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ሕብረት 

 
ክፍል ሁለት 

 

ለሚ ዋቄ 11-13-14 
 

በዚሁ ርዕስ በቀረበው ክፍል አንድ ፅሁፍ በቅርቡ የተፈጠረ ሰማያዊ ፓርቲ መራሽ 

ስብስብን መነሻ በማድረግ ያለው ሁኔታ ምን እንደሚመስል ተመልክተን መንግስት 

ሕገመንግስትንና ሕገመንግስታዊ ስርአትን በመጠበቅ የህዝብን የሉአላዊ ስልጣን 

ባለቤትነት - የመንግስት ስልጣን ምንጭና ባለቤትነት ማረጋገጥ እንዳለበት አንስተን ነበር 

ያበቃነው።። በዚህ ክፍል ሁለት ፅሁፍ በኢትዮጵያ ያለውን ህገመንግስታዊ ስርአት በሃይል 

ለመናድ የሚደረግ ሙከራ ምን እንደሚመስል እንዲሁም ከሰማያዊ ፓርቲ መራሽ ስብስብ 

ጋር የተያያዙ ሌሎች ጉዳዮችን  እንመለከታለን። 

 

በሽብርተኝነት ድርጊት ሕዝብን በማስፈራራትና መንግስትን በማስገደድ ስልጣን 

ለመቀማት የሚንቀሳቀሱ፣ ይህን ዓላማቸውን ለማሳካት ኢተዮጵያን የማተራመስ ስትራቴጂ 

ነድፎ ከሚነቀሳቀሰው የኤርትራ መንግስትና ሌሎቸ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር 

በመተባበርና በመደጋገፍ የሚንቀሳቀሱ በርካታ ቡድኖቸ አሉ። ይህን የኢትዮጵያ ህዝብ 

በሚገባ ያውቀዋል። እነዚህ ቡደኖች ገሚሶቹ ከዚህ ቀደም በፈፀሙት የሽብር ጥቃት 

የሚታወቁ ናቸው። ከአነዚህ መሃከል ኦነግ፣ ኦብነግና አልሸባብ ተጠቃሾች ናቸው። 

 

ኦነግና ኦብነግ ከአምስት ዓመት በፊት በኦሮሚያ፣ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልልች የተለያዩ 

አካባቢዎች፣ እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ በርካታ የሽብር ጥቃቶችን ፈፅመዋል። 

በእነዚህ የሽብር ጥቃቶች በመቶዎቸ የሚቆጠሩ ንፁሃን ዜጎች ሕይወት ጠፍቷል። 

በመቶዎች የሚቆጠሩ ቋሚ የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። በብዙ ሚሊየን የሚገመት 

የግለሰቦችና የመንግስት ሃብትና ንብረት ወድሟል። በዚህ ድርጊታቸው የኢትዮጵያ ህዝብ 

ኦነግና ኦበነግነ በአሸባሪነት ያውቃቸዋል። 
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በሶማሊያ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የዓለም አቀፉ አሸባሪ አልቃይዳ የአፍሪካ ክንፍ የሆነው 

አልሸባብ የተሰኘ ቡድንም ኢትዮጵያ ላይ ግልፅ ወረራ አውጆ እንደነበር እናስታውሳለን፤ 

በ1999 ዓ/ም። ይህን ወረራ ከኦበነግ ጋር በመተባበር ለመፈፀመ ነበር ያሰበው። ይሁን 

እንጂ ወረራውን ገና ወደኢትዮጵያ ምድር ማዝለቅ ሳይጀምር ከሶማሊያ የሽግግር 

መንግስት ጋር በመተባበር የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወደሶማሊያ ዘልቆ በመግባት 

አክሽፎታል። ሰላማዊ ኢትዮጵያውያን ላይ የሽብር ጥቃት በመፈፀም ህዝብን 

በማስፈራራትና መንግስትን በማስገደድ የአክራሪነት ዓላማውን የማሳካት ህልሙ ግን 

አሁንም አለ።  

 

በዚህ መሰረት በተለያየ ግዜ ያለተሳኩ የሽብር ሙከራዎችን አድርጓል። በ2006 ዓ/ም 

መግቢያ ላይ በአዲሰ አበባ ስታዲየም የኢትዮጵያና የናይጄረያ ብሄራዊ የእግር ኳሰ 

ቡድኖች ለዓለም ዋንጫ ማጣሪያ በሚጫወቱበት እለት ሊፈፀም ታስቦ ለመፈፀም ያሰቡትን 

አጥፍቶ ጠፊዎች በለቶ የከሸፈውን የሽብር ጥንስስ ለዚህ አስረጂነት መጥቀስ ይቻላል። 

 

ኢትዮጵያን የማተራመስ ስትራቴጂ ነደፎ ይህን ስትራቴጂ ለማሰፈፀም ባለፉ አንድ አስርት 

ተኩል ዓመታት ሲነቀሳቀስ ከቆየው የኤርትራ መንግስት ጋር በይፋ በመተባበር 

የሚነቀሳቀሰው ግንቦት 7 የተሰኘው ቡድንም በሽብርተኝነት ድርጊት ህገመንግስታዊ 

ስርአቱን ለመናድ ያለውን ዓላማ አሳውቋል። ይህ የኢትዮጵያ ህዝብ በሚገባ የሚያውቀው፣ 

ተቃዋሚዎችም ሊክዱት የማይችሉት ዕውነት ነው። እስከዛሬ አንድም የሰመረ የሽብር 

ጥቃት ፈፅሞ የንፁሃን ኢትዮጵያውያንን ደም ማፍሰስ፣ የህዝብና የመንግስትን ሃብት 

ማውደም ባይችልም፣ በተለያየ ግዜ በኤርትራ መንግስት የሰለጠኑና ፈንጂ የታጠቁ 

አሸባሪዎችን አሰማረቷል። ከነፈንጂያቸው በቁጥጥረ ስር የዋሉ የግንቦት 7 አሸባሪዎችም 

አሉ። 

 

እነዚህን ከላይ የተገለፁ በኦነግ፣ በኦበነግ፣ በአልሸባብ፣ በግንቦት 7 የተፈፀሙና በማስረጃ 

የተረጋገጡ የሽብር ጥቃቶችን መነሻ በማድረግ የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ቡደኖቹን በአሸባሪነት ፈርጇቸዋል። አሸባሪነትን ለመከላከል የድርጊቱን ልዩ ባህሪዎች 

ከግንዛቤ ያስገባ ሕግም አፅድቋል። 
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በተለያየ ግዜ እነዚህ በሽብርተኝነት የተፈረጁ ቡደኖቸ የሽብር ጥቃት ለመፈፀም 

ያሰማሯቸውና በሃገር ውስጥ የሚገኙ የሽብር ዓላማ ተባባሪዎቻቻው በቁጥጥር ስር ውለው 

ክስ ተመስርቶባቸዋል። ጥፋተኝነታቸው በይፋ የፍርድ ሂደት ተረጋግጦ የቅጣት ውሳኔ 

የተላለፈባቸውም አሉ። 

 

ይህን በአሸባሪዎች ላይ የተመሰረተ ክስና በፍርድ ቤት የተላለፈ  የቅጣት ውሳኔ ማንም 

ሊቀለብሰው አይችልም። ትልቁ የስልጣን አካል የሆነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ 

የኢፌዴሪ ጠቅላይ ምኒስትር ወይም የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ይህን ማድረግ የሚያስችል 

ህጋዊ ስልጣን የላቸውም። ይህን ተላልፎ የፍርድ ቤት ውሳኔን መቀለበስ የህግ የበላይነት 

መርህን መጣስ ነው። የህግ የበላይነት ከሌለ መንግስትም፣ ስረአትም፣ ሃገርም መኖር 

አይችሉም። የህግ የበላይነት መርህ በሚጣስበት ሁኔታ ውሳኔዎችና እርምጃዎች 

በቡድኖችና ግለሰቦች በዘፈቀደ የሚወሰዱ ሰለሚሆኑ ነው ሃገር እንደሃገር ሊኖር 

የማይችለው። 

 

በመሆኑም ሰማያዊ ፓርቲና መናጆዎቹ ምርጫ ላይ ለመሳተፍ እንደቅድመ ሁኔታ 

ያስቀመጡተ “በሽብርተኝነት ወንጀል ተጠርጥረው ክስ የተመሰረተባቸውና በፍርድ ቤት 

የቅጣት ውሳኔ የተላለፈባቸው ሰዎች ይፈቱ” የሚል አቋም አሸባሪነትን የሚያበረታታና 

ለአሸባሪነት ያለ ደጋፍ የተገለፀበት ፀያፍ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የህግ የበላይነት 

መርሕን የሚጣረስ በመሆኑ በፍፁም ተቀባይነተ ሊኖረው አይችልም። ሰማያዊ ፓርቲና 

መናጆዎቹ “ተከሳሾቹና ፍረደኞቹ ይፈቱ” በሚል ያቀረቡት ጥያቄ የህግ የበላይነት መርህን 

የሚፃረር መሆኑን አያውቁትም የሚል ግምት የለኝም።  ይህ አቋማቸው ህገመንግስታዊው 

ስርአት ሽብርተኝነትን ጨምሮ በሃይል እንዲናድ የሚመኙና ይህን ተስፋ ያደረጉ መሆኑን 

ያመለክታል። በተለይ በብሄር ላይ የተመሰረቱት ፓርቲዎች የመላው አማራ ድርጅትን 

ሳይጨምር እዚህ ውስጥ  መግባት የፈለጉበት ምክንያት ለብዙዎች ግልፅ አይደለም። 

 

በተለይ ከዚህ ቀደም ሀገወጥ አካሄዶችን በመደገፍ የሚታወቁት ሰማያዊ ፓርቲና መሰሎቹ  

የህግ የበላይነት መርህ እንዲጣስ የጠየቁት፣ ጠያቄው ተቀባይነት ያገኛል የሚል እመነት 
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ስላላቸው ሳይሆን ለሌላ ዓላማ ሰበብ ፍለጋ ነው። ይህም ምርጫ ውስጥ ከመግባት ይልቅ 

የተለየ ስውር ዓላማ ለማራመድ ይመቻል ብለው ወዳሰቡት ሁኔታ ውስጥ ለመግባት ነው። 

 

እዚህ ላይ ምርጫ ላይ መሳተፍ የማይፈለጉት ለምንድነው? ምርጫ ላይ የማይሳተፉ ከሆነ 

ሌላ ምን ተጨባጭ የፖለቲካ እንቅስቃሴ አማራጭ አላቸው? የሚል ጥያቄ መነሳቱ 

አይቀርም። 

 

ነገሩ እንዲህ ነው። ስመንቱን ፓርቲዎች ያሰባሰበው ሰማያዊ ፓርቲ ሲመሰረትም የምርጫ 

ፓርቲ አይደለም። ሰማያዊ ፓርቲ በዚህ ዘመን ላይ መፈጠር የነበረበት ተራማጅ ፓርቲ 

አይደለም። ለኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች የራስን እድል በራስ የመወሰን 

መብትና ነፃነት የሰጠው ሕገመንግስትና በህገመንግስቱ መሰረት የተገነባው ፌደራላዊ 

ስርአት ላይ መሰረተ ቢስ ጥላቻ (prejudice) ያደረባቸው የባለፉ ዘውዳዊና የወታደራዊ 

ቡድን ፈላጭ ቆራጭ ስርአት ደጋፊና አራማጆች የአመለካከት ልጆች የሆኑ ጥቂት የወጣት 

አሮጌዎች የመሰረቱት ፓርቲ ነው። 

 

ሰማያዊ ፓርቲና አብሮት ቡደኑን የሚመራው መኢአድ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ በመከባበርና በእኩልነት  ላይ የተመሰረተ 

የህዝብ አንድነት መስርተው የሚኖሩበትን ፌደራላዊ ስርአት አይቀበሉም፤ አይቀበሉም 

ብቻ ሳይሆን ስርአቱ ላይ የመረረ ጠላቻ አላቸው። በብሄራዊ ማንነት ላይ የተመሰረተው 

ፌደራላዊ ስርአት ፈረሶ በዘውዳዊና በወታደራዊ ቡድን ፈላጭ ቆራጭ ስረአቶች የነበረው 

መልከዓምድር - ገደል፣ ሸለቆ፣ ተራራ፣ ወንዝ . . . ላይ የተመሰረተ “የከፋፍለህ አዳክመህ” 

ግዛ እንዲመለስ የማድረግ ምኞት የዘው  የሚንቀሳቀሱ ፓረቲዎች ናቸው። 

 

ሰማያዊ ፓርቲ በወጉ የተዘጋጀ ፕሮግራም የለውም። ወይም ፕሮግራሙን ለህዝብ 

ማስታዋወቅ ዋና ጉዳዩ አይደለም። የምርጫ ፓርቲ ስላልሆነ። ስለዚህ በየአጋጣሚው “ሃገር 

ተከፋፈለ፣ ለመበታተን አደጋ ተጋለጠ ምንትስ ቅብጥርሰ”  ከሚለው ያፈጀና ያረጀ አቋሙ 

ውጭ ሌሎች ፖሊሲዎቹን በግልፅ ማወቅ ስለማይቻል ትችቴ በዚሁ በፌደራላዊ ስርአቱ 

ላይ በያዘው አቋመ ላይ አተኩሯል። 
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እርግጥ የሃገሪቱን ፌደራላዊ አወቃቀርን በተመለከተ “መልከዓምድራዊ ይሁን” የሚለውን 

አማራጭ የመያዝ ሕገመንግስታዊ መብት አለ። ዋናው ነገር “ይህን አማራጭ የየራሳቸው 

ማንነት ያላቸውና ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ የሚገኙት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦች  ይቀበሉታል ወይ?” የሚለው ነው። አነሰማያዊ ፓርቲ የያዙት 

መልከዓምድር ላይ የተመሰረተ ፌደራላዊ አወቃቀር፣ አንድን ብሄር ወይም ብሄረሰብ 

ሁለትና ከዚያ በላይ ቦታ ከመበጣጠሱም ባሻገር ሁለትና ከዚያ በላይ ብሄሮችን በአንድ ላይ 

ይጨፈልቃል።  በዚህ ሁኔታ ብሄሮችና ብሄረሰቦች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር - 

በቋንቋ መስራት፣ ባህላቸውን ማጎለበት፣ ታሪካቸውን መንከባከብ . . . የማይችሉበትን 

ሁኔታ ይፈጥራል። እናም የኢትዮጵያ ብሄሮችና ብሄረሰቦች፣ መስዋዕትነት በጠየቀ ትግል 

ያገኙትን በሄራዊ መብትና ነፃነት ያጎናፀፋቸውን በብሄር ላይ የተመሰረተ ፌደራላዊ 

አወቃቀር ሰማያዊ ፓርቲ ባቀረበላቸው መልከዓምድራዊ አወቃቀር የለውጣሉ ማለት 

በፍፁመ የማይታሰብ ነው። 

 

የፌደራል መንግስት ስልጣን የሚመነጨወ ከብሄራዊ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ ከሚኖሩበት ክልላዊ መንግስታት ነው። 

የፌደራል መንግስት ስልጣን የሚመነጨው በህገመንግስቱ አንቀፅ 47 ላይ “የፌደራል 

መንግስት አባላት” በሚል ርዕስ ስር በንኡስ አንቀፅ 1 ከተዘረዘሩት የትግራይ፤ የአፋር፤ 

የአማራ፤ የኦሮሚያ፤ የሶማሌ፤ የቤኒሻንጉል/ጉምዝ፤ የደቡብ ብሄሮች፣ በሄረሰቦች፣ ሕዝቦች፤ 

የጋምቤላ ሕዝቦች፤ የሃራሬ ክልል መንግስታት ነው።  

 

በመሆኑም በብሄራዊ ማንነት ላይ የተመሰረተውን ፌደራላዊ አወቃቀር የሚቃወም አቋም 

የሚያራምደው ሰማያዊ ፓርቲና መሰሎቹ በየትኛውም ክልላዊ መንግስት በሎም በፌደራል 

መንግስት ደረጃ በሕዝብ ውክልና ስልጣን የመረከብ እድል የላቸውም። እሰከአጥንታቸው 

ዘልቆ የለማባቸውን በጠባብ ዘረኝነት ላይ የተመሰረተ አቋማቸውን ከመቀየር  ወደ ስልጣን 

ለመምጣት የሁከትና የሃይል አማራጭን የመረጡ ይመስላሉ፤ በተለይ ሰማያዊ ፓርቲ። 

ሰማያዊ ፓርቲ ከተመሰረተ ግዜ ጀመሮ የተከተላቸው አካሄዶችና በዘንድሮው ሃገራዊ 

ምርጫ ላይ ላለመሳተፍ የያዘው አቋም ይህን ያረጋግጣል። ይህ እውነታ ሰማያዊ ፓርቲ 

ከአመሰራረቱም የምርጫ ፓርቲ እንዳልሆነም ያመለክታል። በመጪው ምርጫ ላይ 

የማይሳተፈውም ይህ ተፈጥሯዊ ባህሪው ስለሚያስገድደው ነው። 
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ሰማያዊ ፓርቲ፣ ጥቂት በምርጫ ሰሞን ብቅ የሚሉ የደከሙ ፓርቲዎችን ሰብስቦ መጪውን 

ምርጫ መነሻ በማደረግ የማይጨበጥ ቅድመ ሁኔታ አቅረቦ በምርጫ ላይ የመሳተፈ 

ፍላጎት እንደሌለው አሳውቆናል። የሰማያዊ ፓርቲ እና በስሩ የሰበሰባቸው ስምንት 

ፓርቲዎቸ ሊቀመነበር የሆኑተ አቶ ይልቃል ጌትነት የስብስቡን የህዳር ወር እንቅስቃሴ 

መርሃ ግብር ይፋ ባደረጉበት እለት “. . . በምርጫው ላይ መሳተፍ ማለት የዚህችን ሃገር 

ችግር ማባባስ፣ ለኢዴሞክራሲያዊና ለስርአት አልበኝነት መተባበር፣ በኢትዮጵያ ህዝብ 

መሳለቅ በመሆኑ አንሳተፍም” ማለታቸውን ልብ በሉ። 

 

ሰማያዊ ፓርቲ በምርጫው የማይሳተፍ ከሆነ የሚኖረው አማራጭ ምንድነው?  ሰማያዊ 

ፓርቲ ከላይ እንደተገለፀው ከአፈጣጠሩም በምርጫ ላይ የመሳተፈ ባህሪ ሰለሌለውና 

ልሳተፍ ቢል እንኳን በሃገሪቱ መሰረታዊ የፖለቲካ ጉዳየ ላይ የያዘው አቋም የህዝብን 

ድምፅ ስለማያስገኘው፣ ተሳካም አልተሳካ በሁከተና ግርግር የህዝብን ስልጣን ለመመንተፈ 

ከመሞከር እንደማይመለስ ግልፅ ነው። ሰማያዊ ፓርቲ ከጎኑ ያሰለፋቸውን ጥቃቅን 

መናጆዎቹን ሰብሰቦ ሰሞኑን ይፋ ያደረገው “የህዳር ወር እንቅስቃሴ መርሃ ግብር”ም 

ይህንኑ የሚያመለክት ነው። የመርሃ ግብሩን ይዘትና መርሃ ግብሩ ይፋ በተደረገበት ወቅት 

አቶ ይልቃልን ጨምሮ የስብሰቡ አባላት የሰጣቸውን አስተያየቶች በመጠኑ እንመልከት። 

 

ሰማያዊ ፓርቲ መራሹ የዘጠኝ ፓኝቲዎች ስብስብ የህዳር ወር እንቅስቃሴ መርሃ ግብር 

ሰሞኑን የፋ ሲደረግ ሊቀመነበሩ አቶ ይልቃል “አሁን ያለው ሁኔታ የፖለቲካ ምህዳሩ 

ጠቧል ሳይሆን ተዘግቷል ወደመሚል ድምዳሜ የሚያደርስ ነው” ብለዋል። 

 

የፖለቲካ ምህዳር የተለያየ አመለካከት ላይ ተመስርተው የተደራጁና የተለያየ ፕሮግራምና 

ፖሊሲ ያላቸው ፓርቲዎች፣  ከመደራጀት ጀምሮ በህዝብ ውክልና ለስልጣን እስከመብቃት 

ድረስ ባለው ስፋት ውስጥ ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቀሴ ማድረግ የሚችሉበት መብትና 

ነፃነት ልክ ነው። የኢትዮጵያን ሁኔታ ከዚህ አኳያ ስንመለከተው በአመለካከት 

የመደራጀት፣ አመለካከትን የመግለፅና የማራመድ፣ በፈቀዱት አቋም ምርጫ ላይ 

የመወዳደር፣ በሕዝብ ውክልና ስልጣን የመረከብ ወይም የመጋራት መብትና ነፃነት 

በህገመንግስት ተረጋግጧል። በዚሀ መሰረት ከሀገመንግስቱ ተፃራሪ የሆነና ቀደሞ የነበሩትን 
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ስርአት የመመለስ ራእይ ያላቸው ፓርቲዎች ጭምር ያለአንዳች ክልከላ ተደራጅተው 

ህጋዊ እውቅና አግኝተው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ።  

 

ፓርቲዎቹ ከዚህ ቀደም በተካሄዱ ምርጫዎች ላይም ተሳተፈዋል። በተለየ በ97 ምርጫ 

ላይ በኣማራና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስታት እንዲሁም በፌደራል መንግስት የህዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ ተቃዋሚዎች ከፍተኛ መቀመጫ ማግኘት ችለው እንደነበረ፣ 

አዲስ አበባን የማስተዳደር ሙሉ የስልጣን ውክልና ማግኘት ችለው እንደነበረ 

እናስታውሳለን። ምርጫ 97ን ተከተሎ በተለይ አይነ ግብ ነን የሚሉት ፓርቲዎች 

በተከተሉት ህገወጥና ከሰላማዊ ፖለቲካ ስነምግባር ውጭ የሆነ ተግባር በህዝብ ዘንድ 

ያላቸው ተኣማኒነት በመቀነሱ እንዲሁም ኢህአዴግ በህዝብ ውክልና ስልጣን ላይ 

በቆየባቸው ዓመታት ያከናወናቸው ተግባራት ፍሬ አያፈሩ መምጣትና ቀደም ሲል 

ከነበረው በተሻለ የህዝብ ግንኙነት ስራ በመስራቱ በ2002 ምርጫ ላይ በተወዳደረባቸው 

ክልሎች ተቃዋሚዎቹን ሙሉ በሙሉ ማለት በሚቻልበት ደረጃ ማሸነፍ ችሏል።  

 

በዚህ መሰረት ከኣጋር ድርጀቶች ጋር በመሆን በፌደራል መንግስት የህዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤት ውስጥ 99 በመቶ መቀመጫ መያዝ ችሏል። ይህ ማለት ግን ተቃዋሚዎች 

ምንም ድምፅ አላገኙም ማለት አይደለም። በርካታ ዜጎች ድምፃቸውን ለተቃዋሚዎች 

ሰጥተዋል። ኢህአዴግ ያሸነፈው በ50 + 1 አብላጫ ድምፅ በማግኘቱ ነው። በአሁኑ ግዜ 

ህጋዊ እውቅና አግኝተው በፌደራልና በክልል ደረጃ የሚንቀሳቀሱ ሰባአምስት ፓርቲዎች 

አሉ። በርካታ የግል ሚዲያዎች የተለያዩ አመለካከቶች እንዲነሸራሸሩ እያደረጉ ነው። 

እነዚህ ሁኔታዎች በኢትዮጵያ ያለውን የፖለቲካ ምህዳር ስፋት ያሳያሉ። 

 

የሰላማዊ ትግል የፖለቲካ ምህዳር ሀገወጥ እንቅስቃሴዎችን አያጠቃልልም። እነሰማያዊ 

ፓርቲ የፖለቲካ ምህዳሩ ጠበበ የሚሉት ሕገመንግስቱንና ህገመንግስታዊ ስርአቱን በሃይል 

ለመናድ የሚደረግ እንቅስቃሴንም እያሰቡ ነው። በየትኛውም ሃገር ባለ ዴሞክራሲያዊ 

ስርአት ሕገመንግስታዊ ስርአትን በህገወጥ መንገድ - በአመፅ፣ በወረራ፣ በሽብርተኝነት . . 

. ለመናድ የመንቀሳቀስ መብት የለም። የዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች  የፖለቲካ ምህዳር 

አካል አይደሉም። እንዲያውም የፖለቲካ ምህዳር መስፋት ዋነኛው መለኪያ የዚህ አይነት 

እንቅስቀሳሴዎች አለመኖር ነው። ሰማያዊ ፓርቲና መሰሎቹ “የፖለቲካ ምህዳሩ ጠበበ፣ 
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ተዘጋ ፣ ፖለቲከኞች፣ ጋዜጠኞች . . . ታሰሩ፣ ተሰደዱ” እያሉ የመነጫጩት ከሀገወጥ 

የፖለቲካ እንቅስቃሴ በአኳያ  የሚታይ ነው። 

 

ለፖለቲካ ምህዳሩ መጥበብ ምክንያት እንደሆኑ ተደርገው የሚቀርቡት  “ታሰሩ፣ ተሰደዱ” 

የሚባሉ ሰዎች፣ ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት በተጨባጭ የሽብር ድርጊት መፈፀማቸው 

በማስረጃ የተረጋገጠባቸው ናቸው። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት ከተፈረጁ 

ቡድኖች ጋር እንዲሁም ከዓለም አቀፍ የአክራሪነት እንቅስቃሴ ጋር በመተባበር 

ሕገመንግስታዊ ስርአቱን በሕገወጥ መንገድ ለመናድ ማሴራቸውና መሞከራቸው 

በተጨባጭ ማስረጃ የተረጋገጠባቸው ናቸው።  

 

በእነዚህ ሰዎች ላይ የቅጣት ውሳኔ ተላልፎባቸው ማረሚያ ቤት የወረዱት በመንግስት 

ባለስልጣናት ትእዛዝ ሳይሆን  ከሳሽ አቃቤ ህግና ተከሳሾቹ በተከራከሩበት ይፋ የፍርድ 

ሂደት ጥፋተኛ ሆነው በመገኘታቸው ነው። የቅጣት ውሳኔ የተወሰነባቸው ሰዎች ላይ 

የቀረበውን የጥፋተኝነት ማስረጃ ማንኛውም ሰው የፍርድ ሂደቱ የተከናወነበትን መዝገብ 

አውጥቶ መመልከት ይችላል። 

 

በፈቀዱት አመለካከት የመደራጀት፣ አመለካከትን የማራመድና የመግለፅ፣ በአመለካከት 

ለስልጣን የመፎካከር፣ በህዝብ ውክልና የመንግስት ስልጣን የመረከብ መብት 

የተረጋገጠበትን ህገመንግስትና ህገመንግስታዊ ስርአት በሕገወጥ መንገድ ለመናድ 

የሚደረግ እንቅስቀሴን ለመከላከል የሚወሰድ የህግ እርምጃ ሰላማዊውን የፖለቲካ ምህዳር 

ያሰፋዋል እንጂ አያጠበውም። ህጋዊ እርምጃው የሚያጠበው የሀገወጥ የፖለቲካ እንቅስቀሴ 

ምህዳሩን ነው። ሰማያዊ ፓርቲ፣ ሲመች ሕገወጥነትን ሳይመች ሕጋዊነትን እያጣቀሰ 

ለመነቀሳቀስ የተደራጀ ፓርቲ በመሆኑ በህገወጠ እንቅስቃሴ ላይ የሚወሰድ እርምጃ 

መንቀሳቀሻ ስፍራውን ያጠብበታል። ምህዳሩ የጠበበ ሆኖ የሚታየው በዚህ ምክንያት ነው። 

ለሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቀሴ ምህዳር ይሰፋ ዘንድ፣ ህገወጥ እንቅስቃሴ መገደብ 

እንደሚኖርበት መታወቅ አለበት። 

 

ሰማያዊ ፓርቲ መራሹ ቡድን ያዘጋጀው የህዳር ወር እንቅስቀሴ መርሃ ግብር ወደ 

ሃይማኖታዊ ተቋማትም የሚዘልቅ ነው። መርሃ ግብሩ “ሕዝቡ በየቤተ እምነቱ የፀሎት 



9 
 

ፕሮግራም እነዲያካሂድ ጥሪ እናስተላልፋለን” ይላል። በያዝነው ወር አርብ የሙስሊሞች 

የጁመዓ የፀሎት ስነስርአት በሚከናወንበት ቦታ በመገኘት ቅስቀሳ እንደሚደረግም 

ይገልፃል። 

 

እነሰማያዊ ፓርቲ በዚህ ወር ያዘጋጁት የፀሎት ፕሮግራም ለነብስ የሚደረግ ፀሎት 

እንዳልሆነ ግልፅ ነው። የዚህ ፐሮግራም ዓላማ የተለያየ ሃይማኖት ተከታዮች አምልኮ 

ለማከናወን የሚሰበሰቡብትን ስርአት ለሀከት መቀሰቀሻነት መጠቀመ ነው። ይህ ድርጊት 

ተገቢ ያለሆነ ብቻ ሳይሆን ሕገወጥም ነው። በሃይማኖት ተቋማትም ሆነ በሌላ ስፍራ 

በሚካሄድ የአምልኮና የፀሎት ስርአት ላይ ወይም በአቅራቢያው የተቃውሞም ሆነ የድጋፍ 

ሰልፍ፣ ህዝባዊ ስብሰባ፣ የፖለቲካ ቅስቀሳ ማካሄድ በሕግ የተከለከለ ነው። ሰማያዊ ፓርቲና 

አጃቢዎቹ ይህን የሚያደርጉ ከሆነ ብህግ ይጠየቃሉ። ያው እንደተለመደው ህግ በመተላለፍ 

የተወሰደባቸውን እርምጃ “የፖለቲካ ምህዳሩን አጠበበ” ብለው የሚንጫጩ መሆኑ ግን 

ከወዲሁ ሊታወስ ይገባል።  

 

የአነሰማያዊ ፓርቲ ሰነድ “በምርጫ ስም የነፃነት ትግሉን ማዘናጋት አይቻልም” ይላል 

ብዙዎች የዚህ ሃሳብ ይዘት አለገባቸውም፤ ግራ አጋብቷቸዋል። ምርጫ ዋነኛው የህዝብ 

የበላይነትና ነፃነት የሚገለፅበት ስርአት በመሆኑ፣ ይህ ምርጫ የትኛውን ትልቅ ነፃነት 

እንደሚጋርድ ማወቅ አዳጋች መሆኑ ነው ግራ መጋባቱን የፈጠረው። 

 

ከሰማያዊ ፓርቲ ተፈጥሯዊ ባህሪ አኳያ ሲታይ ግን ምርጫን እንደነፃነት እጦት 

የተገለፀበት ሃሳብ ምንነት ግልፅ ይሆናል። ቀደም ሲል እንደገለፅኩት ሰማያዊ ፓርቲ 

ከአመሰራረቱም የምርጫ ፓረቲ አይደለም። ሰማያዊ ፓርቲ በሁከትና ግርግር የኢትዮጰያ 

ብሄሮችን፣ ብሄረሰቦችንና ሕዝቦችን ስልጣን መቀማት የሚያስችለውን አጋጣሚ እየፈጠረና 

እያነፈነፈ የሚቅነዘነዝ ፓርቲ ነው። ሰማያዊ ፓርቲ ሁከትና ግርግር መፍጠር ያስችላል 

ብሎ ከገመተ  ከማንም ጋር ለመተባበር፣ ማንም ላይ ለመለጠፍ ዝግጁ ነው።  

 

ከዚህ ቀደም ከዓለም አቀፍ የአክራሪነት እንቅስቃሴ ጋር ግንኙነት የነበረውን እስልምናን 

ሽፋን ያደረገ ፖለቲካዊ እንቅስቀሴ ደግፎ ያደረገው መራወጥ ለዚህ አስረጂነት ሊጠቀሰ 
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ይችላል። ሰማያዊ ፓርቲ አሸባሪ ቡድንም ላይ ከመለጠፍ እንደማይመለስ ከባህሪው 

መረዳት ይቻላል። 

 

በመሆኑም የህዝብ የበላይነት - የህዝብ የመንግስት ስልጣን ባለቤትነትና ምንጭነት 

የሚረጋገጠበት ምርጫ ህዝባዊ መሰረት ለሌለው ሰማያዊ ፓርቲ ምንም ጥቅም የለውም። 

ጥቅም የለውም ብቻ ሳይሆን የሁከትና የግርግር ሩጫውን የህልም ሩጫ ያደርገዋል፤ 

ይደፍቀዋል፤ ትንፋሽ ያሳጣዋል። ምርጫ፣ ሰማያዊ ፓርቲ “የነፃነት ትግል” የሚል ስም 

የቀባውን ሕገመንግስታዊ ስርአቱን በሃይል የመናድ ውል አልባ  እንቅስቃሴ ያረክሰዋል። 

እናም “በምርጫ ስም የነፃነት ትግሉን ማዘናጋት አይቻልም” የሚለው የሰማያዊ ፓርቲ 

ወሬ “በምርጫ ስም ሕገወጠ እንቅስቃሴን መድፈቅ አይቻልም።” በሚል ተስተካክሎ 

ይታይ። 

 

በአጠቃላይ ሰማያዊ ፓርቲና  የሰበሰባቸው ፓርቲዎች የሰሞኑ መቅነዝነዝ ሆን ተበሎም 

ይሁን ባለማወቅ ምርጫ ወደጎን ገፍቶ፣ በረብሻን ስልጣን ምንተፍን ተስፋ ያደረገ ነው። 

በመሆኑም ከህገወጥ እንቅስቃሴና ከረብሻ ድርና ማግ የተሰራው ሰማያዊ ፓርቲ መናጆ 

ለመሆን የተዘጋጃችሁ ፓርቲዎች ከዚህ ሕገወጥና የትም የማይደርስ አካሄድ ወጥታችሁ 

እንወክለዋለን ለምትሉት ብሄር፣ ብሄረሰብ፣ ሕዝብ ተስፋ የመሆን አቅም ወዳለው ፓርቲነት 

ማደግን ዓልማችሁ ብትሰሩ መልካም ነው። ምርጫን ገፈቶ ረብሻን የስልጣን ተስፋ 

ማደረግ ጉም እንደመጨበጥ መሆኑንም ልብ በሉ። እናም እንደምታድጉ ሁኑ።  

 


