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ክፍት የስራ ቦታ ማስታወቂያ ከሠማያዊ ፓርቲ 

ዮናስ 02-18-15 

ለቀጣዩና በግንቦት ወር ሃገራችን ለምታከናውነው 5ኛው ዙር ሃገር አቀፍ ምርጫ የፓለቲካ ፓርቲዎች እጩ ምዝገባና 

የመራጮች ምዝገባ ተጠናቋል፡፡ በተለይም ምርጫውን በሚያስተዳድረው ባለስልጣን አካልና በፓርቲዎች ተሳትፎ የጋራ 

ስምምነት መሠረት የፀደቀው ጥር 27 ቀን 2007 ተጠናቆ የካቲት 5 2007 የምረጡኝ ዘመቻ የሚጀመርበት ኘሮግራም 

በመኢአድና አንድነት ፓርቲዎች ውስጥ የተከሠተውን የአመራር ክፍተት ምክንያት በማድረግ የእጩዎች ምዝገባ ለ1 ሳምንት 

የተራዘመበት አጋጣሚ በእርግጥም ሠበብ ከነበሩት 2ቱ ፓርቲዎች ባሻገር ሁሉንም ተጠቃሚ ያደረገ መሆኑ ለመድብለ ፓርቲ 

ስርዓት ጠቀሜታው የጐላና ቦርዱንም የሚያስመሠገነው ስለመሆኑ መጀመሪያ አስምረን ወደ ጉዳያችን ስንመለስ ሰሞንኛውን 

ሰማያዊ ፓርቲ እናገኘዋለን፡፡ 

ምርጫ ቦርድ በዚህ ዙር በመራጭነት ሊሳተፉ ይችላሉ ብሎ ካስቀመጠው የ35 ሚሊዮን መራጮች ግብ አንፃር እስከ የካቲት 

3/2007 ዓ.ም ብቻ 34.3 ሚሊዮን ወይም የእቅዱ 95.4 በመቶ የተከናወነ መሆኑ የሂደቱን ነፃና ፍትሃዊነት የሚያመላክት 

ሲሆን፤ በእጩዎች ምዝገባ ረገድም በምርጫው ለመወዳደር የተመዘገቡት ፓርቲዎች በሙሉ በአቅማቸው ልክ የተመዘገቡ 

ስለመሆናቸው ቦርዱን ዋቢ ባደረጉ የተለያዩ ዘገባዎች ተመልክቷል፡፡ የእኛም ጉዳይ ይህና እጩዎችን በተመለከተ የትናንቱ እና 

የ2 ዓመት ዕንጭጭ እድሜ ያለው መሆኑ በተግባር የሚታወቅለት ሠማያዊ ፓርቲ የ5ቱም ሃገር አቀፍ ምርጫዎች ልምድ 

ያላቸውና የፖለቲካ ተሳትፎ እድሜያቸውም የጐለመሠና የጐለበቱ ከሆኑት እነ መድረክ መኢአድና ኢዴፓ በእጅጉ በላቀና 

ከገዢው ፓርቲ ደግሞ በጥቂቱ ባነሠ ደረጃ ዕጩዎችን ማስመዝገቡን የተመለከቱ እና የፓርቲውን ፕሬዝዳንት ዋቢ ያደረጉ 

ዘገባዎች ናቸው፡፡ መቼም ፖለቲካ የእውቀት ብቻ ሳይሆን ብስለትን፣ ትጋትን፣ ብልጠትን፣ ትዕግስትን እና ልምድን ወዘተ 

የሚጠይቅና ለብዙ ውጤቶች አባላትን ከማፍራት የሚጀመርና በአላማው ዙሪያ የተሠበሠቡ ኃይሎችን በማሠለፍ የፓርቲውን 

ፕሮግራም እያሠረፁ የሚጓዙትና የሚያድጉበት ስርዓት ያለው እንጂ፤ በዘፈቀደና እንደቁማር ዛሬ ድንገት ያገኙትን ነገ 

የሚያጡበት እንደገና ደግሞ ማታ የሚያፈርሱበት ስርአት ዓልባ ፍልስፍና አለመሆኑ ይታወቃል፡፡ እናም ታዲያ የፖለቲካ 

ልጅነቱ እና እንጭጭነቱ በተለያዩ ተጠየቆች የሚታወቀውና በአብዛኛው ደግሞ  ግልበኛ በሆነ ባህሪው የምናውቀው ሠማያዊ 

መቼም ክፍት የስራ ቦታ ማስታወቂያ ካልሆነ በስተቀር አንዳች ይህን ሁሉ እጩ ማስመዝገብ የሚችልባቸው እድሎች የመነመኑ 

መሆናቸው አያጠራጥርም፡፡ በእርግጥ የቦርዱ ጽ/ቤት ኃላፊ እንዳሉት የምረጡኝ ዘመቻ ከመጀመሩ አስቀድሞ የፖለቲካ 

ፓርቲዎችን የምዝገባ አዋጅና የፓርቲዎችን ህገደንብና አሠራር መሠረት የደረገ የማጥራት ስራ ሲከናወን ወንፊቱ 

የሚያጠራቸው ሊኖሩ መቻላቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ፤ ባለበት ደረጃ ያለውን ሠማያዊ እና እጩዎቹን ስንመለከት ግን ያለ 

አንዳች ፕሮግራም ይህን ሁሉ እጩ ሊያሠባስብ ችሎ ከተገኘ በክፍት ስራ ማስታወቂያ ካልሆነ በስተቀር በምንም ሊሆን 

እንደማይችል በፈለጋችሁት አወራርዳለሁ፡፡ ለዚህ መደምደሚያ እና መወራረድ ያበቃኝም ከዚህ በታች የተመለከተው 

የሠማያዊ ፓርቲ አፈጣጠርና ጓዳ ጐድጓዳው ነው፡፡  
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ሲመች በፈረንጅ ጽንሰ ሃሳብ ግድፈቶችን ማጉላት፤ ሳይመችም በሀገራዊ ተጨባጭ ሁኔታ የፈረንጅ ጽንሰ ሃሳቦችን ማውገዝ 

የቀላማዊ ብሶተኞች ባህሪ መሆኑን አንድ ሰሞን ያወገዟቸውን ኤምባሲዎች ከሰሞኑ ደጅ ጠንተው ከሚለማመኑት ሃይሎች 

ማረጋገጥ ቢቻልም በተለይ የሰማያዊ እንቅስቃሴ ጥንቃቄ ልንወስድ የሚገባን ሰአት ላይ መሆናችንንም ያጠይቃል ። 

የራስን እድል በራስ የመወሰን ህገ መንግስታዊ መብት ተቃርኖ ካመጣ በዚያው በህገ መንግስቱ ሊፈታ የሚችልበት አግባብ 

መኖሩን የዘነጉ ማመሃኛዎችም  ጥቅም ላይ ሊውሉ የታሰቡ   የሰማያዊ መቆመሪያዎች የነበሩ መሆኑ አይዘነጋም ። 

በዋናነት ደግሞ ህገመንግስታዊ መብታችን በማለት ስለመፃፍና ስለመናገር ነጻነት በውስጥ እንደሚዘምሩቱ በውጭም ከሰሞኑ 

በየኤምባሲው ደጃፍ ላይ ሲዘምሩ ያየናቸው ሃይሎች በእርግጥም ብሶታቸው ቀላማዊ እንጂ ህዝባዊ እንዳልሆነ 

የሚያረጋግጠውን ነጥብ ህገ መንግስታቸው በማለት እነርሱ ከህገ መንግስቱ ውጪ ሆነው ስለ ህገመንግስቱ የመናገርና 

የመዘመር ሞራሉን ከየት እንዳመጡት መጠየቅ እንደሚገባንም የሰሞኑ ሰማያዊ እያመላከተን ነው  ። 

በህመንግስቱና ህገመንግስታዊ ስርዓቱ አዋጅ የተቋቋሙትን ተቋማት በመዝለፍ በህግ የተቋቋመውን ፓርቲ  ህወሃት   ’’የማፍያ 

ቡድን’’ ምርጫ ቦርድን ’’የስርዓቱ ሎሌ’’ እያሉ በየኤምባሲውና ሞሉ መጮሃቸው በመሰረቱ ህገ መንግስቱን እየጣሱ እና በህግ 

የተቋቋሙ ተቋማትን እየዘለፉ ስለህዝባዊ ብሶትና የህዝብ ድሎት የሚናገሩበት ሞራልን ከወዴት እንዳመጡት ማጠየቅም 

ሌላውና የተለመደ እንዲሁም ከላኞቹ ጋር ተያያዥ የሆነ የምርጫ 2007 ተወዳዳሪውን ሰማያዊ  አለኝ የሚላቸውን እጩዎች  

ማጠየቂያችን ነው። 

በእርግጥ ጉዳያቸው አሁን በፍርድ ቤት እየታየ በመሆኑ ስለእነርሱ ብዙ ማለት ባይቻልም   ከዚህ ቀደም ፋክትን ጨምሮ 

አብዛኞቹ እና በነጻ ፕሬስ ስም ተቋቁመው የቀለም አብዮትን ሲያራግቡ የነበሩ ፕሬሶች  "የፈራ ይመለስ፣ ሞት የማይፈሩ 

ወጣቶች፣ ለምን ትፈራለህ? የታህሪር ናፍቆት፣ የዘገየው አብዮት፣ የግፉአን እድሜ ምን ያህል ይረዝማል?   አደባባዩ ምን ያህል 

ይርቃል?" የመሳሰሉት ቀዳሚ ድምጾች በዚህ አይነቱ ሰላማዊ መሰል የከተማ አብዮት የሚበየኑ መሆኑን በማስታወስ  ሰማያዊን 

ከምርጫ 2007 እጩ አመዘጋገብና ግብግብ አኳያ  ልናጠይቅ ይገባል።  

በየትኛውም የዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን በሚከተሉ ሃገራትም ሆነ በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ጽንሠ ሃሳብ መሠረት ከምርጫ 

ውጪ የሚደረግ የስልጣን ዘመቻ ተቀባይነት የሌለው መሆኑ ለደቂቃም መዘንጋት የለበትም፡፡   

ሰማያዊ በሰላማዊ ሰልፍ ሱስ ተጠምደው በነበረበት በዚያ ሰሞን በተለይ እራሱን የሰላማዊ ሰልፍ ሊቀ ጳጳስ አድረጎ ሲመጻደቅ 

ለነበረውና  በዚያው ሰሞን በውስጥ ለኳሾች የተነሳበትን እሳት ማብረድ ተስኖት  የነበረ መሆኑንም ስለጉዳያችን ማስታወስ 

ያሻናል፡፡  

 ሰማያዊ ፓርቲ በሥም በሠማያዊነት ሊጸድቅ የመጣና ሃይማኖታዊ ተቋም የሚመሥላቸው ብዙዎች ነበሩ፡፡ ይህ የሆነው 

ደግሞ ፓርቲው እንደፖለቲካ ፓርቲ የፖለቲካ ፕግሮራሙን እና ፖሊሢውን ባለማስተዋወቁ አልያም የሌለው በመሆኑ አልያም 

በኩረጃ የቀመረው በመሆኑ ከእፍረት ለመዳን ይመስለኛል፡፡ ስለሆነም  ምንም እጁ ላይ የለምና ስራውን በእእዳርና በምላሥ 

መጀመር ተገቢ ነው ብሎ በማግኘቱ እና ለዚህም የተመቹ ወቅታዊ አጀንዳዎች የነበሩ በመሆኑ ወደተቃውሞ ሠልፍ አመራር 
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ግንቦት 25 ቀን ሠከልፍ አደረገ፤ በተገኘው ህዝብም ደስታው ወደር የለሽ እንደሆነ በጠላቴ ጠላት የተሠባሠቡ የፓርቲ 

አመራሮችና ጋዜጦች ጉዳዩን አደማመቁለት፡፡ ከዚያም የሠማያዊ ፓርቲ  አመራሮች የጋዜጣ ፊት ማዳመቂያ ሢሆኑም 

እራሣቸውን ቆለሉና በሁሉም ላይ አለን ሲሉ መዘመር ጀመሩ፡፡ አንድም አንኳ የምርጫ ዘር ተሣትፎ ኖሮት የማያውቀውና ገና 

ወፌደ ቆመች ደረጃ ላይ ያልደረሠው ሠማያዊ ፓርቲ ዛሬ ሃገሪቱ ላይ ሠፊ ልምድ ካካበቱትና በተቃውሞ ፖለቲካ ተፈትነናል 

ከሚሉትና በርግጥም ከተፈተኑቱ በላይ ማን እንደኔ ሲል በየተጠራበት እየደነፋ የሚገኝ መሆኑም ግልጽና ሌላው መመዘኛችን 

ነው፡፡  

ዳሩ ግን  በሠላማዊ ሠልፍ የሥልጣን ርካብ ላይ የወጣ ፓርቲና ሃገር የለም የነግብጽን መስሏቸው ከሆነ የግብጽ ጉዳይ 

በመሠረቱ የተለየና ጉዳዩም ሠልፍ ሣይሆን በተደራጁና ሠፊ ልምድ ባላቸው ፓርቲዎች የተመራ ነበር፡፡ በኛ ሃገር ተጨባጭ 

ሁኔታ የግብጽ አብዮት የሚመጣበት መሠረታዊ ምክንያት ባይኖርም ከግብጽ አብዮት በሥተጀርባ ያለውን ጠንካራና የገዘፈ 

ፖለቲካ እና ፖለቲከኝነት ያልተገነዘቡት እነ ሠማያዊ ፓርቲ ያን አብዮት ላያገኙት   አሁንም በመቋመጣቸው   ሊያፍሩ 

ይገባል፡፡  

በግብጽ ዓይነት አብዮት በመሠረታዊተን ሊያሥነሣ የሚችል አጋጣሚ ቢኖርና ህዝብ ቢወጣ እንኳን ይህን አብዮት ሊመራና 

ሊያስተዳደር ይቅርና የበቀደሚቱን ሠልፍ ሠልፍ ከተባለች ሠማያዊ ፓርቲዎች የሚሸከም ጫንቃ  እና ጥበብ አጥተው 

የሃይማኖተኞች ሠለባ የነበረ መሆኑም አይዘነጋም፡፡  

 በሠላማዊ ሠልፍ የሚቀየር ታሪክ ባይኖርም ግን ሠላማዊ ሠልፍ የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ አንዱ 

መግለጫና ጠቃሚ የትግል ሥልት ነው፡፡ ሆኖም ግን እንዲህ ዓይነት ሠልፎችም ቢሆኑ የሚዘጋጁት የፓርቲዎችን 

ፕሮግራሞችና ፖሊሢዎች መሠረት አድርገው በበሠለና በሰለጠነ መንገድ ግባቸውን እንዲመቱ ሆነው ነበር፡፡ ዳሩ ግን ሰማያዊ 

ፓርቲ ሠሞንኛ አጀንዳ ከሆነው ጋር ሁሉ በመንጠልጠል አባዜው አክራሪ ከሆነው ሙስሊም ህብረተሠብ አተርፋለሁ ብለው 

ከፕሮግራሙና  ፖሊሢው ያልተቀዳ መፈክር ሲያሠማ የነበረ መሆኑም ስለጉዳያችን ይታወስ፡፡  

የሠማያዊ ፓርቲው ሊቀመንበር ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ሰልፍ ባደረጉ ማግስት በ ያለበት ይነከሩ ነበርና በፋና ብሮድካስቲንግ 

ኮርፖሬት ሞጋች ፕሮግም ላይ ሊሞገቱ ቀርበው  የተናገሩትን ስናስታውስ የሰማያዊን ሰሞንኛ የምዝገባ ጉዳይ ምንጭ እንረዳለን 

፡፡ ከሞጋቻቸው የቀረበላቸው የመጀመደሪያ ጥያቄ “ፓርቲያችሁ የሚወክለው የትኛውን ማህበረሠብ ነው?” የሚል ነበር 

እሣቸውም  ሲመልሱ አንቱ የተሠኙበትን ከአብዮቱ በፊት የነበረ ልደት ቀናቸውን በመዘንጋት አልያም አንቱ ተሠኝተው አንቱ 

የተባሉ ከአብዮቱ ዘመን በፊት ወላጆቻቸውን ትተው ከ66ቱ አብዮት በፊት የነበረው ዜጋን ፓርቲያቸው እንደማይወክልና 

የአዲሡ ትውልድ ፓርቲ ለአዲሡ ትውልድ መሆኑን ተረኩ፡፡ በርግጥ ይህን ጥያቄ በዚህ መልክ ከመለሡ በኋላ በሞጋቻቸው 

ለቀረበላቸው ተከታታይና የሚሞግቱ ጥያቄዎች ሊቀመንበሩ ሲመልሱ ቆመንለታል የሚሉትን አዲስ ትውልድ ትተው አልያም 

ወጣቱን ነጥለው ሣይሆን ስለህዝብ ማውራታቸው ፓርቲያቸው ግ የተጋባ እና ፕሮግራም አልባ ስለመሆኑና መሪዎቹም ግራ 

የተጋቡ የሥልጣን ጥመኞች መሆናቸውን ያረጋገጠ ነ ው፡፡ ይህንኑ የሙግት መድረክ ተከትሎም በተለያዩ ጋዜጦች ላይ 

የፓርቲያቸው አባሎች ሊቀመንበሩ ላይ የነቀፌታ መአቱን ማውረዳቸው የፓርቲውን መርህ የለሽ አቋም የሚያረጋግጥና 

የሰሞኑን ተመዝጋቢ እጩ ተወዳዳሪዎች መነሻ ና መፈልፈያ የሚያረጋግጥ  ነው፡፡  
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በምርጫ 97 ዋዜማ ላይ መስቀል አደባባይ ላይ የፈሠሠውን ወጣት የተመለከቱት የቀለም አብዮት አራማጆች ምርጫው እንደ 

ዩክሬን ጆርጂያው ብርቱካናማ አብዮት ይቀየር ዘንድ በታዛቢ ቡድን እና በግብረ ሠናይ ድርጅት ሥም በላኳቸው ቅጥረኛ 

ኃይሎች በኩል ከቅንጅቱ አመራር አካላት ጋር መክረውና ዘክረው ሲያበቁ ሥራቸውን ምርጫው ገና ሣይካሄድ ቅንጅቱ 

የአሸንፈናል አዋጅ እንዲያሥነግር በማድረጋቸው ብልሁ መንግስትና ገዢ ፓርቲ በነበረው በሳልና ጥበብ የተሞላ ፖለቲካዊ 

ልምድ የህዝቡ ጨውነት ታክሎበት ባይቀዘቅዝ ኖሮ ይደርስ የነበረው ጥፋት መገመት አይከብድም፡፡ ይህ የከሸፈባቸውና 

ግርግር ባዩበት የማይጠፉት የቀለም አብዮት አራማጆች በለጋሽ ሃገራት ሥም ከሰሞኑ በሃገር ውስጥ ገብተው ሠማያዊ ፓርቲን 

ሊጠልፉ እያመቻቹት መሆኑን እራሣቸው ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት የሠማያወ ፓርቲ ሊቀመንበር መናገራቸውን ከዘገባዎች 

አደመጥን፤ አነበብን፡፡ ታሪክ እራሡን ይደግማል እንዲሁ ኢንጂነሩ ከ35 ሃገራት የተወከሉቱ ስብስቦች ባዘጋጁት መድረክ ላይ 

ተገኝተው ስለ ኢትዮዽያ መፃኢ ሁኔታ መዶለታቸውን እና “የግብጹ አብዮት የሚደገም ይመስልሃል?” የሚል ጥያቄ 

ቀርቦላቸው ተገቢውን ምላሽ ስለመስጠታቸው አውስተው በተመሣሣይ ከቅንጅቱ በከፋ ሁኔታ የ2007ቱን ምርጫ ከወዲሁ 

ስለማሸነፋቸው ያወጁበትነ አጋጣሚም ስናስታውስ ወደኋላ የምናየውን የሰማያዊ እጩ ተወዳዳሪዎች አመጣጥ 

ያረጋግጥልናል፡፡  

በዚህ አግባብ መሠረት ሠማያዊ ፓርቲ  ባደረጋቸው ተከታታይ ሠልፎች ሲያነሳ የነበሩትን አጀንዳዎች፦ የእስረኞቹ ጉዳይ፣ የፀረ 

ሽብር አዋጅና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች አዋጅ እንዲሁም ሃይማኖታዊ ጉዳዮች የሠልፎቹ አጀንዳዎች መሆናቸውን 

ስናስታውስ  በተከታዩ መንገድ የተመለመሉ እጩዎች መሆናቸውን እናረጋግጣለን ፡፡ በዚህ ሁሉ የፎርፌ ፖለቲካ የሚገለጸው 

ሠማያዊ መቼም በፖለቲካና በምርጫ መርሆ በቅቶና አብቅቶ እነዚህን እጩዎች ሊያቀርብ ካልቻለ ብቸኛው አማራጭ ተከታዩ 

ክፍት የስራ ቦታ ማስታወቂያ መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ 

ክፍት የስራ  ቦታ ማስታወቂያ ከሠማያዊ ፓርቲ 

 የስራ መደቡ መጠሪያ፡- የፓርላማ እና የክልል ምክር ቤቶች እጩ ተወዳዳሪ፤ 

 ተፈላጊ የትምህርት ዝግጅት፡- መፃፍና ማንበብ 

 ተፈላጊ የስራ ልምድ፡- በደርጉ ኢሠፓና በገዢ መደቡ ስርዓት ግንባር ቀደም አባል የነበረ 

ወይም አባል ቤተሠብ የነበረው፤ 

 ፌዴራላዊ ስርዓቱን አጥብቆ የሚያወግዝና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በየትኛውም መንገድ 

ለመናድ ቁርጠኛ የሆነ፤ 

 ከአክራሪነት ጋር ለሚደረግ ጋብቻ ዝግጁ የሆነ፤ 

 ለኒዮ ሊበራሊስትና የገበያ አክራሪ ኃይሎች ተላላኪ እና ጉዳይ አስፈጻሚ ለመሆን ሳያቅማማ 

የሚቀበል 
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 ለአንድ ቋንቋ አንድ ባንዲራና አንድ ሃይማኖት ያደረና በጽናት የሚታገል 

 ለዴሞክራሲ ተቋማቶች ሁሉ እውቅና የማይሠጥ፤  

 ከቀለም አብዮት ጋር በፍቅር የከነፈ 

 

 በጥቅሉ ግን ጽንፈኝነት መገለጫው የሆነ፤ 

 ብዛት ለፓርላማ 4ዐዐ ሲሆን ለክልል ምክር ቤቶች ደግሞ 1 ሺህ 

 ፆታ፡- አይለይም 

 የስራ ቦታ፡- አዲስ አበባ እና በአማራ ክልል ሲሆን የምዝገባ ቦታውም በተመሳሳይ ቦታዎች 

ይሆናል፡፡ 

 ደመወዝ፡- ለፓርላማ እና ክልል ም/ቤቶች በተቀመጠው ስኬል መሠረት ሲሆን ከግንቦት 

ሠባትና ኒዮ ሊበራሊስት ኃይሎች የሚላኩ ልዩ የዶላርና የአይነት ጥቅማ ጥቅሞችም ተከፋይ 

ይሆናሉ፡፡ 

 ለበለጠ መረጃ፡- የሠማያዊን ሠማየዊ ሠውዬ በግንባር መጠየቅ የሚችሉ ሲሆን ከጥር 27 

ጀምሮ የሚተላለፉ የኢሳት ጩኸቶችን እና የሠማያዊን ጥቀርሻ ድረ ገጽ መመልከት 

ይችላሉ፡፡ 

ሠማያዊ ፓርቲ 

“ድል ስለ አንድ ቋንቋ ብሄርና ባንድራ ለሚታገሉና ለተሠው ሁሉ!!“ 


