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ይቺ ጠጋ ጠጋ … 
 

                ኦፌኤጋ ሶቾኣ  ከአዲማ 

  

አንዲንዴ የተቃዋሚ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ሕገወጥነት ክፈኛ ተጠናውቷቸው  

ከአግባብ ውጭ የሆኑ አካሄድችን የሙጥኝ ብሇው ይስተዋሊለ፡፡ ከሕገወጥ አካሄዴ 

ጋር የተቆራኙ ፓርቲዎች ከወንጀሌ ጋር ከተፊቱ ህሌውናቸው የሚያከትምሇት 

ስሇሚመስሊቸው ከቀይ መስመር ርቀው መታየትን አይፇሌጉም፡፡ ሰሞኑን 

የአንዴነት ፓርቲ ቅጥያ ሆኖ የበቀሇው የእነ ፕሮፋሰር መስፌን ፓርቲ ወይዘሪት 

ብርቱካን ሚዯቅሳን የፓርቲው ተቀዲሚ ሉቀመንበር አዴርጏ መርጧታሌ፡፡ 

ሇመሆኑ ወይዘሪት ብርቱካን ማን ናት? የት ነች? የእነ ፕሮፇሰር አንዴነት 

ብርቱኳንን በሉቀመንበርነት ሇመምረጥ ሇምን ፇሇገ? እኔ የህግ በሇሙያ እንጂ 

ፖሇቲከኛ አይዯሇሁም፡፡ የእነዚህ ሰዎች አካሄዴ አንዴ ነገር  ስሇጫረብኝ  ይህችን 

ሌጽፌ ወዯዴኩ፡፡  

 

ወይዘሪት ብርቱካን ጥሩ የህግ ባሇሙያ፣ ሇአጭር ጊዜም ቢሆን በሙያቸው 

ሃገራቸውን ያገሇገለና 1997 የቀዴሞው ቅንጅት ወህዯት ሲያዯርግ ግሇሰቧ 

የፓርቲው ተቀዲሚ ምክትሌ ሉቀመንበር የነበሩ ናቸው፡፡ ከምርጫ 97 በኋሊ 

የቀዴሞው ቅንጅት አመራሮች በፇፀሙት ስህተት ሇበርካታ ወገኖቻችን ህይወት 

መጥፊትና ንብረት መውዯም ምክንያት ሆነው በህግ አግባብ ወዯ ማረሚያ ቤት 

ወረደ፡፡ ፌርዴ ቤትም ሂዯቱን ተመሌክቶ ጥፊተኛ ሆነው በመገኘታቸው የእዴሜ 

ሌክ እስራት መወሰኑ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው፡፡ 

እንግዱህ በዚህ አግባብ ወዯ ቃሉቲ የወረደት የቀዴሞው የቅንጅት አመራሮች 

ህዝብንና መንግሥትን ይቅርታ ጠይቀው በቅዴመ ሁኔታ ሊይ የተመሠረተ ይቅርታ 

ተሰጥቷቸው ከእሥር እንዱፇቱ ተዯረገ፡፡ እነዚህ ግሇሰቦች ከእስር ሲፇቱ ህገ 

መንግሥቱንና ህገ መንግስታዊውን ስርዓት ማክበር ብቻ ሳይሆን ማስከበርም 

እንዲሇባቸው ከስምምነት ተዯርሶ ማንኛውም ማኀበራዊም ሆነ ፖሇቲካዊ 

ጥቅሞቻቸው ሳይጓዯለባቸው ከህብረተሰቡን እንዱቀሊቀለ ተዯረገ፡፡ 
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ይቅርታ ከተቸራቸው መካከሌ አንዶ ወይዘሪት ብርቱካን ናቸው፡፡ ግሇሰቧ 

በአዯባባይ ይቅርታ ጠይቀው ከተፇቀዯሊቸው ቡኋሊ መሌሰው በአዯባባይ ይቅርታ 

አሌጠየኩም ስሊለ የህግ የበሊይነት ሇማስከበር ወዯ ማረሚያ እንዱገቡ ተዯረገ።   

የወይዘሪት ብርቱካን ምዯቅሳ የይቅርታ መነሳት የህግ የባሊይነትን ማስጠበቅ እንጂ 

የፖሇቲካ እስረኛነት ጉዲይ እንዲሌሆነ ይሰማኛሌ ፡፡ ምክንያቱም በወቅቱ የመገናኛ 

ብዙሀን እና የግሌ ጋዜጦች  እንዯገሇፁት ሇይቅርታው መሰረዝ ምክንያት የሆነው 

ግሇሰቧ በስዊዱን እና በጀርመን አገር በተዯረገ ስብሰባ ሊይ በመገኘት “ያቀረብኩት 

የይቅርታ ጥያቄ የሇም ወይም አሌጠየኩም:: ከእስር የተፇታነው በሽማግላዎች 

ዴርዴር እና ሾሊ በዴፌን በሆነ መንገዴ እንጂ ይቅርታ ስሇጠየኩ አይዯሇም፡፡ እናም 

በህግ በተመሰረተ አግባብ የይቅርታ ጥያቄ አሊቀረብኩም፡፡ የተሰጠኝም ይቅርታ 

የሇም” ብሇው መግሇጫ በመስጠታቸው ነበር፡፡ 

በወቅቱ ብዙ ኢትዮጵያውያን የመንግሥትን አርቆ አሳቢነትንና የሃገር 

ሽማግላዎችን የተሳካ ጥረት አዴንቀን የሃገራችን የቆየ የሽምግሌና ሂዯት ዛሬም 

ውጤትማ ሆኖ ስናየው በባህሊችን ኮራን።የቅንጅት አመራሮችም ቃሌ የገቡትን 

ይፇጽማለ   የሚሌ እምነት አዴሮብ ነበር።    

 

ሇቅንጅት አመራሮች ይቅርታ ሲሰጥ የነበሩ ሁኔታዎች ስንመሇከት  በመጀመሪያ  

ይቅርታ ጠያቂዎቹ ሇተፇፀመው ጥፊት ወይም ሇንብረት መውዯምና ሇንዑኃን 

ዜጎች ህይወት ማሇፌ  በግሌና በጋራ ኃሊፉነት እንዯሚወስደ፤ ሁሇተኛ፣ ሇወዯፉትም 

በዚህ መሰሌ ተግባር እንዯማይሳተፈ፤ ሶስተኛ፣ ህገ መንግስቱን የማክበርና 

የማስከበር ተግባር በአግባቡ እንዯሚወጡ፤ አራተኛ፣  በህግ የተዯራጁ የመንግስት 

ስሌጣን አካሊትን ተግባር ተቀብሇውና አክብረው እንዯሚንቀሳቀሱ ተስማምተው 

ነበር፡፡ በእነዚህ ነጥቦች ተስማምተው በፉርማቸው ይቅርታ ጠየቁ መንግስትም 

በቅዴመ ሁኔታ ሊይ የተመሰረተ ይቅርታ ሰጣቸው  በእዚህ ሁናቴ ከማረሚያ ቤት 

የወት ግሇሰብ እንዱህ ያሇ የክህዯት ዴርጊት መፇጸማቸው አግባብ እንዲሌሆነ  የህግ 

ባሇሙያ ሇሆኑት ወይዘሪት ብርቱካን  የሚጠፊቸው አይመስሇኝም፡፡  
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ማንም በቀሊለ እንዯሚረዲው ወይዘሪት ብርቱካን ሦስተኛ እና አራተኛውን ቅዴመ 

ሁኔታዎችን ጥሰዋሌ:: ሇምን ቢባሌ? የይቅርታ ቦርደ ባቀረበው የውሳኔ ሀሳብ 

መሰረት በርዕሰ ብሔሩ የተሰጣቸውን ይቅርታ በመናዴ ምንም ይቅርታ አሌጠየኩም 

ይቅርታም አሌተሰጠኝም በማሇታቸው በህገመንግስቱ የተሰየመን አካሌ ተግባር 

ያሇመቀበሌ እና የህገመንግስቱን አንቀጽ 9 (2) በሁለም ዜጋ ሊይ የተጣሇውን 

የህገመንግስቱን የበሊይነት ኣሇመቀበሌን እና አሇማክበርን ያሳያሌ እሊሇሁ።  

ወይዘሪት ብርቱካን ይቅርታ አሌጠየኩም ብሇው በይፊ ከተናገሩ ማንም አስገዴድ 

ይቅርታ ሉያስጠይቃቸውና ሉያሰጣቸው አይችሌም፤ እናም የፌርዴ  ውሳኔው 

የፀናባቸው ዘንዴ ወዯ ማረሚያ ወረደ፡፡ ማንም ሇእራሱ ከእራሱ በሊይ የሚያውቅ 

የሇም እና ግሇሰቧ የመረጡትን ፇፅመዋሌ፡፡ ሇዚህም እስከ ዛሬ ዴረስ ሊዯረጉት 

ዴርጊት የተፀፀቱ አይመስሇኝም፡፡  

 

እኔ በራሴ አቋም ያሇው ሰው ዯስ ስሇሚሇኝ ከወይዘሪቷ ዴርጊት ይሌቅ በተቃዋሚ 

ፓርቲ ስም የተሰባሰቡት አመራሮች አካሄዴ ግራ እያጋባኝ ነው፡፡ ምክንያቱም 

ግሇሰቧ ይቅርታ አሌጠየኩም ካለ የፌርዴ ቤትን ውሳኔን መቀበሌ ግዳታ ነው፡፡ 

ይህን በማራገብ የሚገኝ የፓሇቲካ ትርፌ ጠቃሚ አይመስሇኝም። የህግ የበሊይነት 

ማሇት ይህ ነው።  

ይህንን ዴርጊት መንግሥት እንዯ ቀሊሌ አይቶ ሇምን አያሌፌም ሇሚለት ግሇሰቦች 

መንግሥት የህግ የበሊይነት የማስጠበቅ ግዳታ ስሊሇበት የወይዘሪቷ ወዯ ማረሚያ 

መመሇስ ከዚህ አኳያ ሉታይ ይገባሌ። ምክንያቱም የህግ የበሊይነትን ማስከበር 

ከዴርዴር የሚቀርብ መሆን የሇበትም። የህግ የበሊይነትን ካሌተከበረ ማንም 

እንዲሻው ስሇሚሆን   ሁከት፣  ብጥብጥ እና ቀውስ ስሇሚነግስ  ወጥቶ መግባት፣ 

ወሌድ መሳም ስሇማይቻሌ ዴርጊቱ በህግ አግባብ መቋጨቱ አግባብ ይመስሇኛሌ:: 

 በይቅርታ አዋጁ አንቀጽ 12 (1) መሠረት የይቅርታ ጥያቄው በጠያቂው ወይም 

በወኪለ ወዘተ መቅረብ አሇበት ስሇሚሌ ግሇሰቧ ዯግሞ በህግ አግባብ የጠየኩት 

ይቅርታ የሇም ብሇው ስሇካደ ይቅርታ ሊሌጠየቀ ሰው ይቅርታ ማዴረጉ (መስጠቱ ) 

አግባብ አይሆንም፡፡ ይቅርታው መሰረዙም ፖሇቲካዊ ሳይሆን ህጋዊ አካሄዴ 
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መሆኑን መረዲት ይቻሊሌ:: ከፖሇቲካ ተሳትፍ ሇማጨናገፌም እንዲሌሆነ መገመት 

ይገባሌ::  

ወይዘሪት ብርቱካን  ጉዲዩ ፖሉስ ዘንዴ ከዯረሰ በኋሊስ ሇምን በተሰጣቸው እዴሌ 

አሌተጠቀሙም? ወይዘሪት ብርቱካን ፖሉስ ሇምን ይጠራኛሌ? መግሇጫዬን 

እንዲስተባብሌስ ሇምን ሶስት ቀን የጊዜ ገዯብ ይሰጠኛሌ ወዘተ ያለትን ስንመሇከት 

ግሇሰቧ ሇፌትህ አካለ መሌካም አመሇካከት ያሊቸው አየመስሇኝም። ፖሉስ ስሌጣን 

የመነጨው ከህገ መንግስቱ አንቀጽ 9 (2) አንቀጽ 51 (6) የህዝብን ሰሊም እና 

ዯህንነት ሇመጠበቅ ቀሚሌና ከላልች ህግ እና ዯንብ መሆኑን ወይዘሪት ብርቱካን 

ያጡታሌ ብዬ አሊስብም:: ሇአንዱት የሕግ ባሇሙያ እንዱህ ያሇው ዴርጊት ምን 

እንዯሚያመጣ ያጡት አይመስሇኝም፡ ዛሬ እሳቸው ህግንና ህግ አስከባሪን ካሊከበሩ 

ነገ ስሌጣን ቢይዙ ማን ስርዓት ያስከብርሊቸዋሌ?  

እ.ኤ.አ. በዱሴምበር 1966 የፀዯቀው ዓሇም አቀፌ የሲቪሌና የፖሇቲካ መብቶች 

ኮቬናንት (ስምምነት አዋጅ) በአንቀጽ 26 እንዯሚገሌፀው ሁለም ሰው በህግ ፉት 

እኩሌ ነው:: በዘር፣ በቀሇም፣ በፆታ፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት፣ በፖሇቲካ ወዘተ... ሌዩነት 

አይዯረግበትም ይሊሌ:: የሀገራችን ህገ መንግስትም በአንቀጽ 25 በተመሳሳይ ሁለም 

ሰው በህግ ፉት እኩሌ መሆኑን ይዯነግጋሌ:: ወይዘሪት ብርቱካን "የፓርቲ 

ሉቀመንበር "እና ሴት በመሆናቸው ከላሊው ዜጋ የተሇየ ምንም መብት 

እንዯላሊቸውና በህገ መንግስቱ የሰፇረው የዴጋፌ እርምጃ መብትም (Affirmative 

measures) ቢሆን እንኳ ሇዚህ ዓሊማ እንዯማያገሇግሌ ግሌፅ ሉሆን ይገባሌ:: ሴት 

ፖሇቲከኛ ነኝና እንዯፇሇኩ ሌሁን የሚሌ አስተሳሰብ ተቀባይነት አይኖረውም:: 

ወዯፉትም እንዱህ ዓይነት ጉዲይ  በአገራችን ሰሊምና መረጋጋት ሇእዴገትና 

ሇዳሞክራሲ እዴገት እንቅፊት በመሆኑ በሃገራችን እንዱህ ያሇው አጉራዘሇሌ 

ዴርጊት እንዲይሇመዴ  “ሳይቃጠሌ በቅጠሌ”  ነውና መቀጨት ይኖርበታሌ፡፡ 

ስሇዚህ መንግስት የህግ የበሊይነትን ሇማስከበር ትኩረት መስጠቱና እርምጃ 

መውሰደ አግባብ ይመስሇኛሌ:: 

ወይዘሪት ብርቱካን ቀና አስተሳሰብ ቢኖራቸው ኖሮ በፖሉስ ሦስት ቀን የጊዜ ገዯብ 

ሲሰጣቸው ማስተባበሌ ይችለ ነበር:: ሉቀመንበሯ በዚህ እዴሌም አሇመጠቀማቸው 
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በጣም የሚያሳዝን ጉዲይ ነው:: ስሇዚህ ዲግም በሳቸው ምክንያት ሀገርና ህዝብ 

የ1997ቱን ዓይነት ሁከትና ብጥብጥ  ውስጥ መግባት ተገቢ ስሊሌሆነ እንዱህ ሊሇው 

ሁኔታ  የህግ እርምታ መሰጠቱ ተገቢ ነው እሊሇሁ፡፡  

ባጠቃሊይ የወይዘሪት ብርቱካን የይቅርታ አሰጣጥና ይቅርታው የተነሳበት ምክንያት  

ማንም ገሇሌተኛ ሰው ሉፇርዯው የሚችሇው ነው። መንግስት ግሌጽና  ህገ 

መንግስቱን መሰረት ባዯረገ ኃሊፉነት በተሞሊበት አኳኋን የወሰዯው እርምጃ አግባብ 

ይመስሇኛሌ። በተጨማሪም መንግስት ጉዲዩን አስመሌክቶ በየወቅቱ ይወስዲቸው 

የነበሩትን እርምጃዎች ሇህብረተሰቡ ይገሌፅ ስሇነበረ ሂዯቱን ሇመፇተሽ መንገደን 

ቀሊሌ ያዯርገዋሌ፡፡ ወይዘሪት ብርቱካን ይቅርታ አሌፇሌግም በማሇታቸው ወዯ 

ማረሚያ ቤት ተመሇሱ እንጂ ከላልች የቅንጅት አመራሮች የተሇየ የፇፀሙት 

አንዲችም ነበር የሇም፡፡     

መንግስት በሃገሪቱ ውስጥ ህግ የማስከበር ኃሊፉነት አሇበት፡፡  የህግን የበሊይነትን 

ማስከበር ያሌቻሇ መንግስት ሉባሌ አይችሌም፡፡ ፌርዴ ቤት ያሳሇፇውን ውሳኔ  

ፖሉስ  የማስፇፀም ግዳታ አሇበት፡፡ አንዲንዴ የተቃዋሚ የፖሇቲካ ፓርቲዎች 

ከወንጀሌ የራቁ እንዱሆን ህሌውናቸው እንዯሚያከትም መስል ስሇሚሰማቸው 

ከወንጀሌ ጋር የውጥኝ ያለ ይመስሊለ፡፡ ሰሞኑን መርህ ይከበር በሚሌ 

የተመሰረተው የአንዴነት ቅጥያ ፓርቲ  የእነ ፕሮፋሰር መስፌን ፓርቲ ወይዘሪት 

ብርቱካን ሚዯቅሳን የፓርቲው ተቀዲሚ ሉቀመንበር አዴርጏ መርጧታሌ፡፡ የህግ 

ታራሚን የፓርቲ መሪ ማዴረግ “ይቺ ጠጋ ጠጋ …” ያስብሊሌ። 

 

ማረሚያ ቤት ያሇችን ግሇሰብ በህግ አግባብ እንቀሳቀሳሇሁ የሚሌ ዴርጅት 

ሉቀመንበር አዴርጏ መምረጥ ምን ዓይነት አካሄዴ ይሆን? ይህን ያሌኩበት 

ምክንያት የእነ ፕሮፋሰር መስፌን አዱስ የማፌያ  ቅጥያ ዴርጅታቸው ይህግ 

ታራሚዋን የፖሇቲካ ፓርቲ አመራር አዴርጏ መምረጥ በራሱ ከወንጀሌ ጋር 

መሳሳብ ይመስሇኛሌ፡፡ ላሊው የ1997ቱ የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሳዊ 

ሪፐብሉክ የወንጀሌ ህግ አንዴ የህግ እስረኛ በአንቀጽ 123-125 በተገሇፀው መሰረት 

የሲቪሉና የፖሇቲካ መብቶች እንዯሚነጠቁ ይገሌጻሌ ፡፡ እንዱህ ያሇው ቅጥ ያጣ 

አካሄዴ ህጋዊ መንገዴን የሚከተሌ ፓርቲ አሰራር አይመስሇኝም።  የሙጥኝ ያሇ 
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ፓርቲ ሲከራርምማ የወንጀሌ መቀፌቀፉያ ይመስሇኛሌ፡፡ እነ ፕሮፋሰር በተሣሣተ 

የሂሳብ ስላት የፖሇቲካ ትርፌ ሇማግኘት ይመስሇኛሌ በማረሚያ ቤት የምትገኝን 

የህግ ታራሚ የፓርቲ አመራር አዴርገው የመረጡት፡፡ 

 

በህግ አግባብ የተቋጨ ጉዲይ የምርጫ አጀንዲ ሇማዴረግ የሚሞክሩ ፓርቲዎችና 

ግሇሰቦች የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 480 ሥር የተዯነገገውን የወንጀሌ አዴራጊውን 

ያሞገሰ ወይም አበጅቷሌ ያሇ እንዯሆነ ወይም ዓሇማውን ከተቀጣው ሰው ጋር አንዴ 

በማዴረግ የጥፊተኛውን ዴርጊት መዯገፌ በእሥስራት እንዯሚያስቀጣ ስሇሚያስረዲ 

ህብረተሰቡ ሇራሱ ሠሊም ዘብ በመቆም ከመንግስት ጋር በመሆን ህግ የሚጥሱትን 

እየተከታተሇ ማጋሇጥ አሇበት እያሌኩኝ ፤ ይህንን አጀንዲ የሚያራግቡ ፓርቲዎችና 

ግሇሰቦችም እንዯሞኝ የሞተ ጉዲይን ፇሌጎ አጀንዲ በማዴረግ ወዯ ስሌጣን ማሻቀብ 

ጊዜ ያሇፇበት ፊሽን በመሆኑ ቢቀር ይመረጣሌ እሊሇሁኝ ፡፡     

 


