዲህ ይላሉ ብዬ ስላላሰብኩ ተናጋሪውን ሰውዬ አተኩሬ 

ተመለከትቸው፡፡  

እናም ግለሰቡ የተከበሩት የፓላማው አባል አቶ ግርማ ሰይፉ መሆናቸውን አወቅኩ፡፡ታዲያ በወቅቱ ‘…ውይ በሞትኩት! እኚህ 

ሰውዬ ፓላማው ውስጥ ተፅፎ የተሰጣቸውን ጽሁፍ እንደ መፅሐፍ ቅዱስ ቃል ሳይጨምሩና ሳይቀንሱ አጎንብሰው 

የሚያነበንቡት አይደሉም እንዴ?’ ስል ራሴንም ጠየቅኩ፡፡ አከታትዬም ‘ታዲያ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከአንባቢነት ወደ ተናጋሪነት 

ተሸጋገሩ ማለት ነው?’ ስልም መደመሜ አልቀረም፡፡…ማን ነበር “አብዮትህ ከተከላካይነት ወደ አጥቂነት ተሸጋገረልህ” 

ያለው?… 

አሁንም የተከበሩ የፓላማው አባል ትውስታዬ አልደበዘዘም፡፡ ምናልባትም ባልሳሳት ሰውዬው የተመረጡት ከመርካቶ አካባቢ 

ይመስለኛል፡፡ ግና በተለምዶ “ቦምብ ተራ” እየተባለ ከሚጠራው ሰፈር ሳይሆን፤ ከእውነተኛው “ቦምብ ተራ” የመጡም 

መሰለኝ። ምክንያቱም በወቅቱ ገና የፓርላማው ወንበር ላይ ለሰባት ወራት ያህል እንኳን ተደላድለው ሳይቀመጡ፤ ህገ-ወጥ 

የአመፅ ጥሪን “በትንቢት” መልክ ለማውራት “አንጀቱ” ይኖራቸዋል ብዬ ስላላሰብኩ ነው፡፡ ያም ሆነ ይህ ይህን ትውስታዬን 

ከአዕምሮዬ ጓዳ በአርመሞ ያስታወስኩት ዛሬ ስለ ህገ-ወጥነት የሚያወራው አንድነት ፓርቲ ባለፉት ጊዜያት ራሱ ምን ያህል 

ከህግ ጋር የተጣላ መሆኑን ለማሳየት መሆኑን ውድ አንባቢዬ ልብ ይሏል። 

ወደ ሌላኛው የአንድነት ፓርቲ ህገ ወጥነት ላምራ። ፓርቲው ቢመቸው ህጋዊነትን በህገ-ወጥነት መቀየር የሚሻ ነው። 

እንደሚታወቀው ሀገራችን የሽብር ድርጊት ቀዳሚ ገፈት ቀማሽ መሆኗ ከማንም የሚሰወር አይመስለኝም። በቀድሞው የግብፅ 

ፕራዚዳንት ሆስኒ ሙባረክ ላይ አዲስ አበባ ውስጥ የተቃጣው የግድያ ሙከራ፣ የትራንስፖርትና መገናኛ ሚኒስትር በነበሩት 

በአብዱልመጂድ ሁሴን ላይ የተካሄደው የግድያ ሙከራ፣ በግዮንና ዋቢ ሸበሌ እንዲሁም በትግራይ ሆቴሎች ላይ የተፈፀሙት 

የቦምብ ጥቃቶች ይህን ዕውነታ አመላካቾች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪም በኤርትራ መንግስት አቀነባባሪነት በተለያዩ ጊዜያት 

አአሸባሪዎቹ ኦነግና ኦብነግ መልዕክት አድራሽነት አማካኝነት ሊፈፀሙ ታቅደው በህዝቡና በፀጥታ ሃይሎች ትብብር የከሸፉ 

የሽብር ሙከራዎች ይጠቀሳሉ። በዚህም ሳቢያ የኢትዮጵያ መንግሰት አደጋውን ለመከላከል ቁርጠኛ አቋም ወስዷል። ችግሩ 

የህግ ማዕቀፍ ተበጅቶለት እንዲቀረፍ ለማደረግ ጥረት እያደረገ ነው። 

እርግጥ ሽብርተኝነት የዜጎችን ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ የሚገታ፣ የመንግስትን የማስፈጸም አቅም የሚያዳክም ብሎም በሀገር 

ደረጃ የተጀመረውን የሠላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታን የሚያደናቅፍ አሊያም የሚያጓትት አሉታዊ ውጤት 

ያለው አፍራሽ ተግባር በመሆኑ መንግስት የወሰደው እርምጃ ይበል የሚያሰኝ ነው፡፡ እናም በየጊዜው በሀገራችን ብሔራዊ 

ደህንነት ላይ የተቃጡ የሽብር ጉዳዮችንና ወደፊት ሊኖሩ በሚችሉ ስጋቶች ላይ ተንተርሶ የተያዘ ትክክለኛ አቋም ነው ማለት 

ይቻላል፡፡ መንግስት የሀገሪቱንና የህዝቡን ሁለንተናዊ ደህንነት የመጠበቅ እንዲሁም በዓለምና በአህጉር አቀፍ ደረጃ 

ከሽብርተኝነት አኳያ ያለበትን ኃላፊነትና ግዴታ ለመወጣት የፀረ - ሽብርተኝነት አዋጅ ቁጥር 652/2001 አውጥቷል፡፡  



4 
 

አዋጁ ምናልባትም በራሳቸው የማይተማመኑ “የጀርባ ችግር ያለባቸው” አንዳንድ ተቃዋሚ ተብዬዎችና በየግል ሚዲያዎች 

ውስጥ የጋዜጠኝነት ካባን ደርበው የተወሸቁ ጥቂት ግለሰቦች እንዲሁም የውጭ አለቆቻቸው ከዓላማው ጋር ባልተገናኘ መልኩ 

“ህጉ የተቃዋሚዎችን እንቅስቃሴና የፕሬስ ነጻትን የሚያፍን ነው” የሚል ያልተገባ ስም እንደሚሰጡት አይደለም። ህዝቦች 

በሠላም፣ በነጻነትና በተረጋጋ ሁኔታ ያላቸው ህገ- መንግስታዊ መብት ከመሸርሸር አደጋ እንዲጠበቅ እንዲሁም ሽብርተኝነት 

ለሀገራችን ሁለንተናዊ ዕድገት ጸር በመሆኑ የህግ አግባብን ተከትሎ ተግባሩን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ያለመ ነው፡፡ 

በመሆኑም የዚህን እኩይ ተግባር ፈጻሚዎችንና አስፈጻሚዎችን እንቅስቃሴ ከጅምሩ ለመቅጨት የአዋጁ አስፈላጊነት 

አያጠያይቅም፡፡  

ግና እንደ አንድነት ፓርቲ ዓይነት አመራሮች ከራሳቸው ውስጣዊ ስጋት በመነሳት “የፀረ-ሽብርተኝነት ህጉ ይዘረዝ ወይም 

ይሻሻል” እንዲሁም “ህጉ ያስፈራል” የሚሉ አሉባልታዎችን በማናፈስ ለሽብርተኞች ድጋፍ ሲሰጡ ይስተዋላሉ። ይሁንና በእኔ 

እምነት የፀረ-ሽብር ህጉ የሚያስፈራው ህገ-ወጦችን ብቻ በመሆኑ አሉባልታው ስር የሌለው ነው። ስለ ሽብርተኝነት ሲነሳ 

በመርበትበት የሚይዘውንና የሚጨብጠውን የሚያጣው አንድነት ፓርቲና አመራሮቹ ህጉ እንዲሰረዝ በደመ-ነፍስ 

የሚንቀሳቀሱ ናቸው። ለዚህ አባባሌ አስረጅ ለማቅረብ ያህል፤ በዚያን ወቅት የተከበሩ የፓርላማ አባልና የፓርቲው አመራር አቶ 

ግርማ ሰይፉ “ፀረ-ሽብር ህጉ ለምን አያስፈራ?” በሚል ርዕስ የፃፉትን እጅና እግር የሌለውን ፅሑፍ መጥቀስ ይቻላል። ህጉን 

ለማሰረዝ ስለተደረገው ጉዳይ፣ ህጉ ለምን እንደማስፈራ፣ የአሰራር ቅደም ተከቶሎችን…ወዘተ. በማንሳት። ታዲያ እዚህ ላይ 

የእኔ ዓላማ የሪፖርተሩን ፀሐፊ ወክዬ ምላሽ መስጠት አለመሆኑ ሊታወቅልኝ ይገባል። ፅሑፌም ከሪፖርተሩ ፀሐፊ ጋር 

ግንኙነት የለውም። ይሁንና አቶ ግርማ የአንድነት ፓርቲ አመራር በመሆናቸው በፀረ-ሽብር ህጉ ላይ የሰጡት ሃሳብ 

ፓርቲያቸውን የሚወክል ነው። እናም ሃሳቤ የፓርቲውን የተሳሳተ አቋም በማረም ላይ ያተኮረ ብቻ መሆኑ ግንዛቤ እንዲያዝልኝ 

እፈልጋለሁ። 

እንደ እውነቱ ከሆነ ይህ አስገራሚ “የህጉ ይሰረዝ” ዲስኩር ስር በመስደድ ላይ ባለው በሀገሪቱ የዴሞክራሲ ሂደት ላይ ማፌዝ 

መሆኑ ከማንም የሚሰወር አይመስለኝም። ታዲያ ይህን ሰሞነኛ ኢ-ዴሞክራሲዊ ክስተትን ምን እንበለው?— ‘ወቸው ጉድ!’ 

ወይስ ‘የፀረ- ዴሞክራሲያዊነት ዛር ከያዘ አይለቅም?’—ለእኔ ግርምታውን የወለደው የፀረ-ዴሞክራሲያዊነት አስተሳሰብ 

በመሆኑ ሁለቱም ልዩነት የላቸውም። እስቲ ለማንኛውም እየተገረምን ይህን ጉደኛ የአንድነትን የተለመደ ‘አቧራው ጨሰ’ 

ዓይነት ፀረ-ህገ-መንግስታዊ ተግባርን ወደ ኋላና ፊት መለስ ቀለስ እያልን እንመልከተው። 

በእኔ እምነት አመራሮች ስልጣን እንደ እህል ውሃ እየራባቸውና እየጠማቸው ከፓርቲው ራሳቸውን እያገለሉ በየሚዲያው 

የቃላት አለንጋን በመምዘዝ እየተዣለጡ በሚገኙበት አሳዛኙ አንድነት ፓርቲ፤ ፊርማ ማሰባበብ የሚገባው ራሱ ከመፍረስ 

የሚያድነውን የአባላቱን ይሁንታ ለማግኘት በጣረ ነበር። ይሁንና በውስጡ ያለውን ሽኩቻ ለመሸፋፈን ህገ-መንግስቱን 

ለመርገጥ መሞከሩ ያው የተለመደውን የፖለቲካ አማተርነቱን ለመከወን ከመፈለጉ ውጪ ያሳየን ነገር የለም። እርግጥ እንደ 

ማንኛውም ሀገር በቀል ተቃዋሚ ፓርቲው ‘ህገ-መንግስቱንና ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን አክብሬ እንቀሳቀሳለሁ’ በሚል በምርጫ 

ቦርድ ተመዝግቦ የሚንቀሳቀስ ነው። ግና ምን ያደርጋል!?—ልክ እንደ ሰሞኑ ዕውነተኛው ማንነቱ ድንገት እያፈነገጠበት 

ዴሞክራሲያዊውን ህገ-መንግስት ለመረጋገጥ እየከጀለ ተቸገረ እንጂ።  
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አንድ ተቃዋሚ ፓርቲ በህገ-መንግስቱ መሰረት ሰላማዊ ሰልፍ ሲያደርግ አመፅ ያለ እየመሰለው ልቡ የሚማልለው እንዲሁም 

ሰልፍ አድራጊው ለይስሙላ ስለ ህገ-መንግስቱ ሲያነሳ የፀረ-ህገ-መንግስታዊ ካራውን ግራ ጎኑ ላይ ደብቆ በመሻጥ እርሱም 

በይስሙላዊ ፉክከር እሳቤ  ‘ህገ-መንግስቱ ተጣሰ’ ማለት የሚቀናው አንድነት ፓርቲ፤ በፀረ-ሽብርተኝነት አዋጁ ላይም “ከጳጳሱ 

ቄሱ” እንዲሉት ዓይነት ሆኖም ለመተወን ፈልጓል— የአዋጁ አንቀፆች ከህገ-መንግስቱ ጋር ይጣረሳሉ የሚል አላዋቂ ዲስኩር 

በማሰማት። ሃቁ ግን ፓርቲው አዋጁ ለሚፈልገው ዓላማ ምቹ ስላልሆነለት ብቻ በጭፍን ጥላቻ ተነሳሰቶ እንደሰጠው ስም 

አይደለም።  

ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንደሚያውቀው በዴሞክራሲያዊ ሀገር ውስጥ አንድ አዋጅም ይሁን ዝርዝር ህጎች የሚወጡት 

ህገ-መንግስቱን ተንተርሰው ነው። ህገ-መንግስቱን ተፃርረው የሚወጡ አዋጆችም ይሁን ህጎች በምንም መልኩ ተቀባይነት 

የላቸውም። ከዚህ አኳያ በዴሞክራሲያዊ ስርዓታችን ወስጥ ባለው የህግ ተወካዩች ምክር ቤት የሀገራችንን ብሔራዊ ደህንነት 

ለማስጠበቅ ጉዳዩ በሚመለከተው የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ አማካኝነት ለዝርዝር ዕይታ ቀርቦና ተመርምሮ የፀደቀው የፀረ-

ሽብርተኝነት አዋጅ በምንም መልኩ ከህገ-መንግሰቱ ጋር አይጋጭም።  

ይህ ማለት ግን አንድ የሆነ ኃይል ከመሬት ተነስቶ የፓርላማው አባላት ይህን ጉዳይ እንደማይመረምሩ አስመስሎ በማቀረብ 

የፓርላማውን ሰናይ ተግባር በማጠማዘዝ ለራሱ ርካሽ የፖለቲካ ፍጆታ አያውለውም ማለት አይደለም። ምንም እንኳን 

አንድነት ፓርቲ ያነሳቸውና ከህገ-መንግሰቱ ጋር ተጋጭተዋል የተባሉት የአዋጁ የትኛዎቹ አንቀፆች እንደሆኑ ለእኔ ግልፅ 

ባይሆንም፤ የሀገርን ብሔራዊ ደህንነት ለማሰጠበቅ ሲባል ግን ህገ-መንግስቱን ተመርኩዞ አስፈላጊ የሆነ ማንኛውም አዋጅ 

ሊወጣ እንደሚችል ፓርቲው ቢያንስ ለታይታ ቢሆንም የጠቀሰውን ህገ-መንግስት ገላልጦ ማንበብ ያለበት ይመስለኛል—

ስለማያውቀው ህገ-መንግስት በደፈናው እያጣቀሰ ከመናገሩ በፊት።  

ማንኛውም ሰው በህግ ፊት እኩል እንደመሆኑ መጠን፤ አንድ አዋጅ ወይም ህግ የሚወጣው ለሁሉም ዜጎች ነው—

ለፖለቲከኛውም፣ ለሙዚቀኛውም፣ ለመሃንዲሱም፣ ለሀኪሙም፣ ለቀዳሹም፣ ለተኳሹም…ወዘተርፈ። ግና አንድነት ፓርቲ 

ይህን ዕውነታ እንዳላየ ወይም እንዳልሰማ በማለፍ አሊያም በአላዋቂነት አዋጁ ‘አመራሮቼን ነጥቆብኛል’ ብሏል—በዚህም 

ምክንያት ህጉ መሰረዝ እንዳለበት በማተት። በእኔ እምነት ይህ የፓርቲው አስገራሚ ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ምልከታ ሁለት 

አንድምታዎች ያሉት ነው። አንደኛው ‘እኛ እንደፈለግን ከህግ ውጪ መሆን እንችላለን’ የሚል ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ አዋጁ 

በሀገራችን የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እየገቡ እንዳይፈተፍቱ ያገዳቸውን የአክራሪ ኒዮ-ሊበራሎችን አጀንዳ ተቀብሎ መጮህ ነው። 

እንደሚታወቀው በህግ ካለተደነገገ በስተቀር በየትኛውም ሀገር ውስጥ የሚኖር ዜጋ የህግ የበላይነትን በመፃረር እንዳሻው ሊኖር 

አይችልም። የዜጎች ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ በህግና ስርዓት የሚመራ ካልሆነ የትኛውም ወገን የመኖር ዋስትና ሊኖረው 

አይችልም። የመኖር ዋስትና በሌለበት ሀገር ውስጥ ደግሞ ሰላምና መረጋጋት ይጠፋና እንደ ሰው ለመንቀሳቀስ የማይቻልበት 

ደረጃ ላይ ይደረሳል።  

ይህ ብቻ አይደለም። መብት ሰጪና ነሺ ጉልበተኞች ይሆናሉ። ጉልበተኞቹም ሌሎች ዜጎችን እንዳሻቸው በማድረግ የባሪያና 

ሎሌ ስርዓት መፍጠራቸው አይቀሬ ነው። እናም ይህን ሁኔታ ለመከላከልና ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን የህግ የበላይነት 
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መኖር የግድ ይላል። እናም አንድነትም ይሁን የትኛውም ሰላማዊ ፓርቲ ነኝ የሚል የፖለቲካ ክንፍ ህግ ባለበት ሀገር ውስጥ 

እየተንቀሳቀሰ ከህግ በላይ ሊሆን አይችልም።  

ታዲያ እዚህ ላይ አንድነት ፓርቲ አመራሮቹ በተከሰሱበት የሽብርተኝነት ወንጀል ጥፋተኛ ሆነው በመገኘታቸው ምክንያት 

በሀገሪቱ ህግ መሰረት በህግ ጥላ ስር ስለዋሉ፤ የግድ ከህግ በላይ ሆኜ ህግን ሽራለሁ ብሎ የመነሳቱ ስህተት ዋነኛ ምክንያት 

ይኸው ይመስለኛል። ምክንያቱም አመራሮቹ ጥፋተኛ ሆነው የተገኙት በተከሰሱበት የሽብርተኝነት ወንጀል እንጂ 

በፖለቲከኝነታቸው ባለመሆኑ ነው። ለነገሩ ሀገራችን ውስጥ የታሰረ ወንጀለኛ እንጂ ፖለቲከኛም ይሁን ጋዜጠኛ የለም።  

ያም ሆነ ይህ ግን እርግጥም ፓርቲው ሰዎቹ ‘አመራሮቼ ናቸው’ የሚል ከሆነ ማደረግ የነበረበት ግለሰቦቹ በወንጀል 

በተከሰሱበት ወቅት ጥፋተኛ አለመሆናቸውን የሰውና የሰነድ ማስረጃ በማቅረብ በፍርድ ቤት ነፃ ማስባል ነበር። ከዚህ ውጪ 

ሰዎቹ በፍርድ ቤት በአሳማኝ የሰውና የሰነድ ማሰረጃ ጥፋተኛ ተብለው ካበቁ በኋላ፤ ወንጀላቸውን በመደባበቅ ‘አዋጁ 

አመራሮቼን ስላሳጣኝ በፊርማ አሰርዘዋለሁ’ ማለት በየትኛውም መንገድ ተቀባይነት የሌለው ከመሆኑም ባሻገር፣ ‘ህግን 

ደፍጥጠን እንደፈለገን ብንንቀሳቀስ ማን ከልካይ አለብን!’ የማለት ያህል ነው። 

ምንም እንኳን የሀገራችን ተቃዋሚዎች ወጥና የተዘረዘረ መስመርና ፖሊሲ  የሌላቸው መሆኑ የአደባባይ ምስጢር ቢሆንም፤ 

በእኔ እምነት አንድነት ፓርቲ ያው እንደ ማንኛውም የተቃውሞ ጎራ ቡድን በቅንጭብጫቢና አጀንዳዎች እየተመራ መሆኑን 

በዚህ ጉዳይም ላይ ይፋ አድርጓል ባይ ነኝ። አጀንዳው ደግሞ የውጭ ፅንፈኛ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎችን ፍላጎት ማራመድ ነው። 

እንደሚታወቀው እንደ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል፣ ሂዩማን ራይትስ ዎች እና ኢንተርናሽናል ክራይስስ ቡድንን የመሳሰሉ ፀረ-

ኢትዮጵያ አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ኃይሎች አዋጁ ሀገራችን ውስጥ ገብተው በውስጥ ጉዳያችን ላይ እንዳሻቸው ስላደረጋቸው 

አዋጁን መንግስት እንዲሰርዘው ከፍተኛ የማጥላላት ዘመቻ ከፍተውበት ነበር—ዛሬም ድረስ ቢሆን። ግና ምን 

ያደርጋል!?...የእነዚህ የርዕዩተ-ዓለም ሰባኪዎች  አሉባልታ ሀገራችን ውስጥ አንዳችም ነገር መፍጠር አልቻለም እንጂ። 

እርግጥ ማንም ቢሆን እነዚህን ፀረ-ኢትዮጵያ ኃይሎች በአዋጁ ላይ ያሰሙት ዲስኩር በውጭ ስላልተሳካላቸው እስቲ በሀገር 

ውስጥ ደግሞ በአንዳንድ ፓርቲዎች እንሞክረው አለማለታቸውን ማንም እርግጠኛ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም አንድነት 

ፓርቲ በፊርማ አሰርዛለሁ በማለቱ በአዋጁ ላይ ያነሳቸው ነጥቦችና የአክራሪ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎቹ ያልተሳካ ዲስኩር ተመሳሳይ 

ስለሆነብኝ ነው። ከዚህ በተጨማሪም ሰሞኑን በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ‘አንድነት ከውጭ ኢትዮጵያን ባልሆኑ ወገኖች ይረዳል’ 

በሚል እየቀረበበት ያለው ክስም ጥርጣሬን ስለሚያጭር ነው። ለነገሩ እንዲህ ዓይነቱ የአጀንዳ ቅብብሎሽ በሰላማዊ መንገድ 

በሚንቀሳቀሱ አንዳንድ የሀገር ውስጥ ተቃዋሚዎችና የራሳቸውን አጀንዳ በሀገራችን ላይ ለማስፈፀም በሚሹ የውጭ ሃይሎች 

መካከል ትናንትም ይሁን ዛሬ የነበረ ነው። 

መቼም “የፀረ-ዴሞክራሲያዊነት ዛር አንዴ ከያዘ ‘በሶስት ሰባት’ ጠበል ጠመቃም እንኳን ቢሆን አይለቅም” የሚባለውን ሃቅ 

ለማረጋገጥ የፈለገ ሰው የአንድነትን የትናንትና የዛሬ ማነነትን ብቻ መመልከት በቂው ይመስለኛል። ምክንያቱም የፓርቲው 

አመራሮች ‘አድሮ ቃሪያ’ በሚሉት ዓይነት አካሄድ እየተመሩ፣ ዛሬም ቢሆን መልሰው መላልሰው ውሃን እየወቀጡ እንቦጭ 

ሲያደርጉ ሊያገኛቸው ስለሚችል ነው። ፀረ-ዴሞክራሲያዊነት ያለበትን ቦታ እያሸተቱ ‘በድንኳን ሰባሪነት’ መገኘት 

የማይሰለቻቸው የፓርቲው አመራሮች፤ አብዛኛዎቹ በምርጫ 97 ወቅት በቅንጅት ነውጠኛ አመራሮች ስር ታቅፈው ‘ሁከት’ 



7 
 

የተሰኘች ፍቅረኛቸውን ለማግኘት ሲሉ የአደባባይ ላይ ነውጥን ቀምረው መንቀሳቀሳቸው የሚዘነጋ አይደለም። የወቅቱ 

ህልማቸው ህገ-መንግስቱንና ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን በአመፅ መናድ እንደነበር አምነው ምህረት እንዲደረግላቸው በጠየቁበት 

የይቅርታ ደብዳቤያቸው ላይ መግለፃቸውም እንዲሁ።  

ያም ሆነ ይህ ግን ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ ቀደም ሲል ከጠቀስኳቸው የአንድነት ፓርቲና የአመራሮቹ አብነታዊ 

ማንነቶች በመነሳት አንድ ወሳኝ ሃቅን መረዳቱ አይቀርም። ይኸውም ፓርቲውና አመራሮቹ ስልጣንን ያለ ህዝብ ይሁንታ 

ለማግኘት፣ ከፍ ሲልም ህዝቡን በመናቅና ህገ-መንግስቱን በመጣስ ላይ ተሰማርተው ሲንቀሳቀሱና እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን 

ነው። ይህ ድርጊታቸውም ለይስሙላ ህገ-መንግስቱን አክብረን በሰላማዊ ትግል እንደ ፓርቲ እንሰራለን እያሉ፤ በተነፃፃሪው 

ጭልጥ ባለ የፀረ-ህገ-መንግስታዊ ባህር ውስጥ መስመጣቸውን ያሳያል—በህገ-መንግስቱ ሽፋን ፀረ-ህገ-መንግስታዊነትን 

የማቀንቀን አባዜ። 

እርግጥ ዛሬ አመራሮቹ የማስመሰያ አዲስ ለምድ ለብሰው “አሸሸ ገዳሜ” ማለት ባለፈ፣ በህጉ መሰረት ተግባሩን በገለልተኝነት 

እየተወጣ ያለን ተቋም “ህገ-ወጥ” እያሉ ነው። ኧረ ለመሆኑ ህግን እየተፃረሩ ራስን ህጋዊ አስመስሎ የማቅረብ ፖለቲካዊ አካሄድ 

ከየት የተኮረጀ ይሆን?—መቼም በየጊዜው ፓርቲውን ወክለው እየቀረቡ፣ ከጀርባ የሚገኘውን ሿሚና ሻሪ በመፍራት ሊሆን 

ይችላል— “የግሌ አቋም ነው” እያሉ በየሚዲያው የሚሞግቱት የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ ይህንንም “የግሌ አቋም ነው” 

እንደማይሉ ተስፋ አደርጋለሁ። 

 

 

 

 


