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ሰላማዊ ሰልፍ ወይስ ልማትንና ምርጫን ማደናቀፍ? 
ሰላም ስዩም 

12-11-14 

ሰሞኑን በቀለም አብዮት ምንደኛው በሰማያዊ ፓርቲ አቀነባባሪነት “ትብብር” 

መፍጠራቸውን የገለፁት የዘጠኝ ፓርቲዎች ስብስብ ነን ባዮች፤ የህዝብን እንቅስቃሴ 

በሚያውክ ስፍራ ከጥቂት ግብረ-አበሮቻቸው ጋር ህገ-ወጥ ሰልፍ በማን አለብኝነት 

ለማካሄድ መሞከራቸው አይዘነጋም። ምንም እንኳን በወቅቱ ጉዳዩ የሚመለከተው የአዲስ 

አበባ መስተዳድር ስብስቡ የመረጠው የመስቀል አደባባይ ቦታ በልማት ስራ ላይ መሆኑን 

በመግለፅ “ትብብሩ” ሌላ አማራጭ ቦታን መርጦ እንዲያሳውቅ ቢጠይቅም፣ ሰማያዊ ፓርቲ 

መራሹ ቡድን ግን ያነገበው አጀንዳና ከበስተጀርባቸው ተልዕኮ ሰጥተው የሚመሩት አካላት 

ሌሎች በመሆናቸው ሳቢያ፤ “ከመስቀል አደባባይ ውጪ ሰልፍ አናደርግም” በማለት 

በኃይል ሰልፉን ለማድረግ ጥረዋል።  

እንደሚታወቀው ከጀርባቸው ድብቅ አጀንዳን በመያዝ የህዝቡን ሰላማዊ እንቅስቃሴ 

ለማወክ የሚሹና ከፍ ሲልም የተመቻቸ ሁኔታ ቢያገኙ ለይስሙላ “እናከብረዋለን” 

የሚሉትን ህገ-መንግስት ቀዳድደው ከመጣል እንዲሁም ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን ከማፍረስ 

የማይመለሱትን እንዲህ ዓይነት ጥቂት ግለሰቦችን የመከላከል ኃላፊነትና ግዴታ ያለበት 

የመስተዳድሩ ፖሊስ ኮሚሽንም ህጋዊ እርምጃ ከመውሰዱ በፊት “ትብብሩ” አካሄዱን ህጋዊ 

ማድረግ እንደሚኖርበት ደግሞ ደጋግሞ በመገናኛ ብዙሃን አሳስቧል። ስብስቡ ግን ወትሮም 

ዓላማው ሰላማዊ ሰልፍ ማካሄድ ባለመሆኑ እንዲሁም ከጀርባቸው ያለውን ስውር ፋይናንስ 

አድራጊ ፀረ-ልማትና ፀረ-ዴሞክራሲ ኃይሎችን ማስደሰት ስላለባቸው የመስተዳድሩን 

ማሳሰቢያ ከቁብ ሊቆጥሩት አልፈቀዱም። እናም ህግና ስርዓትን በመናቅ እጅግ አናሳ 

ደጋፊዎቹን በመያዝ ያልተፈቀደ ሰልፍ አድርገዋል። ዳሩ ግን የህግ የበላይነት ባለበት 

ሀገር ውስጥ ህግና ስርዓት  የግድ መረጋገጥ ይኖርበታል። በመሆኑም ይህ የስብስቡ ተግባር 

የህግ የበላይነት ተግባራዊ እንዲሆን አድርጓል። 

በእኔ እምነት ይህ የሰማያዊ ፓርቲና የጀሌዎቹ ተግባር በሁለት ምክንያቶች ሳቢያ ህገ-ወጥ 

ነው። አንደኛው አካሄዳቸው ህገ-መንግስቱን በይፋ የሚፃረር ከመሆኑም በላይ በምርጫ 

ቦርድ ዕውቅና የሌለው ስብስብ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ልማታዊውና ዴሞክራሲያዊው 
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መንግስትና ህዝብ እያካሄዱ ያሉትን ልማት በይፋ በመቃወም ‘ልማት ይቁም’ የሚል 

ድብቅ አጀንዳን በሀገሪቱ በሽብርተኝነት ከተሰየሙ ቡድኖችና ከሌሎች ሃይሎች በመቀበል 

ቀጣዩን አጠቃላይ ሀገራዊ ምርጫ ለማደናቀፍ የታቀደ ሴራ ነው። በጥቅሉ ሰማያዊ 

ፓርቲና መሰሎቹ ያካሄዱት ህገ-ወጥ ተግባር ህገ-መንገስቱንና ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን 

በአመፅ ለመናድ ከማሰብ እንጂ፤ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ አስበው ነው ለማለት 

የሚያስችል አንዳችም መሰረት የለውም። ታዲያ ይህን አባባሌን ከህገ-መንግስቱ 

ድንጋጌዎችና ከምርጫ ቦርድ ህጎች አኳያ ለውድ አንባቢዎቼ ከማሳየቴ በፊት፤ የቀለም 

አብዮት ምንደኛውና የፀረ-ኢትዮጵያ ሃይሎች ተላላኪ የሆነው ሰማያዊ ፓርቲ ቀደም ሲል 

ያከናወናቸውን ተግባራት በጥቂቱም ቢሆን ማውሳት ስለ ማንነቱ በቂ ግንዛቤ ለማግኘት 

ጠቃሚ ይመስለኛል። 

እንደሚታወቀው ሰማያዊ ፓርቲ በተለያዩ ጊዜያት የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር 

እየፈቀደለት ሰላማዊ ሰልፎችን አድርጓል። ይሁንና በእነዚሁ ጊዜያትም ቢሆን የፓርቲው 

“ሰልፍ” ለህገ-ወጦችና ለፅንፈኞች ጥብቅና መቆም እንጂ፣ የራሱን አማራጭ የፖለቲካ 

መስመር ለህዝቡ ማስተዋወቅ አልነበረም። ዋነኛ ዓላማው ብሶትን ማራገብ፣ የሀገራችንን 

ገፅታ ጥላሸት በመቀባት ለሌሎች ፀረ-ኢትዮጵያ ሃይሎች ተራ የፖለቲካ ትርፍ ለማስገኘት 

መሯሯጥ መሆኑን ካከናወናቸው ተግባራቱ ለመረዳት አይከብድም። ሁላችንም 

እንደምንገነዘበው እንደ ሰማያዊ ፓርቲ ያሉ ተቃዋሚዎች ለስሙ ‘በህገ-መንግስታዊው 

ማዕቀፍ ውስጥ ሆነን ዓላማችንን በማራመድ ስልጣን እንይዛለን’ ይበሉ እንጂ፤ በውስጣዊና 

በትክክለኛ አመለካከታቸው ግን እጣንና ከርቤ እያጨሱ ‘የውጭ ኃይሎች ሆይ! በእናንተው 

መጀን ይዘናችኋል ለስልጣን ታበቁን ዘንድ እንለማመናለን፣ አሜን!’ እያሉ የሚፀልዩ 

ታላላኪዎች ናቸው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ስልጣን ላይ የሚወጡበትን ጊዜ በውጭ ኃይሎቹ 

አጋሮቻቸው አሊያም በፀረ-ኢትዮጵያ ሃይሎች ድጋፍ አማካኝነት ለማሳጠር፤ በቅጡ 

የማያውቁትንና በልካቸው ያልተሰፋውን የኒዮ-ሊበራሊዝም አስተሳሰብ ካባን ደርበው 

ሲሸልሉ አድምጠናቸዋል፡፡ እንዲህ ነው እንጂ የተቃውሞ ወጉ!...ቂ.ቂ.ቂ…  

ሰማያዊ ፓርቲና መሰሎቹ የውጭ ኃይሎች ለራሳቸው ፖለቲካዊ ፍላጎት ሲሉ በሚጠሯቸው 

ስብሰባዎች ላይ ሳይቀር እየተገኙ በሌለ ማንነታቸው “አሸሸ ገዳሜ፣ መቼ ነው ቅዳሜ?!” 

ማለት የሚቀናቸው አስገራሚ ስብስቦች ናቸው። ኧረ እንዲያውም የውጭ ኃይሎች 

ከራሳቸው እሳቤ በመነሳት ስማቸውን ሲጠሯቸው አሁኑኑ አራት ኪሎ ቤተ-መንግስት የገቡ 
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ያህል “እልል በቅምጤ” በማለት ራሳቸው በፈጠሩት ዓለም ውስጥ በቀቢፀ-ተስፋ በሃሳብ 

ዓለም እየዋኙ የሚንሳፈፉ ናቸው።  

ይህ አሳፋሪ ተቃውሞአዊ ማንነታቸው በመድብለ-ፓርቲ ስርዓቱ ውሰጥ ዘለግ ላለ ጊዜ ያለ 

ምንም የነጠረ ፖሊሲና ስትራቴጂ ሲንጠራወዝ የቆየ ነው። የተቃውሞው ጎራ መሪዎች 

አንድ እግራቸውን ለይስሙላም ቢሆን ዴሞክራሲያዊነት ላይ አድርገው፣ ሌላኛውን ደግሞ 

የትክክለኛ ማንነታቸው መገለጫ በሆነው ፀረ-ዴሞክራሲያዊነት ላይ በማድረግ እግራቸውን 

አንፈራጥጠው የተቀመጡ ናቸው። ይህ ማንነትም ካለፉት 23 ዓመታት ጀምሮ ዛሬ ላይ 

እስከደረሱት ነባር የፖለቲካ ተቃዋሚዎች ይሁኑም፣ ከተመሰረቱ ሁለት ዓመት እንኳን 

በቅጡ ያልሞላቸው የተቃውሞ አታሞ ደላቂዎች ያው ነው። ነገሩ “ከዝንጀሮ ቆንጆ ማንን 

ይመርጡ” የሚሉት ዓይነት ይመስላል። 

ሰማያዊ ፓርቲ ሰላማዊ ሰልፍ ጠርቶ በሃይማኖት ሽፋን የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፅንፈኞችን 

አጀንዳ ያራመደው ብሎም የኒዮ-ሊበራል ኃይሎች የቀለም አብዮት ተላላኪ የሆኑት 

የሰማያዊ ፓርቲ ፕሬዚዳንት ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት በተለያዮ ጊዜያት የደሰኮሯቸውን 

ጉዳዮች ማንሳት ይቻላል። ኢንጂነር ይልቃል በአንድ ወቅት ‘አዲስ አበባ በሚገኘው 

የአሜሪካ ኤምባሲ ውስጥ ተጠርቼ የ35 የውጭ ለጋሽ ሀገራት አምባሳደሮች በተገኙበት 

ኢትዮጵያንና ቀጣናውን የተመለከተ የዳሰሳ ፅሑፍ አቀረብኩ’ ያሉትንና፣ በቅርቡ ደግሞ 

‘ዋሽንግተን ሄጄ ልሸለም ስል የኢትዮጵያ መንግስት ከለከለኝ’ በማለት የዘበዘቡት ድርሰት 

ይህን ዕውነታ የሚያመላክት ይመስለኛል።  

እርግጥ የሰማያዊ ፓርቲው የቀለም አብዩት ሱሰኛ አሜሪካ ኤምባሲ ተጠርተው ያሻቸውን 

መናገራቸው የሚያሳየው ዕውነታ አንድ ጉዳይን ነው። ይኸውም በሀገራችን ውስጥ ስር 

በመስደድ ላይ ያለው የዴሞክራሲያዊ ባህል ግንባታ ስርዓት መገለጫ እንጂ ሰውዬው 

ድንቅና ብርቅ አድርገው እንደተናገሩት እርሳቸው ተፈላጊ ስለሆኑ አይደለም። ምክንያቱም 

በአንድ ሀገር ውስጥ ያለ ኤምባሲ መደበኛ ስራው በሀገሩና ተቀማጭ በሆነበት ሀገር እንደ 

ድልድይ ሆኖ በማገልገል በሁለቱ ሀገሮች መካካል ያለውን ግንኙነት ይበልጥ ማጠናከር 

እንጂ፣ በሀገራት የውስጥ ጉዳይ ገብቶ የመፈትፈት መብት ስለሌለው ነው። እናም በእኔ 

እምነት ኢንጂነሩ አቀረብኩት ያሉት ጉዳይ ምንም ይሁን ምን ለኤምባሲውም እንኳን 

ቢሆን ከጠቅላላ ዕውቀት የዘለለ ሊሆን አይችልም። ለዚያውም በእኔ እምነት ሰውዬው 

የተላኩትን ነገር ከማቀበል በላይ አማተር ፖለቲከኛ መሆናቸውን ራሳቸው ያረጋገጡበት 
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ሁኔታ ብቻ ነው። እንግዲህ የሰውዬው አስተሳሰብ እዚህ ድረስ የጠበበና በሌለ ማንነት ‘ቡራ 

ከረዩ’ ከማለት የዘለለ ምንም ነገር የሌላቸው መሆኑን የሚያሳይ ነው።   

በእኔ እምነት የሰማያዊ ፓርቲ ፕሬዚዳንት አሜሪካ ኤምባሲ ውስጥ ተሰብስበው፤ 

“የፓርቲዬን ዝርዝር የፖሊሲ አማራጮች ለማሳየት ሞክሬያለሁ፣ አምባሳደሮቹ ኢትዮጵያ 

ውስጥ የአረቡ ዓለም አብዮት ይመጣል ወይ? የሚሉና ሌሎች ተመሳሳይ ጥያቄዎችን 

ጠይቀውኛል፣ የ2007 ምርጫን በተመለከተም ፓርቲዬ እንደሚያሸንፍ ገልጫለሁ…” 

ማለታቸው ቀደም ሲል የጠቀስኩትን ሃቅ የሚያጠናክር ነው። የሰውዬውን የፖለቲካ ተክለ-

ሰውነት በአሳፋሪ ሁኔታ ግምት ውስጥ የከተተም ጭምር። ዕውቀት አጠርነታቸውንም አፍ 

አውጥቶ የተናገረ መሆኑም እንዲሁ። ምክንያቱም አባባላቸው በሌለ ማንነትና ነባራዊ 

ሁኔታ የተነገረ፣ ከፍ ሲልም በነብይነት የተተነበየ እንዲሁም ፓርቲያቸው ሰላማዊ ሰልፍ 

ጠርቶ በፍርድ ቤት የተያዘ የሃይማኖት አክራሪዎችንና የተጠርጣሪ አሸባሪዎችን አጀንዳ 

የራሱ አስርጎ ከማራገብ ውጪ፤ አሁንም ይህንኑ ፀረ-ዴሞክራሲያዊ አካሄዱን በመድገሙ 

ነው። እናም በእኔ እምነት ኢንጂነሩና ፓርቲያቸው እነዚህን ጉዳዮች ለማውጋት ያልደረሱ 

ብቻ ሳይሆኑ፣ እንደ ጀማሪ ፖለቲከኛ በዴሞክራሲ ብረት ድስት ውስጥ በደንብ ተቀቅለው 

መብሰል ያለባቸው ይመስለኛል—ለአቅመ-ተቃዋሚነት ለመድረስ በዳዴ መሄድ እንኳን 

የጀመሩ አይደሉምና። 

ፓርቲው በተቋቋመ ጥቂት ጊዜ ውስጥ ይዘውት የተነሱት አጀንዳ ይኸው በሌሎች ስራ ላይ 

ተንጠላጥሎ ዲስኩር ማሰማት መሆኑን በየጊዜው ከሚያራምዱት አጓጉል ትንታኔ ለመረዳት 

ይቻላል። ምክንያቱም ፓርቲው ዓላማውን ለህዝብ ከማስረዳት ይልቅ በተለያዮ ወቅቶች 

የመንግስትን ስራዎች በማጥላላት ላይ መሰለፉ እንዲሁም በህግ የተያዙ ጉዳዮችን 

ለመቀልበስ ማሰቡ ብሎም ከህገ-መንግስቱ ጋር በመላተም በአክራሪነት የተጠረጠሩ 

ግለሰቦች ጋሻ ጃግሬ መሆኑ የዚህ ዕውነታ ሁነኛ አስረጅ በመሆኑ ነው። እናም በእኔ 

እምነት የኢንጂነር ይልቃል ፓርቲ እንኳንስ አማራጭ ፖሊሲ ሊኖረው ቀርቶ ስለ 

አማራጭ ፖሊሲ ሰምቶም የሚያውቅ አይመስለኝም። 

እኔን ሁሌም የሚያስገርመኝ ጉዳይ ኢንጂነሩ “…አምባሳደሮቹ ኢትዮጵያ ውስጥ የአረቡ 

ዓለም አብዮት ይመጣል ወይ?” በማለት የተናገሩት “ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም ወዲያ” 

ዓይነት ቀቢፀ-ተስፋ ነው። እርግጥ ይህ አባባል ሰውዬውና ፓርቲያቸው ስልጣንን ያለ 

ህዝብ ይሁንታ  በአቋራጭ በአመፅ ለመያዝ ያለመ ነው። ግና ይህ ዓይነቱ የቀን ቅዥት 
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በአዲስቷ ኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ የማይሰራ መሆኑን ሰውዬው ማወቅ ያለባቸው 

ይመስለኛል—ምክንያቱም ኢንጂነሩ የዓረቡ ዓለም አብዮት እንዴት እንደተነሳ እንዲሁም 

የሀገራችንን ተጨባጭ ሁኔታ ጭርስኑ ስለማያውቁት ነው። ምንም እንኳን የሰውዬው 

የአመፅ ፍላጐት ዲስኩር “አፍ ሲከፈት ጭንቅላት ይታያል” እንዲሉት ዓይነት ቢሆንም፤ 

የዓረቡ ዓለም አብዮት እንዴት እንደተነሳ ማስታወስ ተገቢ ይመስለኛል። 

እንደሚታወቀው የአረቡ ዓለም ማህበራዊ አብዮት የተቀጣጠለበት ምህዳር ከሀገራችን 

ነባራዊ ሁኔታ ጋር ለየቅል ነው። አብዛኛው የዓረብ ዓለም ዴሞክራሲን የማያውቅ፣ በንጉስ 

ወይም በአሚር የሚተዳደር፣ የቤተሰባዊ መተካካት እንጂ ምርጫን አካሂዶ የማያውቅ፣ 

ከነዳጅ የሚገኘው ገቢ የጥቂቶችን የገንዘብ አቁማዳ ብቻ የሚሞላ እና እጅግ የሚበዛው 

ህዝብ ተጠቃሚነቱ “አድሮ ቃሪያ” የሚሉት ዓይነት መሆኑ ለማህበራዊ አብዮቱ መነሻነት 

የሚጠቀሱ ጥቂት አብነቶች ናቸው። በተለይም መንግስታቱ በየጊዜው እየጨመረ 

የመጣውን የኑሮ ውድነት መቋቋም የተሳናቸውና ወጣቶቻቸውን በስራ ፈጠራ በየደረጃው 

ተጠቃሚ ማድረግ ያልቻሉ በመሆናቸው የአብዮቱ ሰለባ ሊሆኑ ችለዋል።  

እኛ ሀገር ውስጥ ያለው ሁኔታ ግን ከዚህ በፍፁም የተለየ ነው። ዴሞክራሲያዊ የመድብለ 

ፓርቲ ስርዓት ላለፉት 23 ዓመታት በሂደት እየተገነባ ዛሬ ላይ መድረስ ችለናል። ስልጣን 

የመብቱ ባለቤት በሆነው ህዝብ አማካኝነት በምርጫ የሚገኝ መሆኑም ባለፉት አራት 

የምርጫ ሂደቶች ታይተዋል። አምስተኛውም በቀጣዮ ዓመት ይካሄዳል። ሀገሪቱን እየመራ 

የሚገኘው ገዥ ፓርቲ ላለፉት ዘጠኝ ዓመታት በአማካይ ከአስር በመቶ በላይ ዕድገት 

በማስመዝገብ ህዝቡን በየደረጃው ተጠቃሚ ማድረግ ችሏል። በተለይም ወጣቶችንና 

ሴቶችን በአነስተኛና ጥቃቅን የስራ መሰኮች በማደራጀት ከሀገሪቱ ልማታዊ ዕድገት 

ተጠቃሚ እንዲሆኑ አድርጓል። በመሆኑም እነ ኢንጂነር ይልቃል የሚመኙት የአረቡ 

ዓለም አብዮት ኢትዮጵያ ውስጥ መቼም ቢሆን ሊመጣ አይችልም—የሰማያዊ ፓርቲና 

የላኪዎቹ የቀን ቅዠት ካልሆነ በስተቀር።  

ሁላችንም እንደምናውቀው የሀገራችን ህዝብ በመንግሥት ትክክለኛ የልማት አቅጣጫዎችና 

ፖሊሲዎች ተመርቶ ተጠቃሚነቱን ከጊዜ ወደ ጊዜ ከማረጋገጡ ባሻገር በተነደፈው 

የአምስት ዓመት ዕቅድ “የነገ ሰው” እንደሚሆን ባለሙሉ ተስፋ ነው፡፡ ለዚህም ነው ቁርስና 

ምሳን ትቶ ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ እውን መሆን ቦንድ በመግዛት ከዳር እስከ ዳር 

የተነቃነቀው፡፡ ማንኛውም የዚህ ፅሁፍ አንባቢ እንደሚገነዘበው፤ ይህ ለሀገሩ ቀናዒ የሆነና 
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አመዛዛኝ ህዝብ ለአመፅ አላሚዎች ሲል የአክራሪ ኒዮ-ሊበራል ኃይሎች የሀገር ውሰጥ 

ጉዳይ ፈፃሚዎች “የኮሚሽን” አሉባልታዎችን ሊሰማ አይችልም። ህዝቡ ላለፉት 23 

ዓመታት የተጎናፀፈው የሰላም እፎይታ ፀዳል በሰማያዊ ፓርቲ ዓይነት የቀለም አብዮተኞች 

ተላላኪ ምናባዊ ቅዥት እንዲደፈርስበትም አይሻም፡፡ በልዩነት ላይ ባለ አንድነት 

ተከባብሮ የመሰረተው ዴሞክራሲያዊ ስርዓትም፤ በሌላው ዓለም የተከናወነ ነገር እኛ 

ሀገርም ካልተፈፀመ በሚሉ የቀለም አብዮት ተላላኪዎች የኋሊት እንዲቀለበስበት 

አይፈልግም። ታዲያ እነዚህን ሁሉ ትሩፋቶች እያጣጣመ ያለ ህዝብ፤ ከእርሱ ጋር 

የማይተዋወቀውን አረባዊ አብዮት የሚያስብበት ምንም ምክንያት የለውም፡፡ እናም የአረቡ 

ዓለም አብዮት ቀቢፀ-ተስፋ ሊኖር የሚችለው በኢንጂነር ይልቃል አመፅ ናፋቂ ጭንቅላት 

ውስጥ ብቻ  መሆኑን ፓርቲያቸውና ሰውዬው መረዳት ያለባቸው ይመስለኛል፡፡  

እናም ሰማያዊ ፓርቲ የተሰኘው የቀለም አብዮት አመፃ ናፋቂ ቡድን ይህን የሀገራችንን 

ነባራዊ ሁኔታ ሳይረዳ በደመ ነፍስ በራሱ የሃሳብ ማዕበል ውስጥ ሰጥሞ ዲስኩር ማሰማቱ፤ 

ስለ ሀገራችንና ስለ ህዝቧ ያለው የአስተሳሰብ መለኪያ በራሱ አላዋቂ ህሊና ውስጥ ብቻ 

የታጠረ መሆኑን ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ነው፡፡ በጭፍን ጥላቻ በመመራት እንዲሁም 

የላኪዎቹን አጀንዳ ምን እንደሆነ እንኳን በቅጡ ሳይገነዘብ ስለ አዲሲቷና በፈጣን የዕድገት 

ባቡር ላይ ስለ ተሳፈረችው ኢትዮጵያ ለማውራት መሞከሩም አሳፋሪ ነው፡፡ ፓርቲው 

ዛሬን በማያውቀው ትናንት ዓይን የሚለካ እንዲሁም ህዝቡን ሳይሆን አክራሪ ኒዮ-

ሊበራሎችን ተማምኖ የሞኝ ለቅሶን በማላዘን የቀለም አብዮትን የሚናፍቅ ነው፡፡ ዳሩ ግን 

ህዝቡ ከተሳፈረበት የልማት ባቡር ላይ ወርዶ፤ የላኪዎቹን የቀለም አብዮት የሽንፈት 

ቁስልን የሚያክምበትና እንደ ማንኛውም ተቃዋሚ በአብሾ መልክ በየጊዜው የሚነሳበትን 

የአመፅ ዛር የሚያስተናግድበት ቅንጣት ያህል ፍላጎት የሌለው መሆኑን ማወቅ ያለበት 

ይመስለኛል፡፡ ለምን ቢሉ በሌለ ነባራዊ ሁኔታ የሚያልመው የአረባብ አብዮት ቅዥታዊ 

ህልሙ ጉም የመዝገን ያህል በመሆኑ ነው፡፡  

የኢንጂነሩ ፓርቲ ገና ጮርቃ ነው። የፖለቲካ ‘ሀሁ’ ቆጣሪ። ሌላው ቀርቶ በህዝቡ ዘንድ 

እንኳን እምብዛም የሚታወቅ አይደለም። በደፈናው ከመቃወም በስተቀር ዓላማና ግብ 

የለውም። እናም የማይታወቅና የነጠረ የፖለቲካ መስመር የሌለው ፓርቲ ገና ምርጫው 

የዓመት ዕድሜ ያህል እየቀረው ‘አሸንፋለሁ’ ማለቱ ለማንም ግልፅ አይደለም። ሆኖም ይህ 

አባባሉ አንድ ነገር እንድንጠረጥር ያደርገናል። እርሱም ፓርቲው በአክራሪ ኒዮ-ሊበራሎች 
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አሊያም በፀረ-ኢትዮጵያ ሃይሎች አይዞህ ባይነት ምርጫው ከመከናወኑ በፊት አሊያም 

ከተከናወነ በኋላ የቀለም አብዮት በማካሄድ የህዝቡን ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤትነት 

ለመቀማት ዝግጁ መሆኑን ነው። ይህን ደግሞ ሰሞኑን ህግና ስርዓትን ለመደፍጠጥ 

በመሞከር አሳይቶናል። 

ለነገሩ የሰማያዊ ፓርቲ ህገ-ወጥነት የሚጀምረው ህገ-መንግስቱን በግልፅ ከመፃረር ነው። 

እንደሚታወቀው ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ መብት በኢፌዴሪ ህገ-መንግስት አንቀፅ 30 ላይ 

በግልፅ ተደንግጓል—“የመሰብሰብ፣ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነፃነትና አቤቱታ የማቅረብ 

መብት” በሚል። ይሁንና በዚሁ የህገ- መንግስቱ አንቀፅ ንዑስ ቁጥር አንድ ላይ መብቱ 

ከተገለፀ በኋላ፤“…ከቤት ውጭ የሚደረጉ ስብሰባዎችና ሰላማዊ ሰልፎች በሚንቀሳቀሱባቸው 

ቦታዎች ላይ ችግር እንዳይፈጥሩ ለማድረግ ወይም በመካሄድ ላይ ያለ ስብሰባ ወይም 

ሰላማዊ ሰልፍ ሰላምን፣ ዴሞክራሲያዊ መብቶችንና የህዝብን ሞራል ሁኔታ እንዳይጥሱ 

ለማስጠበቅ አግባብ ያላቸው ስርዓቶች ሊደነገጉ ይችላሉ” የሚል ሃቅ በግልፅ ሰፍሯል። 

ታዲያ በዚህ ህገ-መንግስታዊ ድንጋጌ መሰረት ፓርቲውና ጀሌዎቹ ከቤት ውጪ ለማካሄድ 

የጠየቁት ሰላማዊ ሰልፍ አግባብ ያለው ድንጋጌዎች ተቀምጠዋል። በዚህም መሰረት 

ሰላማዊ ሰልፉ የሚካሄድበት ቦታ ያለው አመቺነት እንዲሁም በቂ የፀጥታ ሃይል 

ለመመደብ ያለው ሁኔታ በአስተዳደሩ በኩል መታወቅ አለበት። ዳሩ ግን ሰማያዊ ፓርቲ 

ይህ ሁኔታ የሚመለከተው በማይመስል መልኩ ከመስተዳድሩ ጋር በመነጋገር ጉዳዩን 

መፍታት ሲችል ያመራው በሃይል ፍላጎቱን ለማስፈፀም መሞከር ነው። ለዚያውም በግልፅ 

የሚታየውንና ህዝብ ሁሉ እየመሰከረ ያለውን “የመስቀል አደባባይ የልማት እንቅስቃሴ 

ቆሞ እኔ ሰላማዊ ሰልፍ ላድርግ” በማለት። ይህ ደግሞ ፓርቲውና መሰሎቹ የፀረ-ልማት 

ሃይሎችን አጀንዳ ለማስፈፀም “የቤት ስራ” ተሰጥቷቸው እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን 

የሚያረጋግጥ ሃቅ ነው።  

ይሁንና ሰማያዊ ፓርቲ የእነዚህን ፀረ-ልማት ሃይሎች አጀንዳ ለማራመድ ቢሞክርም 

ቅሉ፤የሀገራችን ህዝብና መንግስት ከልማት ተግባራቸው አንድም ስንዝር እንኳን ፈቅ 

የማይሉ መሆናቸውን ማወቅ አለበት። ሁላችንም እንደምናውቀው የሀገራችን ዴሞክራሲያዊ 

የመድብለ-ፓርቲ ስርዓት ለእንዲህ ዓይነቱ ፀረ-ህዝብ ተግባር ትናንትም ይሁን ዛሬ 

የተወው፣ ወደፊትም የሚተወው አንዳችም ዓይነት ቀዳዳ የለም። እናም ፓርቲው 

ምናልባትም በሌሎች ሀገር ውሰጥ ጣልቃ የሚገቡበት ቀዳዳ ሲጠፋቸው አንዳንድ የስልጣን 
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ጥም እንጂ ሀገራዊ ፍቅር የሌላቸው ባንዳ ተቃዋሚዎችን እየመለመሉ የቀለም አብዮት 

በማካሄድ የህዝቦችን ስልጣን በሁከት ለማሰቀማት ባሰፈሰፉ ፅንፈኛ ኒዮ-ሊበራሎች አሊያም 

በፀረ-ኢትዮጵያ ሃይሎች ታግዞ ለዚህ ተግባር መታጨቱን በእንቅስቃሴው ራሱን በራሱ 

አጋልጧል ማለት ይቻላል።  

እርግጥ በውጭ ሃይሎች አሊያም በፀረ-ኢትዮጵያ ሃይሎች በሚቀመር ደም አፋሳሽ የቀለም 

አብዮት የሚገኝ በአቋራጭ ስልጣን የማግኘት ህልም ኢትዮጵያ ውስጥ በሩ የተከረቸመበት 

ብቻ ሳይሆን ከቶም ገቢራዊ ሊሆን የሚችል አይደለም። እንዲያውም ፓርቲውን በፀረ-ህገ-

መንግስታዊነት በአደባባይ ለህዝባችን ያሳየ ትንግርት ነው።  

ያም ሆነ ይህ ግን እኔ እስሚገባኝ ድረስ ሰማያዊ ፓርቲ በህገ-መንግስቱ ላይ መደራጀት 

የተከለከሉ ፓርቲዎችን ወክሎ እየሰራ ያለ ይመስለኛል። በህገ-መንግስቱ አንቀፅ 31 ላይ፤ 

“ማንኛውም ሰው ለማንኛውም ዓላማ በማህበር የመደራጀት መብት አለው። ሆኖም አግባብ 

ያለውን ህግ በመጣስ ወይም ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን በህገ-ወጥ መንገድ ለማፍረስ 

የተመሰረቱ ወይም የተጠቀሱትን ተግባራት የሚያራምዱ ድርጅቶች የተከለከሉ ይሆናሉ” 

በሚል በግልፅ ተቀምጧል። እናም ተግባሩ ይህን ህገ-መንግሰታዊ ድንጋጌ ለመጣስ በህጋዊ 

ፖለቲካ ፓርቲነት ሽፋን የፀረ-ህገ-መንግስታዊ ስርዓት ሃይሎችን ፍላጎት በእጅ አዙር 

ለማስፈፀም ያለመ መሆኑን በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ለዚህ ማረጋገጫ ይሆን 

ዘንድ፣ በያዝነው ሳምንት በሀገራችን የህዝብ ተወካዩች ምክር ቤት ከሌሎች አራት ቡድኖች 

ጋር በአሸባሪነት የተፈረጀው ግንቦት ሰባት የተሰኘው ቡድን የዘጠኙን ፓርቲዎች 

“ትብብር” በህግ ስለተጠየቀ፣ ህገ-ወጥነትን በማንቆለጳጰስ ባወጣው መግለጫ ላይ “ትግላችሁ 

ትግላችን ነው” ማለቱን በአስረጅነት መጥቀስ ይቻላል። 

እንደሚታወቀው የሽብር ቡድኑ የትግል ስልት በማንኛውም መንገድ፣ ከፀረ-ኢትዮጵያ 

ሃይሎች ጋር አብሮም ቢሆን ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን ሃይል መናድ ነው—ሃሳቡ “የህልም 

እንጀራ” እንዲሉት ዓይነት ቢሆንም። ሰማያዊ ፓርቲ ደግሞ በነፍጥ ሳይሆን አማራጭ 

የፖለቲካ መስመር አቅርቦ በሰላማዊ መንገድ ተወዳድሮ በምርጫ ለማሸነፍ በምርጫ ቦርድ 

ባህር መዝገብ የተመዘገበ ፓርቲ ነው። እናስ የሽብር ቡድኑ ‘ትግልህ ትግሌ፣ ሃሳብህ ሃሳቤ፣ 

ህልምህ ህልሜ…ነው” ሲለው ምን እያለው ይሆን?...አዎ! አባባሉ ግልፅ ነው። እኔን 

ተክተህ፣ እኔን መስለህና ስምህን ብቻ ቀይረህ ጉዳዬን አስፈፅምልኝ ማለቱ ነው። እርግጥ 

እዚህ ላይ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሰማያዊ ፓርቲ መራሹን “ትብብር” አስመልክቶ 
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ባወጣው መግለጫ ላይ “…በአሸባሪነት የተፈረጀው የግንቦት ሰባት ልሳን ከሆነው ኢሳትና 

ከሌሎች የውጭ ፀረ-ሰላም ሃይሎች የገንዘብ፣ የሃሳብና የሞራል ድጋፍ የሚያገኙት እነዚህ 

ጸረ ልማት ሀይሎች ምንም አይነት ህጋዊ እውቅና ሳይኖራቸው ህገ ወጥ ሰልፍ ሲያደርጉ 

በቁጥጥር ስር ውለዋል” ማለቱ የትስስሩን መሰረት የሚያሳይ ይመስለኛል። 

የሰማያዊ ፓርቲ ሌላኛው ህገ-ወጥ ተግባር “ትብብሩ” በምርጫ ቦርድ የማይታወቅና 

በሀገሪቱ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅን የሚፃረር መሆኑ ነው። በተሻሻለው 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 573/2000 መሰረት “ትብብር” የሚባል ነገር 

የለም። በአዋጁ ክፍል አራት ምዕራፍ አንድ ላይ እንደተገለፀው የፖለቲካ ፓርቲዎች 

ሊያደርጉት የሚችሉት “መዋሃድ፣ ግንባር መፍጠር፣ መቀናጀት፣ መተካት እና መሰረዝ” 

ናቸው። “ትብብር” የሚባል ነገር በአዋጁ ላይ አልተቀመጠም፤ አልተገለፀምም።  

በአዋጁ ምዕራፍ አራት ቁጥር 32 (ንዑስ ቁጥር 1 እና 2) ስለ ፖለቲካ ፓርቲ ውህደት 

በሚያትተው ክፍል ላይ፤ በአዋጁ መሠረት የተመዘገቡ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ተዋህደው አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ለመመስረት እንደሚችሉና 

ለመዋሃድ የፈለጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጥያቄያቸውን የጠቅላላ ምርጫ ወይም የአካባቢ 

የምርጫ የጊዜ ሰሌዳ ከመውጣቱ ከ30 ቀናት በፊት በፅሁፍ ለቦርዱ ያቀርባሉ፣ በዚህ አዋጅ 

በተደነገገው መሠረትም ምዝገባው በቦርዱ ይፈፀማል፡፡ ፓርቲዎቹ ግንባር ሲፈጥሩም 

የራሳቸው ፕሮግራም፣ መተዳደሪያ ደንብ እና ያላቸው አባላት መታወቅ አለበት። ሁለት 

ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ግንባር መፍጠር እንደሚችሉ 

የሚደነግገው አዋጁ፤ እያንዳንዱ ፓርቲ የግንባሩን ምስረታ የተቀበለ መሆኑን የሚገልፅ 

የጉባኤ ውሳኔ፣ ግንባሩ የሚኖረው ስም በማመልከቻ መገለፅ እንዳለበት ደንግጓል።  

ቅንጅት ሲፈጠርም በዚህ አዋጅ መሠረት የተመዘገቡ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ለተወሰነ ጊዜ እና በተወሰኑ ጉዳዮች ዙሪያ ተቀናጅተው እንደ 

ሁኔታው በሀገር አቀፍ ወይም በክልል ደረጃ ሊንቀሳቀሱ እንደሚችሉ ይገልፃል፡፡ 

ተቀናጅተው ለመንቀሳቀስ የፈለጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች እያንዳንዳቸው የፖለቲካ ፓርቲው 

ከፍተኛ አመራር የተስማማበት መሆኑን የሚገልፅ ሰነድ በማያያዝ የፅሁፍ ማመልከቻ 

ለቦርዱ ማቅረብ አለባቸው፡፡ ቦርዱ ጥያቄውን ከተቀበለው ጊዜያዊ ምስክር ወረቀት ሊሰጥ 

ይችላል፡፡ በመሆኑም ለመቀናጀት የፈለጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ እንቅስቃሴ 

የስምምነት ነጥቦችን የያዘ ሰነድ ለቦርዱ ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡ 
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እንግዲህ ሰማያዊ ፓርቲ የሚመራው “ትብብር” ከእነዚህ ህጋዊ አግባቦች ያፈነገጠ ብቻ 

ሳይሆን፣ ከምርጫ ቦርድ አንዳችም ዕውቅና የሌለው ስብስብ መሆኑን ከአዋጁ መረዳት 

ይቻላል። ይህም የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲዋሃዱ፣ ግንባር ሲፈጥሩ፣ ሲቀናጁ፣ የፖለቲካ 

አቋማቸውን አሊያም ስያሜያቸውን በሌላ ሲተኩ ወይም ራሳቸውን ከፓርቲነት ሲሰርዙ 

ለምርጫ ቦርድ እንዲያሳውቁ ህጉ የግድ እያለ፤ እነ ኢንጂነር ይልቃል ግን በህግ 

ያልተደነገገን “ትብብር” መስርተው እንኳን “መተባበራችንን ለምርጫ ቦርድ የማሳወቅ 

ግዴታ የለብንም” በማለት ህግን ለመደፍጠጥ ሞክረዋል።  

በመሆኑም “ትብብሩ” ገና ከጥንስሱ ጀምሮ ምን ያህል ህገ-ወጥ ተግባርን ለመከተል ፅኑ 

ፍላጎት ያለው መሆኑን ለመገንዘብ አያዳግትም። እናም በሌለ የአደረጃጀት መንገድ ዘጠኙ 

ፓርቲዎች መዋሃዳቸው የህገ-ወጥነታቸው መገለጫ ነው ማለት ይቻላል። ይህ ተግባራቸው 

ደግሞ መጪው አምስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊ፣ዴሞክራሲያዊና ፍትሃዊ እንዳይሆን 

ከወዲሁ እንቅፋት ለመሆን አስበው መንቀሳቀሳቸውን የሚያሳይ ነው። እናም የዘጠኙ 

ፓርቲ ህገ-ወጥ “ትብብር” አሳፋሪ ተግባር፤ ‘ሰላማዊ ሰልፍ ወይስ ልማትንና ምርጫን 

ማደናቀፍ?’ ብለን እንድንጠይቅ ያደርገናል።  

ታዲያ ምላሹ ቀደም ሲል ካነሳሁት ሃቅ በመነሳት “የትብብሩ” ሰልፍ ከሰላማዊነት ጋር 

የማይገናኝ ስለመሆኑ አስረጅ የሚያሻው ጉዳይ አለመሆኑን የሚነግረን ነው። ምክንያቱም 

ህግና ስርዓትን ደፍጥጦ በጋሻ ጃግሬነት ሀገራችንና ህዝቧ የተያያዙትን ልማትን እንዲሁም 

መጪውን ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ለማደናቀፍ ሆን ተብሎ የታለመ መሆኑ የአደባባይ 

ምስጢር ስለሆነ ነው። ስለሆነም ይህ የእነ ሰማያዊ ፓርቲ ሰሞነኛው ህገ-ወጥ ተግባር 

ታታሪዎቹ ጃፓኖች “የምትለኝን እንዳልሰማህ፣ ምግባርህ ይጮህብኛል” እንዲሉት ዓይነት 

በገሃድ የሚታይና የሚዳሰስ የተቀነባበረ ሴራ መሆኑን ማንም የሚስተው ሃቅ አይደለም።  

ለነገሩ በአንድ ወቅት ባካሄደው “ሰላማዊ ሰልፍ”፤ የሰንደቅ ዓላማና አርማ አዋጅ ቁጥርን 

16/1988 አስመልክቶ በቁጥር 13 ላይ የተገለፀውንና “ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ 

ለኢፌዴሪ ሰንደቅ ዓላማ የሚገባውን ክብር የመስጠትና የማክበር ኃላፊነትና ግዴታ 

አለበት” የሚለውን ድንጋጌ በመፃረር፤ የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

የማንነታቸው መገለጫ የሆነውን ሰንደቅ ዓላማ እንዲቃጠል ያስደረገ ፓርቲ ዛሬ ላይ 

ልማትንና ዴሞክራሲያዊ ምርጫን ለማደናቀፍ መሰለፉ የሚደንቅ አይደለም። ምክንያቱም 

ህግን መፃረርና ከፀረ-ኢትዮጵያ ሃይሎች ጋር መሞዳሞዱ ይኸው ማንነቱ ስለሚናገር ነው።    


