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ሰማያዊ ፓርቲ ሆይ መራጩ ህዝብ አሜሪካ ሳይሆን  
አገር ቤት ነው ያለው! 

 
አየለ ሁሪሳ 

04-01-15 

 

የአገራችን ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች በስም ጠንካራ መስለው ለመታየት ይሞክሩ 

እንጂ ደጋፊዎቻቸው ሳይቀር ሁላችንንም የሚያስማማን  በርካታ ድክመቶች 

እንደሚስተዋሉባቸው ይታወቃል። ለአብነት ያህል የአገራችን ፓርቲዎች አመራሮቹ 

ለፓርቲያቸው ዲሲፒሊን ተገዥ ያለ መሆን፣ ለግል ጥቅም መሯሯጥ፣ የአመራር 

ኮሚትመንትና የአቅም ክፍተት መኖር፣ እርስ በርስ ያለመተማመን፣ ወሰን የለሽ የስልጣን 

ጥማት፣ ዴሞክራሲያዊ  ያለመሆን፣ ለሌሎች መስዋእት ለመሆን የፍላጎትና ዝግጁነት 

ማጣት ጥቂቶቹ ናቸው።  

እነዚህ እጥረቶቻቸው ይመስሉኛል  የተቃዋሚው ጎራ ጠንካራና ምክንያታዊ  እንዳይሆኑና 

በጥላቻ ፖለቲካ ውስጥ እንዲዘፈቁ ያደረጋቸው።  የተቃዋሚው ጎራ በውስጥ ችግሮቻቸው 

በመተብተባቸው  የገዥውን ፓርቲ  አሰራርና ፖሊሲ  በጭፍን አይጥምም፣ ይህ ስትራቴጂ 

አያስኬድም ከማለት የዘለለ  አማራጭ ፖሊሲና ስትራቴጂ አቅርብው የህዝብን ቀልብ 

መግዛት አልቻሉም።  

አመክኖዊ ያለመሆንና የጥላቻ ፖለቲካዊ አካሄድን መከተል አገራችን ለጀመረችው 

የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታም ሆነ  የፀረ-ድህነት ትግል የሚበጅ ባለመሆኑ በዚህ መስመር 

ጭልጥ ብለው ለተጓዙት አንዳንድ የአገራችን ተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች ከዚህ ጭፍን 

የጥላቻ አካሄድ ሊወጡ ይገባል። አንዳንዴ ሳስበው የአገራችን ተቃዋሚ ሃይሎች ኢህአዴግ  

በምተሃት  ከሰማይ ዳቦ ማዝነብ ቢችል እንኳን መልካም ነገር ነው ብለው መቀበል 

የሚቸገሩ ይመስለኛል። የዘንድሮውን ምርጫ በተመለከተ እስካሁን በተካሄዱት ሶስት  

የምርጫ ክርክር ወቅት የታዘብኳቸውን አንዳንድ ነጥቦች ላነሳ ወደድኩ። ግብርናና ገጠርን 

በተመለከተ ተቃዋሚዎች ያነሱት የነበረው የመከራከሪያ ነጥብ ውሃ የሚቋጥር ሆኖ 

አላገኘሁትም።  
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ለአብነት ያህል ትላንት ቀለብ ይሰፈርላት የነበረች ምጽዋተኛ የነበረች አገራችን  ዛሬ 

በአለም አቀፍ ደረጃ የተመሰከረላት ረሷን መመገብ የሚያስችል የምግብ ሰብል ማምረት 

የቻለች አፍሪካዊት አገር ተብላለች። ይህ እውነታ በሌሎች አገራት ተደርጎ ቢሆን ኖሮ 

ብዙ ይዘመርለት ነበር። ከዚህም ባሻገር ኢትዮጵያ በርካታ የሚሌኒየሙን የልማት ግቦች 

(MDGs) ቀድማ ማሳካት የቻለች አገር ናት። እነዚህ እውነታዎች እስካሁን ማንም 

አልዘመረላቸውም።  

 

በሁለት አስርት አመታት እንዲህ ያለ ለውጥ ማስመዝገብ የተቻለው ደግሞ ኢህአዴግ 

በሚመራው መንግስት ነው፤ እነዚህን መረጃዎች ያረጋገጠው አካል ደግሞ ኢህአዴግ 

ሳይሆን አለም አቀፍ ድርጅቶች ናቸው። ይሁንና ይህን ገሃድ ሃቅ ለመቀበል የደፈረ 

አንድም ተቃዋሚ አላየሁም። ወደ 300 ሚሊዮን ኩንታል ሰብል ማምረት መቻል በግብርና 

ስኬታማ መሆን አይደለምን? እንደኔ እንደኔ ለተቃዋሚዎች የተሻለ የሚሆነው ያለውን 

እውነታ አምኖ ለተሻለ ውጤት በዚህ መልኩ እሰራለሁ ማለቱ የሚበጅ ይመስለኛል። 

እንዲህ ያሉ እውነታዎችን መካድ የሚያጋጨው ከህዝብ ብቻ ሳይሆን ከራስም ጋር ጭምር 

ይሆናል። ህዝብን እወክላለሁ የሚል ፓርቲ በእንደነዚህ ያሉ የክህደት አካሄዶች መታጀብ 

የለበትምና ነው።  

 

ስለግብርናና ገጠር ልማት ፓሊሲ ውጤታማነት አርሶ አደሩ ቢናገር የተሻለ ይሆናል። ዛሬ 

በሁሉም የአገራችን አካባቢዎች በርካታ ሚሊየነር አርሶ አደሮችን ማፍራት የተቻለው 

በዚህ ፖሊሲ አይደለምን? ሌላው ጉዳይ ለረዥም ጊዜ ተቃዋሚዎች ያነሱት የነበረ ነገር  

በክርክሩ ወቅት በተቃራኒው  ሆነው አግኝቻቸዋለሁ። ለአብነት ያህል ኢህአዴግ  

ለአባላቱና ለደጋፊዎቹ ብቻ ማዳበሪያና ምርጥ ዘርን እያከፋፈለ ሰፊው አርሶ አደር 

የግበዓት እጥረት እየደረሰበት ነው ሲሉ እንዳልነበር አሁን ላይ ደግሞ ኢህአዴግ አርሶ 

አደሩ በግዳጅ ማዳበሪያና ምርጥ ዘር እንዲወስድ እያደረገ  ነው  በማለት ሲያማርሩ 

ተደምጠዋል።  እንዲህ ያለ የተወልካከፈ አቋም የሚያራምዱ ተቃዋሚ ሃይሎች 

አካሄዳቸውን እንደገና ቢያጤኑት መልካም ነው እላለሁ። ለአገራችን የዴሞክራሲ ስርዓት 

መጠናከር አማራጭ የፖለቲካ ፓርቲዎች መብዛታቸው ትልቅ አስተዋጾ እንደሚኖረው አሌ 
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የማይባል ሃቅ ቢሆንም ፓርቲዎቹ  በእንዲህ ያለ ነገሮች የሚዘፈቁ ከሆነ ህዝባዊ ድጋፍ 

ያገኛሉ ብዬ አላስብም። 

 

በህገ መንግስታችን በግልፅ እንደተደነገገው የስልጣን ብቸኛ ምንጭ ከምርጫ ኮሮጆ የሚገኝ የህዝብ 

ድምፅ መሆኑ እየታወቀ ይህ መንገድ  አልሳካ ካላቸው ሁለተኛ አማራጭ የሚሏትን የቀለም 

አብዮት አካሄድን ከመተግበር ወደኋላ የሚሉ አይመስልም።  እንደነዚህ ያሉ ፓርቲዎች ሁለት 

አማራጭ ይዘው ወደ ምርጫ ውድድር ለመግባት የፈለጉ ይመስለኛል። እነዚህ አካላት ውድድሩን 

በሰላማዊ መንገድ የሚያሸንፉ ከሆነ ጠንካራ በመሆናቸው በህዝብ ይሁንታ ስልጣን እንደያዙ 

አድርገው ይፎክሩበታል። በሌላ በኩል  በምርጫ የማያሸንፉ መስሎ ሲታያቸው የተለያዩ ዘዴዎችን 

በመደርደር ስህተታቸውን ሁሉ በሌሎች ለመደፍደፍ ሴራ ሲያስሩ የሚውሉና የሚያድሩ 

አንደሰማያዊ ፓርቲ ያሉ ፓርቲዎች ብቅ ብቅ እያሉ ነው። 

የአገራችን ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሁሌም የፖለቲካ ምህዳሩ ጠቧል፣ አሳታፊ አይደለም ሚዲያውን 

ገዥው ፓርቲ ተቆጣጥሮታል ወዘተ የምትለዋ  ዜማ እጅግ የቆየችና የተለመደች ታስቦበትና 

ታልሞበት የምትዜም ልዩና በፍቅር የሚወዷት ዜማቸው ናት። የእንደዚህ ያሉ ፓርቲዎች አንዱ 

መንገድ የምርጫ ሂደቱን በማጣጣል ለአብነት  የፖለቲካ ምህዳሩ ፍተሃዊ አይደለም፣ ምርጫ 

ቦርድ እንዲህ ነው፣ መንግስት እንዲህ አደረገን፣ ገዥው ፓርቲ ይህን አደረገ ወዘተ ያሉ በማለት 

ከምርጫ ሰላማዊ አካሄድ የወጣ እንቅስቃሴ ማሳየታቸው ተገቢ አይመስለኝም።  

ሰማያዊ ፓርቲ እንደሚለው የአገራችን የፖለቲካ ምህዳሩ ጠቦ ቢሆን ኖሮ ሰሞኑን ብቻ ከአምስት  

ቦታ በላይ በአንድ ቀን ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ ይችል ነበር? እውነታው ይህ ነው። እወነታን 

ተቀብሎ ክፍተትን ማሳየት ሲገባ እንደው በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ  የፖለቲካ ምህዳሩ ጠቧል 

ማለት ምን ማለት እንደሆ ግራ የሚያጋባ አካሄድ  ነው። ሰማያዊ ፓርቲ እንደው ምክንያት 

ፍለጋና የአመጽ መንገድን ከመሻት  ውጭ በእውኑ የተነፈገው መብት አልታይ እያለኝ 

ተቸግሬያለሁ፤ ሚዲያን በተመለከተ ፓርቲዎች ተነፈግን የሚሉት ነገርም አልታይ እያለኝ ነው። 

በመጀመሪያ ደረጃ  የእኛ አገር ተቃዋሚዎች መንግስት በርካታ  ገንዘብ ደጉሞ  ለምርጫ ቅስቀሳ 

ያከፋፈለውን የአየር ጊዜ እኳን ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች  በአግባቡ መጠቀም ተስኗቸዋል። 

እውነታው ይህ ሆኖ ሳለ ገዥው ፓርቲ ሚዲያውን ነፈገን ማለት ተገቢ አይመስለኝም። 
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መንግስት ለፓርቲዎች የምርጫ ቅስቀሳ፣ የአየር ሰአት ምደባና የበጀት ድጎማ ማድረጉ 

በራሱ የፖለቲካ ምህዳሩን የሚያሰፋ ሂደት መሆኑን በተመለከተ  ተቃዋሚዎች አንድም 

ቀን  አበረታች ጅምር መሆኑን ሲናገሩ ተሰምተው አያውቁም፡፡ ከዚህ የምንረዳው 

የአገራችን ተቋዋሚ ፓርቲዎች በአገራችን ያለውን መልካም ጅምሮች ለማወደስ የታደሉ 

አለመሆናቸውን በግልፅ ያሳያል፡፡ በአንዳንድ አፍሪካ ሀገሮች በተደረጉ የልምድ 

ልውውጦች ወቅት እንደተረዳነው የኢትዮጵያ መንግስት በምርጫ ወቅት  ለፓርቲዎች 

የሚያደርገው የበጀት ድጎማና የአየር ሰአት ምደብ እጅግ የሚያስመሰግነው መሆኑን ነው። 

የአየር ሰዓትን በተመለከተ በተግባር ያየነው ነገር የፖለቲካ ፓሪቲዎች በጣም ሰፊ የአየር 

ሰዓት ስለተመደበላቸው የሚሉትና የሚናገሩት ነገር በማጣታቸው ሳቢያ ብዙዎቹ ሰአቱን 

በአግባቡ ሳይጠቀሙበት ቀርተዋል፡፡ አንዳንዶቹ ፓርቲዎ  በሚያስገርም ሁኔታ የውስጥ 

መተዳደሪያ ደንብ እንኳን በወጉ ስለሌላቸው አመራሮቻቸው እርስ በርስ በየመድረኩ 

ሲነታረኩ፣ ሲተማሙ አንዳንዴም ሲናረቱ እየተስተዋሉ  አገር ለመምራት  በእጩነት 

እንወዳደራለን ማለታቸው ለእኔ አሳፋሪ ጉዳይ ይመስለኛል። እነዚህ ፓርቲዎች 

ችግራቸውን በመወያየት ከመፍታት ይልቅ ሁሌም ለችግራቸው ምንጭ ውጫዊ ሁኔታዎች 

ብቻ እንደሆኑ በማስመሰል “የፖለቲካ ምህዳሩ ጠቧል” የምትል ዘውትር የማትሰለቻቸው 

ነጠላ ዜማ ማቀንቀንን ይወዳሉ።  

አንዳንድ ተወዳዳሪ ፓርቲዎች ደግሞ ሁለት አማራጭ ይዘው ወደ ምርጫ ውድድር 

ለመግባት የፈለጉ ይመስለኛል። እነዚህ አካላት ውድድሩን በሰላማዊ መንገድ የሚያሸንፉ 

ከሆነ ጠንካራ በመሆናቸው በህዝብ ይሁንታ ስልጣን እንደያዙ አድርገው ይፎክሩበታል። 

በሌላ በኩል  በምርጫው የማያሸንፉ መስሎ ሲታያቸው የተለያዩ ዘዴዎችን በመደርደር 

ስህተታቸውን ሁሉ በሌሎች ለመደፍደፍ ሴራ ሲያሴሩ የሚውሉና የሚያድሩ (አንደሰማያዊ 

ፓርቲ ያሉ ፓርቲዎች) እንዳሉ መረዳት አያስቸግርም። በህዝብ  የሁንታ የተመሰረተ 

መንግስትን በነውጥና አመፅ መቀየር አለብን ብለው የሃይል እንቅስቃሴ ለማድረግ ጫካ 

የገቡ  ሃይሎችን በገንዘብም ሆነ በሃሳብ መደገፍ  በህግ ማስጠየቅ የለበትም የሚል አቋም 

ያላቸው አንዳንድ የተቋዋሚ ፓርቲ አመራሮች እንዳሉ የአደባባይ ሚስጢር ነው። ባለፈው 

ሳምንት በህጋዊ መንገድ እታገላለሁ የሚለው  የሰማያዊ ፓርቲ አባላት ሽብርተኛ 

ድርጅቶችን ለመቀላቀል ድንበር ሲያቋርጡ ተይዘው ጉዳያቸው በፍርድ ተይዞ ይገኛል። 
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በህግ የተያዘን ጉዳይ ማንሳቱ ተገቢ አይደለም እንጂ ይህ ጉዳይ ስቦ የሚያመጣው ነገር 

ብዙ ነገሮችን ይመስለኛልና ለጊዜው በዚሁ እንለፈው። 

ይህ በእንዲህ እንዳለ ሰሞኑን  የሰማያዊ ፓርቲ አመራር ኢንጂነር ይልቃል ደግሞ ወደ 

የጽንፈኛው ዳያስፖራ መገኛ የሆኑት የአሜሪካ ከተሞች ጉዞ እንዳደረጉ ሰምተናል። ይህ 

ታዲያ ምን ማለት ነው? ለመሆኑ ኢንጂነር ይልቃል ወደሰሜን አሜሪካ ያቀኑት ለምርጫ 

ቅስቀሳ ይሆን ብዬ እንዳልቀበለው መራጩ ህዝብ ያለው  ኢትዮጵያ  እንጂ አሜሪካ 

ከተሞች አይደል። የኢንጂነሩ ሁኔታ የሚያሳየው ሰማያዊ ፓርቲ በዳያስፖራ ፖለቲከኞች 

የሚዘወር ደካማ ሞተር መሆኑና ፓርቲውም የዳያስፖራ ፖለቲከኞች ጉዳይ አስፈጻሚ 

መሆኑን የሚያረጋግጥ  ነው።  

ግንቦት ሰባት በተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተፈረጀ ፓርቲ ነው። የግንቦት ሰባቱ 

መሪ ዶክተር ብርሃኑ እንደሚሉት ይህን የኢትዮጵያን መንግስት ለመጣል ማንኛውንም 

አማራጭ እንጠቀማለን ሲሉ በየአደባባዩ ሲናገሩ ይደመጣሉ። የአክራሪው የዳያስፖራ 

ፖለቲከኞች በአንድ እጃቸው የአርበኞች ግንባር፣ ግንቦት ሰባት  ወዘተ የሚሏቸውን አሸባሪ 

ቡድኖችን ሲያደራጁ በሌላኛው እጃቸው ደግሞ በሰላማዊ መንገድ እንታገላለን በማለት 

ህብረተሰቡን ለማደናገር መጣር ተገቢ አካሄድ አይመስለኝም። ሰማያዊ ፓርቲ የዳያስፖራ  

ፖለቲከኞችን አጀንዳ አስፈጻሚ ባይሆን ኖሮ በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት አሜሪካ መሄድ 

አስፈላጊ ባልሆነ ነበር። 

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አሸባሪነት የአለማችን ስጋት መሆኑ አሌ የማይባል ጉዳይ ነው። 

የኢትዮጵያ መንግስት የሽብርተኝነት መንጭ የሆነውን አክራሪነት ለመዋጋት “ሳይቃጠል 

በቅጠል” እንደሚባለው   እየሰራ ባለበት በአሁኑ ወቅት አንዳንድ ተቃሚ ሃይሎች በተለይ 

የሰማያዊ ፓርቲ አመራሮች የፖለቲካ ትርፍ ያስገኝልናል በማለት የአክራሪዎችን አጀንዳ 

እንደፖለቲካ አጀንዳ በመቁጠር የእነሱኑ አጀንዳ ለማስፈጸም ሲሯሯጡ ታይተዋል።  

ሽብር  መልክዓምድር፣ ዘር፣ ሃይማኖት፣ ፆታ፣ እድሜ  ወዘተ  ሳይለይ የንፁሃን  ህይወትን  

በአሰቃቂ ሁኔታ  የሚነጥቅ፣  ሁሉን የሚበላናየሚቀጥፍ፣ በቢሊየን ዶላር የሚቆጠር 

የህዝብና የግል ንብረትን  በደቂቃ የሚያወድም እኩይ ተግባር መሆኑን  በተለያዩ 

የአለማችን ክፍሎች (ለአብነት  በኒዮርኩ፣ ለንደን፣ ማድሪድ፣ ህንድ .  .  በጎረቤት አገሮች 

በተለይ  በተደጋጋሚ በኬንያ) የተከሰቱ አሰቃቂ ድርጊቶችን ማየት ይቻላል። የዘመናዊ 
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ቴክኖሎጂ  ባለቤቶችና የዴሞክራሲ ተምሳሌት ተብለው የሚቀነቀንላቸው የምዕራብ አገራት 

ምጡቅ ቴክኖሎጂዎቻቸውና የዴሞክራሲ  ስርዓታቸው የአሸባሪዎች ሰለባ ከመሆን 

አልታደጓቸውም፡፡   

የኢትዮጵያ መልካምድራዊ አቀማመጥ  አብዛኛውን የምዕራብ፣  ደቡብ ምስራቅንና 

መካከለኛ አፍሪካን ከመካከለኛው ምስራቅ አገራት ጋር ለማገናኘት የሚያስችል ቁልፍ  

ስትራቴጂካዊ መሸጋገሪያ ድልድይ በመሆኑ አሸባሪዎች ይህን አካባቢ መቆጣጠርን  

በእጅጉ ይፈልጉታል፡፡ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ  ከዚህ ስትራቴጂካዊ አቀማመጡ ባሻገር 

ከሁለት አስርት  አመታት በላይ መንግስት አልባ የሆነችው ሶማሊያ በአካባቢው መኖሯ 

ለአሸባሪዎች ተመራጭ የመሰባሰቢያና መፈልፈያ  ስፍራ  እንዲሆን  አድርጎታል፡፡ እነዚህ  

እወነታዎች ባሉበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ለሽብር የምትጋለጥ አይደለችም ማለት ምን ማለት 

ነው። በራሷ ዜጋ  የሽብር ሰለባ የሆነች አገር እስካሁን የለችም ማለት ምን ማለት ነው። 

በአገራችን የተከሰቱ የሽብር ድርጊቶች የተፈጸሙት ከውጭ በመጡ ዜጎች ብቻ ነው? ይህ 

አባባል ከእውነት የራቀ በመሆኑ ሊታረም ይገባል። አሸባሪነት እጅግ ውስብስብ ሂደትን 

የሚከተል ሃይማኖትን፣ ዘርን፣ እድሜን ወዘተ ሳይመርጥ በጅምላና በአሰቃቂ ሁኔታ 

ንፁሀንን የሚበላ በመሆኑ ቀድመን ልናወግዘው ይገባል እንጂ እንደሰማያዊ ፓርቲ አቃለን 

የምናየው ነገር መሆን የለበትም። 

ዛሬ ላይ ሰማያዊ ፓርቲ የአክራሪነት መጥፎ ገጽታ አልታይ ብሎት ይሆናል። ይሁንና 

አክራሪነት በሂደት ሲለወጥ (ወይም metamorphose   ሲያደርግ) ወደ ሽብርተኝነት 

እንደሚቀየር መገንዘብ ተገቢ ይመስለኛል፡፡ ይህም ማለት አክራሪው ሃይል ያሰበው ወይም 

የቋመጠለት የመንግስት ስልጣን ማግኘት ሲሳነው ተስፋ በመቁርጥ መንግስታትን በሃይል 

ያንበረከከ እየመሰለው አሰቃቂ የጅምላ ፍጅቶችን በዜጎች ላይ  በተለያዩ ስፍራዎች 

ማካሄድ ይጀምራል፡፡  

ኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት የሽብር ድርጊት ሰለባ ሆናለች፡፡ ለመጥቀስ ያህል የግብፁን 

መሪ ጨምሮ የታላላቅ የመንግስት የስራ ሃለፊዎችን የግድያ ሙከራ፣ በተለያዩ የአገሪቱ 

ክፍሎች የሚገኙ ትላልቅ  ሆቴሎች ላይ  የተፈፀሙ የቦንብ ፍንዳታዎች፣ በህዝብ 

መገልገያ ትራንስፖርት ላይ  የፈነዱ ቦንቦች፣ በነዳጅ ማደያ የተከሰቱ ፍንዳታዎች  

ያስከተሉት ጉዳት የሚዘነጋ አይደለም፡፡  
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የሽብር ድርጊት በህቡ የሚፈፀም እኩይ ተግባር በመሆኑ መንግስታት ዜጎቻቸውን 

ከእልቂት ለመታደግ ሲሉ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለፀጥታ ስራ ከፍተኛ ወጪ እንዲመድቡ 

አድርጓቸውል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም አገራት የሽብርተኝነት ወንጀልን በመደበኛ ህጋቸው 

ሊዳኙት  ስላልተቻላቸው ተጨማሪ ህጎችን ለማውጣትም ተገደዋል፡፡ ኢትዮጵያም 

እየተቃጣባት  ያለውን የሽብር ድርጊቶች ለመከላከል ስትል አዲስ የፀረ ሽብር ህግ 

ለማውጣት ተገደደች እንጂ አንዳንዶች እንደሚሉት የፀረ ሽብር ህጉ የተቃዋሚ ፖለቲካ 

ፓርቲዎችን ፀጥ ለማሰኘት የወጣ ህግ ያለመሆኑን  ማንም ቅን ልቦና ያለው ዜጋ ሊረዳው 

የሚችል ሃቅ ነው።  

የኢትዮጵያ መንግስት የሽብርተኝነት መንጭ የሚሆነውን አክራሪነት ለመዋጋት 

“ሳይቃጠል በቅጠል” እንደሚባለው ችግሩን በእንጭጩ ለመቅጨት  ደፋ ቀና ሲል 

የሚታየውም ለዚህ ነው፡፡ ሰለፊስቶችና ዋሃቢስቶች ሃይማኖትን ከለላ በማድረግና 

ለሃይማኖት ተቆርቋሪ በመምሰል መንግስት ወይም ሌላ አካል  ሙስሊሞች ላይ ጫና 

እንዳሳደረባቸው በማስመሰል ቅሬታ ለመፍጠር  ሲሯሯጡ ይታያሉ፡፡ የሰማያዊ ፓርቲ 

አመራሮችም የማይገባ ጥቅም ያስገኝልኛል በማለት አክራሪነት በኢትዮጵያ  እንደሌለ 

ሽብርተኝነትም አገራችንን እንደማያሰጋት በተደጋጋሚ ሲናገሩ ተደምጠዋል።   

ሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር ኢንጅነር ይልቃል ጌትነት በአንድ ወቅት  ከኢትዮ-ምህዳር 

ጋዜጣ ጋር ባካሄዱት ቃለ ምልልስ ላይ እንዳሉት  “መንግስትና ሀይማኖት አይገናኙም 

ማለት ፖለቲካና ሀይማኖት አይገናኙም ማለት አይደለም፤   ለእምነት ነጻነት መታገል 

የፖለቲካ ጥያቄ ነው” ኢንጅነሩ በአገራችን የሃይማኖት ነፃነት እንዳልተከበረ አድርገው 

መንግስታዊ ሃይማኖት፣ ወይም ሃይማኖታዊ መንግስት  እንዳለ በማስመሰል ለእምነት 

ነጻነት ትግል   ማቅረባቸው አግባብ አይመስለኝም። ከአክራሪዎች ጋር በሚደረግ ቁርኝት 

የሚገኝ የፖለቲካ ትርፍ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ እጅግ የከፋ መሆኑንና መዘዙ ለቀጣይ 

ትውልድ እንደሚተርፍ  ኢንጅነሩ የተረዱት አይመስልኝም። ለዚህም ነው  ሰማያዊ 

ፓርቲ ገና ከመፈጠሩ  ከአግባብ ውጭ ትርፍ ያስገኛል ብሎ ያሰበውን ሃይማኖትን ከለላ 

በማድረግ እውቅና ማግኘትን አጥብቆ የፈለገው።  

 

በተመሳሳይ የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር ኢንጂነር ይልቃል  ለሪፖርተር ጋዜጣም  

እንደገለጹት ‹‹ፖለቲካና ሃይማኖት የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው፤ በመሆኑም 
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አይገናኙም ብሎ ነገር የለም፤›› ሲሉ ተናግረዋል። እንደእኔ ግን ሃይማኖትና ፖለቲካ 

ለየቅል በመሆናቸውም  ይመስለኛል  በህገ መንግስታችን ላይ መንግስት በሃይማኖት፣ 

ሃይማኖትም በመንግስት አሰራር ጣልቃ እንዳይገቡ ግልፅ መስመር የተቀመጠው። 

ኢንጅነር የእርሶ ሰማያዊ ፓርቲ ስልጣን ቢይዝ ይህን መስመር ሊያጠፉትና መንግስታዊ 

እምነት ወይም ሃይማኖታዊ መንግስት ያቋቁሙልን ይሆን ስል ሁሌም 

አስባለሁ፤እጠይቃለሁም።  

 

የፖለቲካ  ፓርቲዎች  የመጨረሻ  ግብ ሥልጣን መቆጣጠር፣ መንግስት መመስረት እንጂ 

እንደሃይማኖት ለጽድቅ  የሚሰራ አይመስለኝም።  ታዲያ  ኢንጂነር ይልቃል  ነገር 

አሳመርኩ (ደጋፊ አገኛለሁ ወይም ጥሩ አድርጌ እሸቅልበታለሁ) በማለት ፖለቲካና 

ሃይማኖት የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው ሲሉ የሚደሰኩሩት የአክራሪነትን ረመጥ 

ያወቁት አይመስለኝም። 

በአገራችን የሃይማኖቶች ነጻነት እንዲሁም መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ መሆናቸው 

በህገ-መንግስቱ በግልፅ ተደንግጎ ሳለ ሰማያዊ ፓርቲ የአክራሪዎችን ጥያቄ የፖለቲካ ጥያቄ 

በማድረግና  በየሰላማዊ ሰልፉ ሙስሊሞች መብታቸው ተጥሷል በማለት ርካሽ 

ተወዳጅነትን ለማትረፍ ሌት ተቀን ሲሯሯጥ እንደነበር  ይታወሳል። እውነቱን እንናገር 

ከተባለ እንደ ኢህአዴግ ለአገራችን የሃይማኖቶች ነጻነት  በተለይ ለእስልምና ሃይማኖት 

እኩልነት የታገለ ፓርቲ አለን? እውነታው ይህ ሆኖ ሳለ የሰማያዊ ፓርቲ አመራሮች  

የእስልምና እምነት ተቆርቋሪዎች በመምሰል የአክራሪዎችን አጀንዳ ለማስፈጸም መሯሯጡ 

ውጤቱ አያምርምና ይህን አካሄድ ሰማያዊ ፓርቲዎች  ደግሞ ደጋግመው  ሊያስቡበት 

ይገባል።   

ኢትዮጵያ የፀረ-ሽብር ህግ ካፀደቀች ብኋላ ብዙ የሽብር ሙከራዎችን ማክሸፍ ችላለች፡፡ 

ለአብነት ያህል የኦነግ አባላት ሊፈፅሙት የነበረው የሽብር ድርጊት መክሸፍ፤ እንዲሁም 

የሽብር አባት የሆነው የኤርትራ መንግስት አስታጥቆ የላካቸው አሸባሪዎች  ከነቦምባቸውና 

ፈንጂዎቻቸው  በፀረ ሽብር ግብረሃይሎቻችን እጅ ከፍንጅ የተያዙበት ሁኔታ የቅርብ ጊዜ 

እውነታ ነው፡፡  

የፀጥታ ሃይሎቻችን ያሸባሪዎችን ድርጊት ቀድመው አከሸፉት እንጂ  አሸባሪዎች ያሰቡት 

ቢሳካላቸው ኖሮ በአገራችን ምን ይከሰት እንደነበር መገመቱ የሚያዳግት አይመስለኝም፡፡ 
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አሸባሪዎች ምክንያታዊ አይደሉም፤ አሸባሪዎች የንፅሀን ዋይታና ለቅሶ አይሰማቸውም፤ 

አሸባሪዎች  ህፃናትን፣  ነፍሰጡርን፣ አዛውንቶችን፣ወዘተ አይለዩም፤ ዋና አላማቸው የደም 

ማፍሰስ ሱሳቸውን መወጣቱ ላይ ነው።  

አክራሪዎች ለግባቸው ማሳኪያ የሚጠቀሙት የተለያዩ መንገዶችን ቢሆንም በተለይ 

በሃይማኖት ምክንያት ተገፋሁ  ወይም ጫና ደረሰብኝ የሚሉ ወገኖች ለእቅዳቸው መሳካት 

ዋንኛ መሳሪያ በመሆናቸው  ያሰባስቧቸዋል፣ ያደራጇቸዋል፣ ገንዘብና ቁሳቁስ ይረዷቸዋል፣ 

አልፎ አልፎም የተለያዩ ስልጠናዎችን ይሰጧቸዋል፡፡ ከዚህ ባሻገርም ከኋላ ሆነው 

የነውጥና ረብሻን  እቅድ ያወጣሉ፤ይመራሉም።  አሸባሪዎች ይህን የሚያደርት  እውንተኛ 

የሃይማኖቱ ተቆርቋሪዎች ሆነው ሳይሆን፤ በሃይል እምነታቸውን ማስፋፋት የሚችሉበትን 

የመንግስት ስልጣን ለመቆናጠጥ ሲሉ ሌሎችን ለእኩይ ጥፋታቸው ማስፈፀሚያ ለማድረግ 

ነው፡፡   

ባጠቃላይ፣ ሰማያዊ ፓርቲ በሰላማዊ መንገድ እወዳደራሉ እያሉ ሲያማርሩ  የጽንፈኛ 

ዳያስፖራን ለማነጋገርና መመሪያ ለመቀበል ሲንቀሳቀሱ፣ አባላቶቹ  ሽብርተኛ ድርጅትን 

ለመቀላቀል ድንበር ላይ ሲያዙ እንዲሁም አሸባሪነትና አክራሪነት የኢትዮጵያ ስጋት 

አይደለም በማለት በየአደባባዩ ሽብርተኝነትን  አቃሎ መናገር ምን ይሉት አባዜ ይሆን? 

እራሱ ሰማያዊ ፓርቲ ቢያስብበት ጥሩ ይመስለኛል።  

 

 

 

 

 


