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“መንገዶች ሁሉ ወደ አመፅ ያመራሉ” ባዩ ሰማያዊ ፓርቲ 

ሰዒድ አባፊጣ 

01-10-15 

 

 የዚህ ፅሑፍ መነሻ የሆነኝ በትላንትናው ዕለት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 

ሰማያዊ ፓርቲን አስመልክቶ በህዝብ ግንኙነቱ አማካኝነት የሰጠው መግለጫ ነው። 

ይኸውም ቦርዱ የፓርቲውን እንቅስቃሴ አስመልክቶ ባደረገው ስብሰባ፤ ሰማያዊ ፓርቲ 

በደብዳቤ ይቅርታ እንዲጠይቀው ወስኗል። ምርጫ ቦርድ እዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰው 

“የምርጫ አለመግባባቶች አፈታትና ቅድመ ማስጠንቀቂያ'' በሚል ርዕስ ያዘጋጀውን 

ስልጠና፣ ጥቅምት 7 ቀን 2007 ዓ.ም የመጪውን ጠቅላላ ምርጫ አፈፃፀም አስመልክቶ 

ባዘጋጀው የጊዜ ሰሌዳ እንዲሁም ታህሳስ 22 ቀን 2007 ዓ.ም በመጪው ምርጫ ለፖለቲካ 

ፓርቲዎች የሚሰጠውን የፋይናንስ ድጋፍ አስመልክቶ ያዘጋጀውን ረቂቅ በተመለከተ 

የተዘጋጁ የጋራ ምክክሮች እንዲበተኑ ሰማያዊ ፓርቲ ሙከራዎች ማድረጉን ተከትሎ ነው።  

ይህ ብቻ አይደለም። ፓርቲው የቦርዱን ስም በሐሰት ከማጥፋትና ከመወንጀል 

ባለፈ፤ በስነ ምግባር አዋጅ 662/2002 አንቀጽ 17 ንዑስ አንቀጽ 6 መሰረት የነፃና ፍትሃዊ 

ምርጫን አካሄድ የሚጎዳ፣ አመኔታን የሚያሳጣና አመፅ እንዲፈጠር የሚያደርግ ድርጊት 

መፈፀሙን በግምገማው ማረጋገጡን ገልጿል። 

በፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅ 573/2000 አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት 

በኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲ በህጋዊነት ተመዝግቦ መንቀሳቀስ የሚችለው በቦርዱ የህጋዊ 

ሰውነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ሲያገኝ ሆኖ ሳለ፤ ፓርቲው እውቅና ባላገኘበት 

"ትብብር" የሚል አደረጃጀት በመፍጠር ህገ ወጥ እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑንም 

ተናግረዋል።  

ይሁንና በተሻሻለው የምርጫ ህግ አዋጅ ቁጥር 532/1999 አንቀፅ 2 ንዑስ አንቀፅ 

7/12 እና 9 መሰረት የፖለቲካ ፓርቲዎችን የመመዝገብ፣ ፈቃድ የመስጠት፣ በህጉ 

መሰረት የመከታተልና የመቆጣጠር እንዲሁም የማስተባበር ብሎም የመምራት ኃላፊነት 

የቦርዱ ነው። እናም የፖለቲካ ፓርቲዎች የቦርዱን ስልጣን የመቀበል እንዲሁም ህጋዊ 
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ትዕዛዙንና መመሪያውን ማክበር እንዳለባቸውና በሚያዘጋጀው የጋራ የምክክር መድረኮች 

ላይ የመገኘት ብሎም በሐሰት ስም ማጥፋት እንደሌለባቸው በዚሁ ህግ አንቀጽ 102/ሀ፣ ለ፣ 

ሐ፣ ሠ ላይ በግልፅ መስፈሩ ይታወቃል።  

 ዳሩ ግን ህገ-ወጥነትን የለመደና ሁሉንም አጋጣሚዎች ሲያገኝ “መንገዶች ሁሉ ወደ 

አመፅ ጎዳና ያመራሉ” ባዩ ሰማያዊ ፓርቲ የተጠቀሱትን ህግጋት አለማክበሩ የዘወትር 

ስራው በመሆኑ ብዙም ሊገርመን አይገባም። በእኔ እምነት የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ 

ፓርቲው ይህን ሁሉ ህገ-ወጥ ተግባር ሲያከናውን “በእንቁላሉ ጊዜ በቀጣሽኝ” እንደሚባለው 

ይህን ህግና ስርዓትን ላለማክበር ሆን ብሎ የሚሰራ ፓርቲን አደብ ማስገዛት ይኖርበት 

ነበር።  

እርግጥ እዚህ ላይ የሀገራችን ዴሞክራሲ ገና ለጋና በማደግ ላይ የሚገኝ በመሆኑ 

ከዴሞክራሲ መርህ አኳያ መቻቻል ያስፈልጋል የሚል ምክንያታዊ እሳቤ ሊነሳ ይችላል። 

ሆኖም መቻቻል የሚያስፈልገው በህግ ማዕቀፍ ውስጥ እንጂ የሀገሪቱን ህጎች ሆን ብሎ 

ለመሸራረፍ፣ ከፍ ሲልም ለመናድ ለተሰናዳ ወገን መሆን ያለበት አይመስለኝም። 

ምክንያቱም መቻቻል የሚባለው የዴሞክራሲ መርህ በስመ ሰላማዊ ፓርቲነት የአክራሪ 

ኒዮ-ሊበራል ኃይሎችንና እዚህ ሀገር ውስጥ መንቀሳቀስ የማይችሉ ፀረ-ሰላም ኃይሎችንና 

አሸባሪዎችን ኢ-ህገ መንግስታዊ አጀንዳን ለሚያራግቡ ሃይሎች ምናቸውም ስላልሆነ ነው። 

ይሁንና ቦርዱ የሀገራችንን ጮርቃ ዴሞክራሲ ለማሳደግ ሲል ፓርቲዎችን በእኩል ዓይን 

የመመልከትና በሆደ ሰፊነት ችግሮችን የመቻል ተግባሩ የሚደነቅ መሆኑን ሳልጠቅስ 

ማለፍ አልሻም።  

በአንፃሩም በአንድ ወቅት “የዘጠኙ ፓርቲ ትብብርን ምርጫ ቦርድ ያውቀዋል 

ወይ?” ተብሎ ሲጠየቅ በተለመደው ህገ-ወጥ እሳቤው “ለመተባበር የምርጫ ቦርድን 

መጠየቅ አይገባንም” ያለውን ሰማያዊ ፓርቲን ሆን ብሎ ሁከት ለመፍጠር፣ “በጨለማ 

ውስጥ ልጃገረድን መጥቀስ” እንደሚባለው በሌለ ምህዳር ውስጥ የቀለም አብዩት  

ለመፍጠር በእውር ድንብሩ ከሚያካሂዳቸው የህግ የበላይነትን የነደፍጠጥ ተግባሩ መታቀብ 

እንዳለበት ለመጠቆም እወዳለሁ። ለምን ቢሉ፤ ሰላማዊና ፍትሐዊ ምርጫን ለማከናወን 

የተዘጋጁ የሀገሪቱን ህጎች ለመደፍጠጥ የሚደረጉ “ተልዕኮ- ተኮር” የምንደኝነት ስራ 

ለሀገራችን ጅምር ዴሞክራሲም ሆነ ለተላላኪው ፓርቲ የሚፈይደው አንዳችም ነገር ሊኖር 

ስለማይችል ነው።  
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አንድ ራሱን ለይስሙላም ቢሆን “በሰላማዊ መንገድ ለመወዳደር ነው ከምርጫ 

ቦርድ ዕውቅና ያገኘሁት” የሚል የፖለቲካ ፓርቲ ከሁሉም በፊት ማክበር ያለበት ህግና 

ስርዓትን መሆኑ እሙን ነው። ግና የተሰጠውን የተላላኪነት ተልዕኮ ለማሳካት ሲል 

ባገኛቸው ማናቸውም ሁኔታዎች ውስጥ እጁን በመዶል፣ ከፍ ሲልም እነዚያን ሁነቶች 

የሁከትና የዓመፅ መንገዶች ለማድረግ መሞከር ፀረ-ህገ መንግስታዊ ማንነትን ለመራጩ 

ህዝብ በራስ ጊዜ ከማጋለጥ በስተቀር ረብ ያለው ነገር የሚያስገኝ አይመስለኝም።  

ታዲያ እዚህ ላይ ጊዜያዊ ሁነቶችን ሁሉ እየተንተራሰ “መንገዶች ሁሉ ወደ አመፅ 

ያመራሉ” ባዩ ሰማያዊ ፓርቲ፤ ምርጫ ቦርድ ከጠቀሳቸው ከህግ የበላይነት ጋር የመጋጨት 

ተግባራቱ በተጨማሪ፣ በተለያዩ ጊዜያት የፈፀማቸውን “ተልዕኮ-ተኮር” ፀረ-ህገ መንግስታዊ 

ተግባራቱን መጥቀስ ውድ የዚህ ፅሑፍ አንባቢያን ፓርቲው መራጩን ህዝብ በመናቅ ምን 

ያህል የውጭና የፀረ ሰላም ኃይሎች እንዲሁም የአሸባሪዎች ሎሌ ሆኖ እየሰራ መሆኑን 

እንዲገነዘቡ ያስችላል። እናም ወደዚያው ላምራ።… 

በቅድሚያ ማንሳት የምፈልገው ሰማያዊ ፓርቲ ከህግ አግባብ ውጭ በሃይማኖታዊ 

ጉዳዩች ውስጥ እንደ እርጎ ዝንብ ጥልቅ በማለት ህግን ለመደፍጠጥ የሞከረበትን ትርዒት 

ነው። እንደሚታወቀው በሃይማኖትና በፖለቲካ መካከል ምንም ዓይነት ምድራዊ ተዛምዶ 

የለም። በሁለቱ አካላት መካከል አንዳችም ዓይነት ምድራዊም ይሁን ሰማያዊ ግንኙነት 

የለም። ምክንያቱም ሰማያዊ ፓርቲ በምድራዊው የፖለቲካ ዓለም ውስጥ በፓርቲነት 

ተመዝግቦና በምርጫ ተወዳድሮ ህዝቡ ከፈቀደው ምድራዊ የመንግስት ስልጣንን ለመያዝ 

የሚሰራ ሲሆን፤ ሃይማኖት ደግሞ ጥቂት ምዕመኑን እግዚሐብሔር/አላህ ሰማያዊውን 

የገነት/የጀነት ዕድቅን እንዲሰጣቸው ተግቶ መስራት የሚጠበቅበት ተቋም ነው።  

እናም በእኔ እምነት ግብራቸው የሰማይና የምድር ያህል የተራራቀውን እነዚህን 

ሁለት ቡድኖች የሚያገናኛቸው ነገር ቢኖር፤ ‘ሰማያዊ’ የሚለው ስም ብቻ ነው። እርግጥ 

ሰማያዊ ፓርቲ ሁሌም እንደ ወሐቢያ ያሉ ፅንፈኛና በሃይማኖት ስም የተጀቦኑ 

ፖለቲከኞችን መደገፉ፣ ይህ ተግባሩም ከእንደዚህ ዓይነት ሃይሎች ጋር ያለው “አብሮነት” 

ፀረ-ህገ-መንግስታዊነቱ የሚታወቅ ነው።…  

ለነገሩ የዚህ ፅሑፍ አንባቢ ‘እነዚህ አካላት እንደምን ሊጣመሩ ቻሉ?’ የሚል ጥያቄ 

ማንሳቱ የሚቀር አይመስለኝም። እርግጥም ጥያቄው አግባብነት ያለው ነው—አራምባና 
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ቆቦን ሊያገናኛቸው የሚችል ምንም ነገር የለምና። እርግጥም ሁለቱ ቡድኖች አንደኛው 

የሌላኛው ሳንባ በመሆን የተገናኙት ምድራዊ ስልጣን አላሚው ሰማያዊ ፓርቲ 

በሚጠራቸው ሁከት አዘል ፀረ-ህገ-መንግስታዊ ሰልፎች ላይ እርስ በርሳቸው ሲተነፋፈሱ 

ነው። ያም ሆነ ይህ ግን በዚህ ፅሑፌ ምድራዊ ስልጣን ፍለጋንና ሰማያዊ ዕድቅ መሻትን 

ምን እንዳገናኛቸው፣ ምድራዊው ፓርቲ በተለያዩ ጊዜያት የጠራቸው ሰልፎች እንደምን 

ፀረ-ህገ-መንግስታዊ እንደሆኑ እንዲሁም በሃይማኖታዊ በዓሎች ላይ ለመፍጠር 

የሚከጅለውን ሁከት ለመመልከት እሞክራለሁ።    

ሁላችንም እንደምናውቀው የኢፌዴሪ ህገ-መንግስት አንቀፅ 30 (1) ማንኛውም ሰው 

መሳሪያ ሳይዝ በሰላም የመሰብሰብ፣ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነፃነትና አቤቱታ የማቅረብ 

መብት እንዳለው በግልፅ ደንግጓል። ይህን ድንጋጌ ተከትሎም ሰማያዊ የተሰኘው ተቃዋሚ 

የፖለቲካ ፓርቲ ከያኔው “ቅንጅት” ኮርጆ ‘ጥቁር ለብሼና ማቅ መስዬ በአፍሪካ ህብረት 

የስብሰባ አዳራሽ ፊት ለፊት ሰላማዊ ሰልፍ ካለደረግኩ ምኑን ተቃዋሚ ተባልኩ’ በማለት 

በአሳፋሪ ሁኔታ የሀገራችንን ገፅታ ጥላሸት ለመቀባት መሞከሩን እናስታውሳለን።…  

…ይሁንና ወቅቱ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት/ህብረት ሃምሳኛ ውልደተ-ዕለት 

ስለነበር በርካታ የአህጉሪቱ መሪዎች እንዲሁም የታላላቅ መንግስታት መሪዎችና ተወካዮች 

ብሎም ዓለም አቀፍ ታዋቂ ሰዎች ለበዓሉ ድምቀት ሲሉ በመዲናችን ከትመዋል። 

የሀገራችን ፖሊስም በሙሉ ኃይሉ በፀጥታ ማስጠበቅ ስራ ላይ ተሰማርቶ ነበር። እናም 

ለሁከት ዓላሚው ቡድን የሚሆን ትርፍ ኃይል አልነበረም። ምንም እንኳን ዴሞክራሲያዊው 

መንግስታችን እንኳንስ በህገ-መንግስቱ መሰረት የተደራጀ የፖለቲካ ፖርቲ ቀርቶ አንድ 

ግለሰብም ቢሆን ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ህገ-መንግስታዊ መብት እንዳለው ቢያምንም፤ 

ሰላማዊ ሰልፍ የሚያደርገው አካል ችግር እንዳይገጥመው ደግሞ የፖሊስ ኃይል የመመደብ 

ኃላፊነትና ግዴታ ነበረበት።…  

…በመሆኑም መንግስት በሰልፉ ተሳታፊዎች ላይ አንዳች ጉዳት እንዳይደርስ 

ኃላፊነቱን መወጣት ስላለበት ሁኔታውን ለፓርቲው አመራሮች በዝርዝር አስረዳ። 

ስምምነት ላይም ተደረሰ። አመራሮቹም ህገ-መንግስቱን አክብረው እንደሚንቀሳቀሱ 

በመግለፅ፣ መንግስትም በቂ የፖሊስ ኃይል መድቦ ሰልፉ ግንቦት ለሌላ ጊዜ ሰላማዊ በሆነ 

መንገድ እንዲካሄድ በጋራ ተወሰነ። ዕለቱም ደረሰ።…ግና ሰማያዊ ፓርቲ ህገ-ወጥ መሆኑን 

ዳግም እንዲህ አስመሰከረ።…  
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… በዕለቱ ሰማያዊ ፓርቲ በጠራው ሰልፍ ላይ መገኘት የሚኖርባቸው ሰልፈኞች 

የፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም ወላዋይና አቋም አልቦ የተቃውሞው ጎራ አታሞ 

ደላቂዎች ብሎም ጥቂት የደርግ ርዝራዦች ቢሆኑ ወጉ ነበር። ይሁንና አብዛኛዎቹ 

ሰልፈኞች /ምናልባትም ከሶስት አራተኛው በላይ/ አወሊያ ከትሞ የነበረው ወሐቢያ መራሹ 

ጥቂት አቀንቃኝ አካላት እንዲሁም ይኸው አክራሪ ቡድን ትክክለኛ መስሏቸው በመሳሳት 

የተከተሉት ሙስሊም ወንድሞቻችን ሆነው ተገኝተዋል።  

…ታዲያ በወቅቱ ለእኔ የትኞቹ ሰዎች እንደሆኑ ግልፅ ባይሆንልኝም ‘የታሰሩ 

ጋዜጠኞችና የፖለቲካ ሰዎች ይፈቱ፣ የታሰሩት ሙስሊም ወንድሞቻችን ይፈቱ፣ የኑሮ 

ውድነት ያጎበጠው ትከሻችን እረፍት ይሻል…ወዘተ.’ የሚሉ ምላሽ ያገኙና ፀረ-ህገ-

መንግስታዊነት ያጠላባቸው መፈክሮች ይስተጋቡ ነበር። ዳሩ ግን ተሰላፊው በሌሎቹ 

መፈክሮች ላይ ዝምታን እየመረጠ፤ ‘አላህ አክበር!’ በማለት መፈክሩን የሚያስተጋባው 

‘የታሰሩት ሙስሊም ወንድሞቻችን ይፈቱ’ ለሚለው ብቻ እንደነበር ዛሬም ድረስ 

እናስታውሳለን።  

ይህም በቦታው ላይ የነበርን ሰዎች ‘ሰልፉን የጠራው ሰማያዊ ፓርቲ ነው ወይስ 

የአወሊያው ካምፕ ፅንፈኛ ቡድን?’ የሚል ጥያቄን እንድናነሳ አድርጎናል።…እንዲያውም 

ሰልፉ ‘ሰማያዊ ፓርቲ መራሹ የወሐቢያ ትዕይንት’ ቢባል ዕውነታውን የሚያመላክት ነው 

ያሉም ነበሩ።…ያም ሆነ ይህ ግን እዚህ ላይ ውድ አንባቢዬ አንድ ጉዳይን ልብ ይሏል!—

የግንኙነቱ ቋጠሮ እዚህ ላይ ነውና። የቋጠሮው ድር ሲተረተር ደግሞ ይህን ይመስላል።

…ከተመሰረቱበት ዓላማ አኳያ በምድርም ይሁን በሰማይ የማይገናኙት እነዚህ ሁለት 

ቡድኖች፤ ያቆራኛቸው ነገር ቢኖር ሁለቱም የፀረ-ህገ-መንግስታዊነት አቀንቃኝ 

በመሆናቸው መሆኑ የአደባባይ ምስጢር ነው። እስቲ በቅድሚያ በሃይማኖታዊ ስም 

ተጀቡኖ በፀረ-ህገ-መንግስታዊነት በሰበብ አስባቡ እየተሰበሰበ ምድራዊ ስልጣንን ፍለጋ 

ስለሚቧችረው ፅንፈኛው ሃይማኖታዊ መሰል ቡድን ጥቂት እናውጋና ለጥቀን ደግሞ 

በተመሳሳይ መልኩ ሃይማኖትን ተከልሎ በፍትሕ ስርዓቱ ላይ ጫና ለማሳደር ፀረ-ህገ-

መንግስታዊ ሰልፍ ወዳካሄደው ሰማያዊ ፓርቲ እናምራ።  

መቼም ውድ አንባቢዎቼ እንደምታውቁት፤ በኢፌዴሪ ህገ -መንግስት አንቀጽ 11 

(3) ላይ “መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም፡፡ ሃይማኖትም በመንግስት ጉዳይ 

ጣልቃ አይገባም” የሚል ጉልህ ድንጋጌ ሰፍሯል። እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ግልፅ ገደብ 
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ሁለት መሰረታዊ ፅንሰ ሃሳቦችን የያዘ ነው፡፡ አንደኛው መንግስት በማንኛውም ሃይማኖት 

ውስጥ ገብቶ “ይህኛው መንገድ ትክክል ነው፣ ያኛው ደግሞ የተሳሳተ ነው” የሚል ብያኔ 

የመስጠት መብት የሌለው ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ ማንኛውም ሃይማኖት በመንግስት  

አሰራሮች  ውስጥ በመግባት “ይህን አድርግ፣ ያንን አታድርግ” በማለት ጣል ገባዊ ተግባርን 

እንደማያከናውን የሚያመላክት ነው፡፡  

ይሁንና ሃይማኖታዊ መሳዩ የወሐቢያ ካምፕ ይህን ጉልህ ህገ-መንግስታዊ ድንጋጌ 

በመጣስና ሃይማኖትን እንደ ታዛ በመከለል እሰላማዊ መንግስት ለመመስረት ሲንቀሳቀስ 

እንደነበር ራሳቸው የቡድኑ ‘ፊታውራሪዎች’ በአንደበታቸው ሲናገሩ አድምጠናል። እሳቤው 

የዴሞክራሲያዊው ሥርዓታችን ጫንቃ ፀረ-ዴሞክራሲያዊነትን የግድ እንዲሸከም 

የሚያስገድድ ብሎም ‘እኔ የመረጥኩልህን እምነት ተከተል’ በሚል አስገዳጅ አስተምህሮ 

የዜጎችን ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን የሚደፈጥጥ ነው።  

ከዚህ በተጨማሪም ህዝቦች በሃይማኖት ሰበብ በሚነግዱ ፖለቲከኞች ሳቢያ 

በንትርክና በጭቅጭቅ ጊዜያቸውን እዲያባክኑ የሚያደርግና ከተጀመረው ልማታዊ ዕድገት 

በየደረጃው በማግኘት ላይ ያሉትን ተጠቃሚነት ወደ ኋላ የሚጎትት በመሆኑ ተቀባይነት 

የለውም፡፡ ከሁሉም በላይ ደግሞ ተግባሩ የሀገሪቱን የህጎች ሁሉ የበላይ ህግ የሆነውን ህገ-

መንግስት በጠራራ ፀሐይ ቀድዶ የመጣል ያህል የሚጋፋ ስለሆነ በፅኑ የሚኮነን ነው። በእኔ 

እምነት ከዚህ ሃይማኖትን በመጋረጃ ግርዶሽነት ከሚጠቀሙ የወሐቢያው ካምፕ ወሐቢያ 

ፀረ-ህገ-መንግስታዊ ፍላጎት በስተጀርባ ያሉት ጥቂት ግለሰቦች፤ በአንድም ይሁን በሌላ 

መልኩ እንደ ዶክተር ያዕቆብ ዓይነት ኪሳራ የደረሰባቸው ፖለቲከኖች አሊያም በእነርሱ 

ፈረስ ላይ ተፈናጠው ሽምጥ ለመጋለብ የሚዳዳቸው ኃይሎች ናቸው፡፡  

ታዲያ በዚህ ፈረስ ላይ ጉብ ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ የጠራው ሰማያዊ ፓርቲ ህገ-ወጥ 

መሆኑን ማንም የሚስተው ጉዳይ አይደለም። ለምን ቢሉ በዕለቱ ባካሄደው ሰልፍ ላይ 

ፖለቲካና ሃይማኖት የተለያዩበትን ህገ-መንግስታዊ ድንጋጌ በገሃድ ከመጣሱም በላይ 

በፍትሕ ስርዓቱ ላይ ጫና የሚያደርሱ ተግባራትን ከውኗልና። ምንም እንኳን መንግስት 

ከዴሞክራሲያዊ እምነቱ በመነሳት ለፓርቲው ሰላማዊ ሰልፍ እንዲያደርግ ፈቃድ 

ቢሰጠውም፤ ፓርቲው ግን ተሸክሞት የወጣው አጀንዳ ‘የታሰሩት ሙስሊሞችና ፖለቲከኞች 

ይፈቱ’ የሚሉና ሌሎች ፀረ-ህገ-መንግስታዊና በዳኞች የፍትህ አሰጣጥ ሒደት ላይ ብዥታን 

ሊፈጥር የሚችል ህገ-ወጥ ድርጊትን ፈፅሟል። እንዲያውም እኔ እስከምረዳው ድረስ 
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ፓርቲው በድርጊት ባይሆንም በቃል ህገ-መንግስቱን በሰላማዊ ሰልፍ ስም ለመቅደድ 

እንዲሁም በህግ ጥላ ስር የሚገኙ ግለሰቦችን በማንሳት የዳኞችን የፍርድ አሰጣጥ ሂደት 

በማጣለዝ ህዝብን ለማሳሳት በመሞከሩ ሊጠየቅ ይገባው ነበር።  

እንደሚታወቀው ማንኛውም አካል በፍርድ ቤት የተያዘን ጉዳይ በምንም ዓይነት 

ሁኔታ አስቀድሞ ብይን በመስጠት ጣልቃ አይችልም—ይህ መብትና ኃላፊነት የባለመብቱ 

ፍርድ ቤት ብቻ ነውና። ፓርቲው በዳኞች ነፃ አሰራር ውስጥ እንደ እርጎ ዝንብ ጣልቃ 

በመግባት ‘ይፈቱ’ ያላቸው ግለሰቦች የያዛቸው ህግ ነው፡፡ የከሰሳቸውም ህግ ነው፡፡ 

የሚፈርድባቸውም ህግ ነው፡፡ እናም ህግ የያዘውን ጉዳይ መፈትፈት አግባብነት የጎደለው 

ብቻ ሳይሆን፤ የህግ የበላይነትን በመፃረር የሀገሪቱን ህጋዊ ስርዓት መናቅም ጭምር መሆኑ 

ሊታወቅ ይገባል፡፡ አሁን ደግሞ ምርጫ ቦርድ እንደገለፀው በቦርዱ ስራ ላይ ተዓማኒነትን 

የሚያሳጣ ተግባር በመፈፀሙ ይቅርታ ይጠይቅ ብሎታል። እናስ የሰማያዊ ፓርቲ አካሄድ 

ሲሞቅ በማንኪያ ሲቀዘቅዝ በእጅ ዓይነት ሆኖ ህግና ስርዓትን እየደፈጠጠ እስከመቼ 

ይዘልቅ ይሆን? 

በተለያዩ ወቅቶች ፖለቲካዊ ሰልፍ እየጠራ ሃይማኖታዊ አጀንዳን የሚያራመደውና 

በገሃድ የሀገሪቱን ህጋዊ አሰራር ለመናድ የተውተረተረው ሰማያዊ ፓርቲ ፤ በሀገሪቱ ህጋዊ 

ማዕቀፍ ውስጥ ተመዝግቦ እየተንቀሳቀሰ መልሶ ህግንና ስርዓትን መድፈቅ የሚችል 

አይመስለኝም። ምክንያቱም ፓርቲው ተቃዋሚ ስለሆነ ብቻ በተመፃዳቂ ተራ ጀብደኝነት 

ከህግ በላይ ሊሆን ስለማይችል ነው። እርግጥ ይህ ተግባሩ የፀረ-ህገ-መንግስታዊ ማንነቱ 

አስረጅ ነው።  

ይሁንና ህገ-መንግስቱን አክብሮ ለመስራት የሚፈልግ ፓርቲ የህግ የበላይነትን 

ተፃርሮ ዓላማውን እንደምን ሊያስፈፅም እንደሚችል የሚያውቀው እርሱና ከጀርባው ሆኖ 

የሚገፋው “ኃይል” ብቻ ነው። ግና እኔ እስከሚገባኝ ድረሰ በህጋዊነት ሽፋን ህጋዊ 

አሰራርን ማውገዝና ሊኖር የማይችል ተፅዕኖን ለመፍጠር መመኘት እጅግ የማይገናኙ 

ሁለት ፅንፎች ናቸው።  

በመሆኑም ፓርቲው ሁለት እግር አለኝ ብሎ እነዚህን የሰማይና የምድር ያህል 

የሚራራቁና በግብር የማይገናኙ ጠርዞችን በአንዴ ሊረግጥ አይችልም። የግድ ከሁለት 

አንዱን መምረጥ የሚኖርበት ይመስለኛል—ህጋዊነትን አሊያም ህገ-ወጥነትን። ከዚህ ውጪ 
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ሁለቱንም በአንዴ በመርገጥ እያምታታና ለይስሙላ ህግን እየጠቀሰ መቀጠል ህጋዊ 

አሰራሮች የሚፈቅዱለት አይመስለኝም። ለነገሩ አብዛኛዎቹ የሀገራችን ተቃዋሚዎች 

አንዳችም ጠብ የሚል ወጥ የሆነ የፖለቲካ መስመር ሳይኖራቸው በብጥስጣሽ ወሬዎች 

እየተመሩ ህጋዊ አሰራሮችን ከመደፍጠጥ ወደ ኋላ የሚሉ አይደሉም። ኧረ እንዲያውም 

በለስ ከቀናቸውና ምቹ ሁኔታን ካገኙ የህገ-መንግስቱን ምሶሶዎች የሆኑትን ሰላምን፣ 

ልማትንና ዴሞክራሲን በመደፍጠጥ ህገ-መንግስቱን ቀዳድደው ከመጣል የሚመለሱ 

አይደሉም። ይህን ደግሞ በተግባር አሳይተውናል።  

እዚህ ላይ አንድ አብነት ላንሳ።… የዛሬ 5 ዓመት ገደማ በተካሄደው ሀገራዊ ምርጫ 

ወቅት ‘መድረክ’ በሚል ስያሜ የተቧደኑትና በአሁኑ ወቅት በእርስ በርስ የስልጣን ጥማት 

ተሻኩተው የቃላት ሽመል እየተማዘዙ በመዣለጥ ላይ የሚገኙት የ“እሳትና ጭድ” ስብስቦች 

ከምርጫው በፊት ፓርላማ ውስጥ ሆነው የህገ-መንግሰቱ መሰረታዊ መርሆዎች የሚባሉት 

ጉዳዩች እንዲቀየሩ መጠየቃቸውን አስታውሳለሁ።  

በወቅቱ ፓርላማው ውስጥ የመንግስታቸውን አቋም ለማስረዳት የተገኙት ታላቁ 

መሪያችን አቶ መለስ ዜናዊ ምላሽ እንደሰጧቸው ትዝ ይለኛል—“እናንተ የቫይማር 

ሪፐብሊክ ህልመኞች ናችሁ” በማለት። እሰቲ የእኚህ የምጡቅ አዕምሮ ባለቤትን  አባባል 

ምንነትን ከእርሳቸው በሰማሁት መሰረት ስድስት ዓመታትን የኋሊት በሐሳብ ተጉዤ 

ላስታውሳችሁ።…ወቅቱ መባቻ ነው—የ19ኛው ክፍለ ዘመን። ጀርመን በአንደኛው የዓለም 

ጦርነት ድል የተነሳችበት። ይህ ብቻም አይደል። በሀገሪቱ በስልጣን ላይ ያለው አስተዳደር 

በዴሞክራሲያዊ መንግስት የተተካበት ጊዜም ነበር። አስተዳደሩም “የጀርመን 

ዴሞክራሲያዊ መንግስት የቫይማር ሪፐብሊክ” የሚል መጠሪያ ይዟል። ያለ ምክንያትም 

አልነበረም። ‘’ቫይማር’’ ጀርመን ውስጥ ካሉ ከተሞች አንዷ ስለሆነች ነው። ታዲያ ያኔ 

በዓለም ሸጋ ተብለው ከሚሞካሹት ህገ- መንግስቶች መካከል የጀርመኑ የተረቀቀው በዚህች 

ከተማ ስለነበር “የቫይማር ሪፐብሊክ” የሚለውን ስያሜ ለመያዝ በቃ። ግና ምን ዋጋ 

አለው?!..ይህ ዴሞክራሲያዊ መንግስት በስልጣን ላይ የቆየው ለ15 ዓመታት ብቻ ነበር።

…ለምን?—ጉዳዩ እንዲህ የሚነበብ ነው።… 

…ታዲያ ጊዜው የዚያ ዴሞክራሲያዊ መንግሰት ተቃዋሚዎች በአንድ በኩል 

ዴሞክራሲያዊው የቫይማር ሪፐብሊክ ባረጋገጠላቸው ህገ- መንግስታዊ መብት ታግዘው 

ሲንቀሳቀሱ፣ በሌላ ጎኑ ደግሞ ህገ - መንግስታዊ ስርአቱን ለመናድ ቆርጠው የተነሱበት 
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ወቅት ነበር— ህጋዊና ህገ - ወጥ አካሄዶችን እያጣቀሱ። እናም በግራ ክንፍ ዘመምነት 

የሶሻሊዝምን ርዕዩት የሚያቀነቅነው፣ በቀኝ ክንፍ ዘመምነት በኩል ደግሞ በዋነኛነት የናዚ 

ፋሽዝም የሚመሩት ተቃዋሚዎች፤ ለይስሙላ የህገ-መንግስቱ ተገዥ ነን እያሉ 

በእውነተኛው ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ማንነታቸው ታግዘውና በውሸት ህዝቡን አሳምነው 

ዴሞክራሲያዊውን መንግስት ጣሉት።  

በምርጫ አሸንፎ የወጣው የእነ አዶልፍ ሂትለር ናዚ ፓርቲም የመጀመሪያ ስራው 

ያደረገው ዴሞክራሲያዊውን ህገ-መንግስት ቀዳድዶ በመጣል በፀረ-ህገ-መንግስታዊ ስርዓት 

መተካት ነበር። ይህ ክስተትም ናዚዎች ከሀገራቸው አልፈው ለዓለም መዘዝ የሆኑበት 

የስልጣን ሽግግር እንዲፈጠር አድርጓል።… 

እንግዲህ ታላቁ መሪያችን ፓርላማው ውስጥ በግልፅ ለመድረክ አመራሮች 

የነገሯቸው ነገር ቢኖር፤ ይህ “የየትም ፍጪው ስልጣኑን ብቻ አምጪው” ቡድን ህጋዊና 

ህገ-ወጥ አካሄዶችን እያጣቀሰ ማንነቱን ደብቆ ለይስሙላ እንደሚጓዝ እንዲሁም 

አጋጣሚውን ካገኘ ህገ-መንግስቱንና ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን ከመጣል የማይመለስ 

መሆኑን ነው።…እውነትም “የቫይመር ሪፐብሊክ ህልመኞች”… 

እርግጥ ሰማያዊ ፓርቲ በተለያዩ ጊዜያት ያካሄዳቸው ፀረ-ህገ-መንግስታዊ የሰልፎች 

ተውኔትም ከዚህ የዘለለ ነገር ያለው አይመስለኝም— ጉዳዩ “የዘሬን ብተው ያንዘርዝረኝ” 

እንዲሉት ዓይነት ነውና። ሆኖም ያኔ በአንደኛው የዓለም ጦርነት ወቅት በቫይመር ውስጥ 

የህዝቡ ንቃተ-ህሊና ዝቅተኛ ሰለ ለነበር እንዲሁም መራጩ ህዝብ አንድ ዓይነት መረጃ 

ብቻ የሚደርሰው በመሆኑ ባለማገናዘቡ ሳቢያ በናዚዎች ሊሳሳት ችሏል። 

 ይሁንና ዛሬ የህዝቡ ንቃተ-ህሊና ከዘመኑ ቴክኖሎጂ ጋር የዘመነና ሚዛናዊነት 

ቦታውን የተረከበበት ወቅት በመሆኑ አቶ መለስ “የቫይመር ህልመኞች” ያሏቸው ስልጣን 

ናፋቂ ጉደኞች ሃሳባቸው ህልም መሆኑን መረዳት አለባቸው። ሰማያዊ ፓርቲም ሆን ብሎ 

የጎዳና ላይ ለውጥ ለማካሄድ የሚያካሂደው ህገ-ወጥ ድርጊት የማይሰምርለት መሆኑን 

ማወቅ ይኖርበታል።  

ሁላችንም እንደምንገነዘበው አመዛዛኙና ፍትሐዊው የኢትዮጵያ ህዝብ የጎዳና ላይ 

ነውጥ ናፋቂዎቹ እነማን እንደሆኑ ባለፉት አራት ሀገራዊ ምርጫዎች በሚገባ አውቋቸዋል። 

ማንነታቸውን ጠንቅቆ ስላወቀም በካርዱ ቀጥቷቸዋል። እናም ግልገል ፖለቲከኛው ሰማያዊ 
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ፓርቲም ቢሆን የእነርሱን ፀረ-ህገ-መንግስታዊነት እንዳለ ከመኮረጅ ይልቅ ከዚህ ዕውነታ 

ሊማር የሚገባው ይመስለኛል። 

ዳሩ ግን ሰማያዊ የተሰኘው ፓርቲ ‘ተግባሬ ሰማያዊ ነው’ በማለት በተለያዩ ወቅቶች 

ሰልፎችን የሚጠራው በሃይማኖት ስም ለማምታታት የሚያስብ ከሆነ፤ በምርጫ ቦርድ 

የተመዘገበ ምድራዊ ስልጣን ፈላጊ እንጂ ለጥቂት ተከታዮቹ ፅድቅን ለማስገኘት የሚሰራ 

የሃይማኖት ተቋም አለመሆኑን ማወቅ ይኖርበታል። እናም ፓርቲው ያሉት አማራጮች 

አንድም የተመዘገበበትን የምርጫ ቦርድ የፖለቲከኝነት ካርድን አጥብቆ መያዝ አሊያም 

በሃይማኖት ድርጅትነት እንደ አዲስ ተመዝግቦ መስራት ነው።  

ከዚህ ውጪ ‘የለም፣ እኔ ፖለቲካዊ ሃይማኖት ነው የማራምደው’ የሚል ከሆነ፤ 

እንዲህ ዓይነቱ ባለ ሁለት ስለት አካሄድ ‘ከአገልግሎት መስጫ ክልል ውጪ’ 

እንደሚያደርገው መረዳት ያለበት ይመስለኛል—ለምን ቢባል እንዲህ ዓይነቱ ከሃይማኖታዊ 

ፅንፈኞች ጋር ተቀናጅቶ በሁለት ቢላዋ የመብላት ያረጀ አካሄድ በሀገራችን ፖለቲካዊ-

ኢኮኖሚ ምህዳር ውስጥ የማይሰራ በመሆኑ ነው።  

ይህ የሰማያዊ ፓርቲ ህገ-ወጥ መንገድ በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ውስጥ ምዕመናንን 

ለማሳሳት ከመስራት የማይመለስ መሆኑን “ነገረ-ኢትዮጵያ” በተሰኘው ጋዜጣው አማካኝነት 

የተለያዩ አሉባልታዎችን በማሰራጨት ብሎም በበዓላት ወቅት ኢ-ሃይማኖታዊ ተግባራትን 

በመከወን ለመስራት እንደሚፈልግ ለመገንዘብ አያዳግትም። እናም በዚህ ረገድ 

የሚመለከተው አካል አስፈላጊውን የእርምት እርምጃ መውሰድ ያለበት ይመስለኛል። 

በዴሞክራሲ ስም ዴሞክራሲ ራሱ በህገ-ወጦች እንዳይደፈጠጥ መከላከል የመንግስት 

ግዴታና ኃላፊነት መሆኑ ሊዘነጋ አይገባም። 

ምርጫ ቦርድ ከጠቀሳቸው የፓርቲው ህገ-ወጥ ተግባራት ውስጥ በቅርቡ ልማት 

በሚከናወንበት በመስቀል አደባባይ የግድ ሰልፍ ማካሄድ አለብኝ ብሎ የፈጠረው ግርግር 

ተጠቃሽ ነው። ይህ የፓርቲው ሆን ተብሎ ህግን የመደፍጠጥ አካሄድ ቡድኑ መቼም ቢሆን 

በህግ ማዕቀፍ ውስጥ ሆኖ የመስራት ፍላጎት የሌለው መሆኑን የሚያሳይ ነው። በምርጫ 

ቦርድ የህግ ድንጋጌዎች ውስጥ በማን አለብኝነት የሌለ “ትብብር” የሚባል ቡድን 

በመፍጠርም “ህግና ስርዓትን አላውቅም” ብሏል። አሁን ደግሞ ምርጫ ቦርድ እኛ ሰምተን 

የማናውቃቸውን የሰማያዊ ፓርቲን ተደራራቢ ህገ-ወጥነት ከመዘርዘር ባለፈ፤ በቦርዱ ላይ 
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ለፈፀማቸው ጥፋቶች ይቅርታ እንዲጠይቅ ወስኗል—በስልጡን ዴሞክራሲያዊ አካሄድ። ግና 

የፓርቲው ምላሽ ምንም ይሁን ምን፣ እስከመቼ የፅንፈኞችን አጀንዳ በአንቀልባ አዝሎና 

ከህግ በላይ ሆኖ እንዲህ መቧቸሩ ምን የሚሉት ዴሞክራሲያዊ አካሄድ እንደሆነ መቼም 

ሊገባኝ አይችልም፤ ዴሞክራሲ ህግና ስርዓትን በማክበር የሚከናወን ተግባር እንጂ፣ መልሶ 

ራሱን ዴሞክራሲን እየጠቀሱ ፀረ-ዴሞክራሲያዊነትን ማቀንቀን አይደለምና።   

 


